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Demokrati utan gränsers grundande 3 februari 
Lördagen 3 februari 2018 grundades föreningen Demokrati utan gränser (DUG) i Gamla 
stan, Stockholm. DUG är den svenska grenen av den internationella organisationen 
Democracy Without Borders (DWB) och verkar för demokratiska principer och styrelseformer 
på alla samhällsnivåer, med särskilt fokus på den globala nivån. 
 
New Shape Forum 27-29 maj 
Representanter från DUG närvarade på New Shape Forum 27-29 maj på Stockholms 
kulturhus och på Münchenbryggeriet. New Shape Forum arrangerades av organisationen 
Global Challenges Foundation och kretsade kring olika förslag på hur vi kan möta den 
globala styrningens kris. 
 
Svenska FN-förbundets kongress bekräftade stöd för UNPA 16-17 juni 
På sin kongress 16-17 juni i Örebro antog Svenska FN-förbundet en motion som uppmanar 
förbundets styrelse att ”söka och pröva olika vägar för att stärka och bredda stödet för 
UNPA-kampanjen, såväl nationellt som globalt”, och initiera ”ett långsiktigt och strategiskt 
projekt” för att demokratisera FN. DUG har varit engagerad i processen i samarbete med 
Stenungsund, Tjörn & Orust FN-förening. 
 
Bokseminarium och fotoaktion 25 oktober 
25-26 oktober 2018 gästades vi av Andreas Bummel, global samordnare av kampanjen för 
upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen) och 
initiativtagare till organisationen DWB. Besöket ägde rum i Stockholm och kretsade kring 
hans och europaparlamentarikern Jo Leinens nya bok A World Parliament: Governance and 
Democracy in the 21st Century. Ett bokseminarium arrangerades 25 oktober i samarbete 
med Global Challenges Foundation och Institutet för framtidsstudier, och samma dag hölls 
även en kortare bokpresentation i riksdagen. 
 
Bok om världsparlament på flera bibliotek 
Med hjälp av medlemmar i DUG så finns nu boken A World Parliament: Governance and 
Democracy in the 21st Century på Stockholms stadsbibliotek, Fisksätra bibliotek, 
Stenungsunds bibliotek och på Bibliotek i Väst. 
 
Globala aktionsveckan för ett världsparlament 19-28 oktober 
I samarbete med organisationerna Democracía Global (Argentina), Citizens for Global 
Solutions (USA) och One World (Israel) arrangerade DUG och DWB en global aktionsvecka 
med aktiviteter runt om i världen till stöd för idén om ett världsparlament.  
 
 



 
 

UNPA-kampanjen 
Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) lanserades 
2007 i syfte att verka för att en UNPA inrättas i FN som ett första steg på väg mot ett 
världsparlament. DUG har uppdraget att koordinera UNPA-kampanjens aktiviteter i Sverige, 
och ett strategiskt fokus ligger på att bredda och stärka stödet för kampanjens appell hos 
politiker, akademiker, aktivister och föreningar. Detta har under året skett på en rad olika 
sätt, bland annat genom förfrågningar via e-post, enskilda möten och samtal, föredrag och 
skrivelser. Det viktigaste framsteget under verksamhetsåret var det stärkta ställningstagande 
för förslaget som togs av Svenska FN-förbundets kongress i juni (se ovan). Internationellt 
har viktiga framsteg under året bland annat gjorts i samband med Europaparlamentets 
rekommendation 5 juli att stödja inrättande av en UNPA, FN-förbundens världsfederations 
(WFUNA) ställningstagande för förslaget på sin plenarförsamling 17-21 oktober, samt 
genom skapandet 7 november av en ny parlamentariker-grupp för en UNPA med uppdrag 
att jobba politiskt för att driva på frågan i olika parlament. Gruppen rymmer redan ett 40-tal 
parlamentariker från 5 olika kontinenter. 
 
DWB 
DUG har ett nära och tätt samarbete med vår internationella paraplyorganisation DWB. Flera 
av de aktiviteter som beskrivits ovan har gjorts i samverkan med DWB. Tillsammans med 
DWBs direktor Andreas Bummel deltog DUGs ordförande Petter Ölmunger i början av 
oktober i 22:a upplagan av Forum 2000 i Prag, en årlig demokrati-konferens som arrangeras 
till minne av Václav Havel. På vår blogg kan man läsa en rapport från konferensen skriven 
av Andreas Bummel.  

Utöver de program som DWB och DUG driver gemensamt så har DWB under året 
initierat ytterligare två program: UN World Citizens' Initiative (UNWCI) och utvecklandet av 
en Internet tool for global debates, votes and elections (GDVE-it). Dessa båda program ska 
fortsätta utvecklas under 2019 då vi också avser ge mer information om dem. 

Under hösten grundades DWB Switzerland och i nuläget finns det tre nationella 
grenar av DWB, i Tyskland, Sverige och Schweiz. 
 
Publicerade debattartiklar och inlägg i riksmedier 
Företrädare för DUG har under året fått ett antal debattartiklar publicerade i olika 
rikstäckande medier.  

- “Globala problem kräver globala lösningar - därför behöver vi ett världsparlament”, 
Hans Leander i Dala-Demokraten, 25 april 2018 

- “Agenda 2030 kräver ett världsparlament”, Petter Ölmunger i OmVärlden, 3 maj 2018 
- “Den urspårade globaliseringen kräver ett världsparlament”, Petter Ölmunger och 

Hans Leander i Dagens Nyheter, 5 maj 2018 
- “Skifta fokus i klimatarbetet!”, Hans leander och Petter Ölmunger i Kyrkans Tidning, 

16 oktober 2018 
- “Globala problem kräver globala lösningar”, Hans Leander i Opulens, 19 november 

2018 

https://www.democracywithoutborders.org/se/5884/europaparlamentet-uppmanar-till-ett-nytt-fn-parlament-och-ett-fn-reformmote/
https://www.democracywithoutborders.org/se/5884/europaparlamentet-uppmanar-till-ett-nytt-fn-parlament-och-ett-fn-reformmote/
https://www.democracywithoutborders.org/se/6215/fn-forbundens-varldskongress-efterlyser-en-parlamentarisk-forsamling-inom-fn/
https://www.democracywithoutborders.org/se/6215/fn-forbundens-varldskongress-efterlyser-en-parlamentarisk-forsamling-inom-fn/
https://www.democracywithoutborders.org/se/6380/lagstiftare-bildar-ny-internationell-grupp-fn-har-allvarliga-brister/
https://www.democracywithoutborders.org/se/6196/sovereignty-and-the-challenge-of-countering-the-threats-to-democracy/
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-globala-problem-kraver-globala-losningar-darfor-behover-vi-ett-varldsparlament
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/agenda-2030-kraver-ett-varldsparlament/
https://www.dn.se/debatt/repliker/den-ursparade-globaliseringen-kraver-ett-varldsparlament/
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/skifta-fokus-i-klimatarbetet
http://www.opulens.se/opinion/globala-problem-kraver-globala-losningar/


 
 

- “Ett världsparlament behövs för att FN:s mål ska nås”, Petter Ölmunger i Dagens 
Nyheter, 9 december 2018 

 
Blogginlägg 
På vår blogg har vi under året publicerat ett stort antal svenska artiklar som vi antingen har 
producerat själva eller låtit översätta från engelska. På bloggen kan man ta del av nyheter, 
rapporter och av debattinlägg som refuserats av riksmedier eller som vi av annat skäl ansett 
bättre att publicera på vår egen blogg. 
 
Facebooksida 
På DUGs Facebooksida har nyheter publicerats löpande. Sidan har idag 790 följare. 
 
Nyhetsbrev 
Under året har vi skickat ut 4 Nyhetsbrev där vi kontinuerligt har sammanfattat och länkat till 
den senaste tidens aktiviteter och inlägg. För närvarande använder vi en gratisversion av 
programmet Mailchimp. 
 
Medlemmar 
DUG har dags dato (10/1-19) 27 medlemmar. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 6 personer: Petter Ölmunger (ordförande), Hans Leander 
(kassör), Carl Dahlbäck, Evin Incir, Folke Tersman och Carin Ölmunger 
 
 

https://www.dn.se/asikt/ett-varldsparlament-behovs-for-att-kunna-na-fns-mal/
https://www.dn.se/asikt/ett-varldsparlament-behovs-for-att-kunna-na-fns-mal/

