Verksamhetsberättelse 2021
Introduktion och sammanfattning
Denna verksamhetsberättelse beskriver våra verksamheter och utvecklingen i vår
organisation under den angivna perioden. Berättelsen är uppdelad i två huvuddelar. Den
första delen berättar om vårt arbete i Sverige, den andra om vårt arbete globalt. Perioden
har liksom föregående år givetvis präglats av Covid-19-pandemin och de begränsningar att
möta människor fysiskt som denna har inneburit.

Arbetet i Sverige - DUG
Som den svenska grenen av den internationella organisationen Democracy Without Borders
(DWB) är vi i Demokrati utan gränser (DUG) särskilt inriktade på att driva våra frågor och att
stärka vår rörelse i Sverige. Vårt arbetet kan delas upp i två huvudspår. Dels handlar det om
påverkansarbete, att stärka kunskapen om och stödet för de perspektiv och förslag som vi
driver. Dels handlar det om stärka vår organisation genom att bli fler medlemmar.

Påverkansarbete
I DUG har vi hittills valt att koncentrera oss mest på förslaget om att upprätta en
parlamentarisk församling inom FN (UNPA) eftersom vi ser en UNPA som det enskilt
viktigaste steget mot en mer demokratisk global styrning. Våra viktigaste målgrupper i
påverkansarbetet är svenska beslutsfattare och tjänstemän inom riksdag och
utrikesdepartement, samt nyckelorganisationer inom det svenska civilsamhället. Vi ser också
allmänheten som en målgrupp för att kunna sätta press på våra politiker att ta sig an frågan.
Målet med detta är att Sverige ska ta initiativ och vara ett land som driver på för att
demokratisera FN genom att föra fram UNPA-förslaget. Detta är ett komplicerat,
tidskrävande och långsiktigt arbete, och vi kan inte rapportera om alla detaljer. Under
perioden har vi haft flera samtal med kontakter inom dessa målgrupper, samt medverkat i
olika arrangemang kring våra frågor. Vi har även spridit informationsfilmer på sociala medier
(se nedan). Därutöver har vi spridit vår nya bok om UNPA-förslaget. Utifrån detta är vår
bedömning att kännedomen om vår förening och våra frågor har stärkts ytterligare inom
ovan nämnda målgrupper, och vi har goda förutsättningar att jobba vidare med dessa
kontakter under kommande verksamhetsår. För att nyansera bilden något så upplever vi att
intresset har varit större bland tjänstemän inom utrikesförvaltning och inom civilsamhället,
men att det har varit något svårare att nå fram till riksdagens ledamöter. Det kan därför
finnas anledning att göra särskilda satsningar på att nå fram till våra folkvalda framöver, och
kanske särskilt efter valet 2022.
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Att stärka vår organisation
För att kunna nå ut med vårt budskap behöver vi skapa en bred rörelse och bygga en så
stark organisation som möjligt. Därför har vi vid sidan av vårt påverkansarbete prioriterat att
försöka bli fler medlemmar i vår förening samt strävat efter att sprida vårt budskap till en
engagerad allmänhet. Vi behöver såväl fler passiva stödmedlemmar, som bidrar genom sin
medlemsavgift, som fler aktiva medlemmar, som bidrar med sin tid, kompetens och olika
insatser. Under perioden har det tillkommit 10 nya medlemmar och sammanlagt har det
betalats medlemsavgift under året för 74 medlemmar. Detta innebär en minskning med ca
15 medlemmar sedan 2020. Vi bedömer att detta är en allvarlig negativ trend som vi
behöver ta krafttag för att vända under de kommande åren.
På längre sikt hoppas vi kunna anställa en eller fler personer som kan serva vår förening
professionellt såväl vad det gäller påverkansarbetet som organisationsutvecklingen. Men för
att kunna göra detta behöver vi betydligt större ekonomiska resurser än vad vi har i
dagsläget. Förvisso får vi redan nu viktigt stöd genom vår internationella organisation, vars
kansli har en anställd. Men det räcker inte till utifrån ett långsiktigt perspektiv, särskilt med
tanke på att vår internationella organisation beräknas växa kraftigt med etablering av nya
nationella avdelningar i en rad länder. Vårt arbete, såväl nationellt som globalt, är därför
fortsatt nästan helt beroende av frivilliginsatser från vår rörelse.
Här nedan berättar vi mer om det viktigaste arbetet och utvecklingen i Sverige under
perioden, i form av påverkansarbete såväl som att stärka den egna organisationen.

Infofilmer om behovet av ett FN-parlament
DUG beviljades projektmedel från ForumCiv för att producera och sprida fyra
informationsfilmer om behovet av ett FN-parlament. Som ansikte och röst för filmerna
anlitades skådespelaren Sofia Ledarp, bland annat känd från tv-serien Fröken Frimans krig.
Som producent anlitades Tomas Pettersson och produktionsfirman Budskapet. Filmerna har
spritts via YouTube, Facebook och Instagram under hösten 2021. Under projekttiden har 85
personer skrivit under UNPA-kampanjens appell för skapandet av ett FN-parlament.

Bokmässan - Globala torget
25-26 september medverkade DUG på Globala torgets program i samband med
Bokmässan. Globala torget beskrivs som “en mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter
och en rättvis hållbar global utveckling”. DUG medverkade med två programpunkter. Under
rubriken “Global hälsa och demokrati” arrangerades ett samtal med Anna Mia Ekström,
professor i global infektionsepidemiologi, och Johan von Schreeb, professor vid institutionen
för Global Folkhälsa, (se detta samtal här). Under rubriken “2021: Tid för global demokrati”
arrangerades ett samtal med Folke Tersman, professor i praktisk filosofi och medförfattare till
boken Folk & Vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid och Eva Erman, professor i
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statsvetenskap som specialiserat sig på den globala demokratins frågeställningar. (se detta
samtal här).

Frihamnsdagarna
I början av september arrangerades Frihamnsdagarna för första gången i Göteborg.
Frihamnsdagarna beskrivs som en “demokratisk mötesplats” med syfte att föra samman
olika aktörer för att samtala kring lösningar på viktiga samhällsfrågor. DUG medverkade med
en programpunkt då Carin Ölmunger modererade ett samtal med europaparlamentarikern
Evin Incir, under rubriken “Vad gör EU för demokratin i världen?” Samtalet kan ses här.

Demokratinätverk 21
DUG har under perioden deltagit i Demokratinätverk 21, ett projekt initierat av Anders
Chydenius-stiftelsen i samarbete med Hanaholmen, Lunds universitet och Ålands
fredsinstitut, som samlar svenska, finländska och åländska demokratiaktörer och
-debattörer. Inom ramen för ett nätverksmöte bjöds vår ordförande, Petter Ölmunger, in för
att presentera "reformer och demokratiska innovationer" som kan främja demokratin i vår tid
och berättade då i korthet om de tre förslag som vi lyfter inom ramen för kampanjen We The
Peoples: 1) Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA), 2) Skapandet
av en mekanism för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) samt 3) Inrättandet av ett
FN-sändebud för civilsamhället.

Kommunikationskanaler
Vi försöker använda oss av så många relevanta kommunikationskanaler som möjligt för att
nå ut med vårt budskap och engagera våra medlemmar. Att kommunicera är viktigt, men
samtidigt tidskrävande. Vi försöker därför prioritera de kanaler som vi tror ger bäst effekt
utifrån våra begränsade resurser. Här nedan listas de kanaler som vi har använt under
perioden.
Hemsida och blogg
Vår hemsida är vår viktigaste kommunikationskanal. På hemsidan beskrivs vårt budskap och
vår organisation, och den som är intresserad av att nå oss finner där relevanta
kontaktuppgifter. Den som vill stödja oss och/eller bli medlem kan enkelt hitta information om
det. Våra viktigaste kampanjer beskrivs översiktligt på vår hemsida men har också sina egna
respektive hemsidor. Integrerad med hemsidan finns också vår blogg. På bloggen publiceras
kontinuerligt nyheter och inlägg. Vi översätter det viktigaste från engelska till svenska och
publicerar också en del artiklar med svenska som originalspråk.
Facebook, Twitter & Instagram
Vi finns på dessa sociala medier och använder dem efter bästa förmåga. Vi prioriterar
särskilt att hålla vår Facebook-sida uppdaterad. Sidan har idag ca 1400 följare, vilket är en
ökning med 100 sedan förra årsmötet.
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Vi administrerar även två Facebook-grupper: Gruppen Medlem i Demokrati utan gränser
som är till för föreningens medlemmar och för intern kommunikation, samt gruppen Global
demokrati som är öppen även för icke medlemmar och vars syfte är att erbjuda ett bredare
forum för diskussion om global demokrati.
Nyhetsbrev, mailutskick och foldrar
En sammanställning av våra viktigaste nyheter och inlägg mailas kontinuerligt ut som
nyhetsbrev till nästan 350 prenumeranter. Sju nyhetsbrev har skickats ut under året och vi
använder oss av Mailchimp för denna tjänst. Vi gör även riktade mailutskick, t.ex.
medlemsbrev som mailas ut några gånger per år. Under året har vi även tryckt upp en ny
folder som vi sprider på bibliotek och sammanhang där vi vill synas.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av 5 personer: Petter Ölmunger (ordförande), Hans Leander
(kassör), Carl Dahlbäck, Joachim Elevant, Alina Koltsova och Carin Ölmunger. Anna Tora
Huss har varit adjungerad. Under 2021 hölls 5 styrelsemöten. Styrelsemötena hålls i regel
digitalt via Zoom.

Arbetet globalt
Parallellt med våra insatser nationellt lägger föreningens ledning mycket tid på vårt globala
arbete, då under vägledning från Democracy Without Borders direktor, Andreas Bummel,
och det Råd (Council) som företrädare för de enskilda nationella föreningarna utgör.

Vår globala strategi (Theory of Change)
Under 2020 initierades en omfattande process med att utveckla DWB:s globala strategi, en
så kallad förändringsteori (Theory of Change, ladda ner den beslutade förändringsteorin
här). Förändringsteorin utgår från en vision om ett globalt samhälle som främjar demokrati,
fred, rättvisa, frihet och hållbarhet för alla människor. Visionen konkretiseras genom ett
långsiktigt mål (Mission) som går ut på att det på sikt ska skapas en global demokratisk
konstitution och ett direktvalt världsparlament, som bygger på grundläggande demokratiska
principer såsom subsidiaritetsprincipen, maktdelning och grundläggande mänskliga
rättigheter. För att nå eller närma oss detta långsiktiga mål bygger vi upp vår strategi utifrån
tre huvudspår, eller pelare (Pillars): 1. Globalt medborgarskap, 2. Global styrning och 3.
Global demokrati. Inom dessa pelare bedriver vi således vårt globala arbete och kampanjer.
Inom varje pelare har också delmål och milstolpar på kort och medellång sikt konkretiserats
för åren 2030, 2040 och 2045.
Under 2021 har arbetet med vår förändringsteori fortsatt. Fokus har nu legat på perioden
fram till 2030. Detta dokument, som i skrivande stund ännu inte är antaget, kommer vägleda
DWB:s och DUG:s konkreta arbete under de kommande åren och kommer även utgöra
underlag för bidrags- och projektansökningar.
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We The Peoples
På den internationella dagen för multilateralism 24 april 2021 lanserade DWB kampanjen
We the Peoples för en inkluderande global styrning. Kampanjen samordnas tillsammans
med organisationerna CIVICUS och Democracy International och inkluderar tre förslag: 1)
Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA), 2) skapandet av en
mekanism för världsmedborgarinitiativ (UNWCI) sam 3) inrättandet av ett särskilt sändebud
inom FN för civilsamhället (UN Civil Society Envoy). Mer än 200 civilsamhällsorganisationer
och nätverk runt om i världen har ställt sig bakom kampanjen, däribland framstående
organisationer som Avaaz, Greenpeace och The Nature Conservancy.
Inom ramen för We the Peoples har det tagits fram ett särskilt parlamentarikeruttalande för
en inkluderande global styrning. Mer än 120 parlamentariker från mer än 40 länder stöder
uttalandet i skrivande stund.

Nationella DWB-föreningar (Chapters)
DWB ambition är att det så småningom ska finnas nationella föreningar (Chapters) i så
många av världens länder som möjligt och där detta inte innebär en uppenbar fara. I
dagsläget finns föreningar i Grekland, Kenya, Schwiez, Storbritannien, Sverige och
Tyskland. Föreningarna i Grekland och Storbritannien har tillkommit under 2021. Processen
med att bilda föreningar i Indien och Spanien har kommit mycket långt under 2021 och vi
väntar nu på förutsättningar att kunna ta de sista stegen för att formellt anta dessa. Under
2022 hoppas vi även bland annat kunna etablera föreningar i Ghana, Namibia och Nigeria.
DWB får ofta förfrågningar från människor runt om i världen om att skapa nationella
föreningar. Vi är måna om att de föreningar som etableras också har kapacitet att kunna
verka långsiktigt och väl i enlighet med våra mål.

DWB:s kansli och internationella råd (Council)
DWB:s arbete leds av vår direktor, Andreas Bummel. Han är också den ende anställde inom
vår globala organisation, och den som utgör organisationens kansli. I möjligaste mån
engageras frivilligresurser och praktiktjänster i kansliets arbete. Formellt huseras kansliet av
den tyska DWB-föreningen, men arbetet vägleds av och förankras i det internationella råd
(Council) som utgörs av representanter från respektive nationell förening.
Arbetsbelastningen på Andreas är stor och växande i takt med att det globala intresset för
vår organisation och våra frågor ökar kontinuerligt. Därför ser vi i rådet fortsatt ett strategiskt
avgörande behov av att stärka våra kansliresurser med personal som kan avlasta och
komplettera Andreas arbete.
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