Verksamhetsplan 2022
Påverkansarbete
UNPA-kampanjen
Under hela verksamhetsåret kommer Demokrati utan gränser (DUG) fortsätta arbetet med
att bygga stöd för våra kampanjer som vi driver genom vår internationella organisation,
Democracy Without Borders (DWB), med särskilt fokus på kampanjen för upprättandet av en
parlamentarisk församling inom FN (UNPA). En viktig uppgift under 2022 blir att ta fram en
ny nationell kampanjstrategi i linje med den Theory of Change som utvecklats i vår
internationella organisation under 2020-2022.

Järvaveckan
Under de senaste åren har Järvaveckan utvecklats till en viktig samlingsplats för svenskt
civilsamhälle och samhällsdebatt. DUG avser undersöka möjligheter att delta under årets
Järvavecka genom att arrangera en programpunkt och/eller finnas på plats för att dela ut
föreningsfoldrar och knyta kontakter.
1-5 juni, Spånga, Stockholm

Frihamnsdagarna
2021 arrangerades Frihamnsdagarna för första gången. Frihamnsdagarna beskrivs som en
“demokratisk mötesplats” och är uppbyggd kring seminarier som diskuterar olika
samhällsfrågor. DUG undersöker möjligheten att medverka även 2022.
24-27 augusti, Göteborg

Globala torget (Bokmässan, Tema: klimatkrisen)
Globala torget är en del av Bokmässans arrangemang och syftar till att diskutera ämnen
som rör globala och internationella perspektiv. Varje år lyfts vissa teman upp särskilt. Teman
för 2022 är Klimatkrisen, Sydafrika och Crimetime. DUG har medverkat på Globala torget
2019, 2020 och 2021 med monternärvaro och genom att arrangera programpunkter med
koppling till våra frågor. 2020 och 2021 ställdes Globala torget om till ett helt eller delvis
digitalt arrangemang på grund av Covid19-situationen. Planen för 2022 är att återigen ha
tyngdpunkt på fysiska arrangemang. Eftersom Bokmässan och Globala torget samlar många
människor och organisationer som kan bedömas vara intresserade av DUG:s frågor avser
DUG om möjligt medverka på Globala torget även år 2022. För bästa utfall bör DUG

medverka med monternärvaro och genom att arrangera minst ett seminarium. Detta innebär
en betydande kostnad vilket kräver extern finansiering av hela eller delar av beloppet.
22-25 september, Göteborg

FN-dagen, 24 oktober
DUG avser liksom tidigare år att genomföra ett arrangemang i samband med FN-dagen 24
oktober. Detta arrangemang kan förslagsvis hållas digitalt för att spara tid och pengar.
Eftersom FN-dagen infaller en dryg månad efter riksdagsvalet skulle ett förslag på tema
kunna vara: “Vad vill partierna med FN?”

MR-dagarna (tema “Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”)
MR-dagarna är ett årligt arrangemang som lyfter ämnen som relaterar till mänskliga
rättigheter. 17-18 november 2022 planeras MR-dagarna arrangeras i Örebro med “Rätten till
ett liv i trygghet och säkerhet” som tema. DUG avser undersöka möjligheter att delta genom
att arrangera programpunkt och/eller närvara för att knyta kontakter och dela ut
föreningsfoldrar.
17-18, november, Örebro

Boköversättning: A World Parliament
Boken A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century, författad av
Andreas Bummel och Jo Leinen, planerar utkomma i en andra utgåva. DUG avser
undersöka möjligheter att få boken översatt och utgiven på svenska.

Kontakt med civilsamhälle, politik och utrikesförvaltning
DUG arbetar kontinuerligt med att initiera och fördjupa viktiga kontakter inom civilsamhälle,
politik och utrikesförvaltning. För detta görs en särskild planering som hanteras inom
styrelsen.

Debattartiklar
DUG avser få minst 4 debattartiklar publicerade under året.

Blogg
På vår blogg kommer kontinuerligt artiklar publiceras. En del av dessa artiklar är översatta
från engelska, andra artiklar produceras direkt på svenska.

Bok
DUG avser skriva en bok om behovet av global demokrati. Boken vänder sig till en
intresserad allmänhet. Möjlighet att få boken utgiven på förlag ska undersökas.

Söka finansiellt stöd
DUG avser söka finansiellt stöd för ett antal projekt som kan komma att genomföras om våra
ansökningar beviljas.
● Demokratihelg sommaren 2022, söktes 2021, väntar på svar
● Boköversättning
● Medverkan på Bokmässan

Arbetet globalt
Parallellt med arbetet i Sverige verkar DUG globalt genom vår internationella organisation
DWB. Här listas ett urval av de viktigaste planerna inom DWB under 2022.

We The Peoples - parlamentarikeruttalande
Inom ramen för kampanjen We The Peoples publicerades i januari 2022 ett
parlamentarikeruttalande för en inkluderande global styrning.

UNPA-events i 6 utvalda länder
DWB avser tillsammans med samarbetsorganisationer arrangera events i 6 utvalda länder
för att skapa uppmärksamhet kring UNPA-kampanjen.

Etablering av nya nationella föreningar
Under 2022 planeras etablering av ett antal nya nationella föreningar, bland annat i Ghana,
Indien, Namibia, Nigeria och Spanien. Vad det gäller etablering i Indien och Spanien har
processen redan kommit långt. Det långsiktiga målet är att ha välfungerande föreningar i alla
eller så många som möjligt av FN:s medlemsstater. En lista har tagits fram av DWB där
nyckelländer för etablering identifierats. Ett av dessa länder är Finland och DUG har ombetts
bistå i arbetet att etablera DWB-Finland. Läs mer nedan.

Organisationsutveckling
Förändringsteori
Under 2020-2022 har vår internationella organisation, Democracy Without Borders, gjort ett
omfattande arbete med att ta fram en Theory of Change, eller förändringsteori, där dels
organisationens långsiktiga vision och milstolpar och mål på medellång och kort sikt
formuleras. DUG avser under 2022 översätta dessa dokument till svenska samt uppdatera
vår nationella strategi så att den ligger i linje med DWB:s.

Medlemsvärvning och engagemang
DUG behöver fler medlemmar och medlemmar behöver behållas över tid. Men hur ser
rimliga ambitioner ut och vilka metoder är mest gångbara? Under 2022 avser DUG utveckla
bättre metoder för medlemsvärvning, engagemang och stärkandet av långsiktigt

medlemskap. Som ett led i detta kan det förslagsvis arrangeras en workshop dit föreningens
medlemmar bjuds in.
Särskilda satsningar för medlemsvärvning kan genomföras maj-juni 2022 & januari-mars
2023.

Rådgivare
DUG avser under 2022 engagera fler rådgivare åt föreningen. Särskilt fokus riktas mot
riksdagsledamöter och svenska europaparlamentariker.

Demokratihelg augusti 2022
Under 2021 sökte DUG medel från FBA för att kunna genomföra en demokratihelg under
sommaren 2022. Vi väntar fortfarande på svar från FBA. Om vår ansökan beviljas hoppas vi
att demokratihelgen kan bli ett inspirerande tillfälle för delar av vår rörelse att komma
samman.

Undersöka förutsättningar för etablering av DWB-Finland
DWB har identifierat Finland som ett viktigt land att etablera ny nationell avdelning i, och har
bett DUG att bistå i detta arbete. DUG avser under året undersöka förutsättningar för
etablering av DWB-Finland.

Testa GVP
Under året avser DUG testa och lära sig mer om DWB:s internetverktyg för global debatt,
omröstning och val, GVP.

Medlemskontakter
Medlemsbrev skickas ca 4-6 gånger under året. Om intresse finns arrangeras digitala
medlemsmöten.

Nyhetsbrev
DUG:s nyhetsbrev, med globala och nationella rapporter och debattinlägg, skickas ut ca 5-8
gånger under året.

Från DUG:s Stadgar

I.

Ändamål och arbetssätt enligt stadgarna
A. DUG är en svensk gren av Democracy Without Borders (DWB), och
ingår i en global rörelse som verkar för demokratisering och stärkande
av Förenta Nationerna (FN) samt för en demokratisk styrning av det

globala samhället genom FN. DUG verkar primärt i Sverige, men även
globalt genom DWB.
B. DUG:s mål är att
1. stärka en kosmopolitisk orientering av samhället
2. öka förståelsen och samhörigheten mellan människor, länder
och världsdelar
3. etablera demokrati och lagstyre på global nivå genom FN
gällande gemensamma globala angelägenheter.
C. Genom att verka för dessa mål vill föreningen skapa bättre
förutsättningar för
1. nedrustning och världsfred
2. att krig, folkmord och fördrivning motverkas och förbjuds
3. framväxten av ett hållbart globalt samhälle som bevarar de
ekologiska förutsättningarna för liv på jorden
4. social rättvisa på global nivå.
D. Föreningens primära arbetssätt är
1. opinionsbildning
2. föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang
3. spridning av publikationer, analyser och rapporter
4. samverkan med parlamentariker, regeringsföreträdare och
offentliga personer
5. samverkan och koordinering med föreningar och rörelser med
liknande ändamål, både i Sverige och globalt.

