
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
 
 
Årsmöte 9 februari 
Lördagen 9 februari höll föreningen Demokrati utan gränser (DUG) sitt första årsmöte i 
Stockholm.  
 
Internetmöte och internetföredrag 
Via videokonferensverktyget Zoom har DUG under året arrangerat ett internetmöte (24 
januari) om föreningens vision och verksamheter samt ett föredrag (12 september) med 
filosofen och författaren Folke Tersman. 
 
Facebook-aktion för ett världsparlament 1-10 mars 
1-10 mars genomförde DUG en Facebook-aktion för att sprida kunskap om och stöd för 
UNPA-kampanjens förslag om att upprätta en parlamentarisk församling inom FN som ett 
pragmatiskt steg på väg mot ett världsparlament. Under aktionen samlades ett stort antal 
underskrifter in för kampanjens appell. Läs mer på www.unpacampaign.org 
 
Demokrati utan gränser på Bokmässan 26-29 september 
26-29 september 2019 medverkade DUG på Bokmässan i Göteborg. Föreningen hade en 
monter på Globala torget, som beskrivs som “en mötesplats för demokrati, mänskliga 
rättigheter och en rättvis hållbar global utveckling”. I montern samlade föreningen in 
underskrifter till stöd för UNPA-kampanjen, sålde boken “A World Parliament: Governance 
and Democracy in the 21st Century”, skriven av Jo Leinen och Andreas Bummel, samt 
genomförde intervjuer med medlemmar i föreningen. En av dagarna arrangerade DUG ett 
panelsamtal på Globala torgets scen med Svenska FN-förbundets ordförande, Annelie 
Börjesson och DUGs ordförande Petter Ölmunger. Läs mer och ta del av videoinspelningar 
av panelsamtal och intervjuer här: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/11756/forslag-om-ett-varldsparlament-present
erades-pa-bokmassan-i-goteborg/ 
 
Ett världsparlament för klimatet 25 oktober 
Fredagen 25 oktober 2019 genomförde DUG en manifestation, med sång och tal för klimatet 
och för global demokrati, på Mynttorget utanför riksdagen i Stockholm. Manifestationen var 
en del av den årliga globala aktionsveckan för ett världsparlament. Läs mer här: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/11946/ett-varldsparlament-for-klimatet-manifes
tation-utanfor-riksdagen/ 
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Globala aktionsveckan för ett världsparlament 19-27 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. Under året nåddes en ny milstolpe då 
kampanjen passerade 1600 tidigare eller nuvarande parlamentariker från 133 länder som 
har skrivit under appellen. 
 
Kontakter med UD 
I sin utrikesdeklaration 13 februari lanserade tidigare utrikesminister Margot Wallström en 
“Offensiv för demokratin”, eller “Drive for Democracy” på engelska, i syfte att stärka Sveriges 
utrikespolitiska stöd för demokratiutveckling. Med anledning av detta skrev DUG ett brev till 
utrikesministern där behovet lyftes av att i detta sammanhang verka för demokrati också på 
den globala nivån. Därefter blev DUG inbjudna till UD för att berätta om föreningens vision 
och program, särskilt förslaget om en UNPA. Ytterligare kontakt har skett under hösten som 
förhoppningsvis kan byggas vidare på under 2020. Läs brevet till Margot Wallström här: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/6904/brev-till-utrikesminister-margot-wallstrom/ 
 
Medlemskap i Forum Syd 
DUG blev i december 2019 accepterade som medlemsorganisation i Forum Syd. Forum 
Syd, vars vision är "en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra", är 
Sveriges största plattform för civilsamhället. 
 
DWB 
DUG har ett nära och tätt samarbete med den internationella paraplyorganisationen 
Democracy Without Borders (DWB). Flera av de aktiviteter som beskrivits ovan har gjorts i 
samverkan med DWB och DUG följer och stöder på samma sätt många av DWBs aktiviteter 
runt om i världen. Här nedan följer ett litet urval av de viktigaste händelserna i vår 
internationella rörelse under året. 
 
DWB Kenya grundades 4 mars 
På ett konstituerande möte i Nairobi 4 mars grundades DUGs systerförening Democracy 
Without Borders Kenya, och i nuläget finns det fyra nationella grenar av DWB, i Kenya, 
Schweiz, Sverige och Tyskland. Läs mer: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/6961/democracy-without-borders-kenya-lanser
ades-med-brett-stod/ 
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Lansering av UNWCI-kampanjen 19 november 
Den 19 november lanserades DWBs nya kampanj för ett världsmedborgarinitiativ inom FN 
(UNWCI). Kampanjen drivs i samarbete med organisationerna CIVICUS och Democracy 
International. Läs mer här: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/12117/kampanj-for-ett-varldsmedborgarinitiativ
-inom-fn-lanserades-i-new-york/ 
 
Ny skrift om UNPA och IPU 
DWB har under året publicerat en ny skrift som ingående beskriver hur en ny parlamentarisk 
församling inom FN (UNPA) skulle komplettera den redan existerande Interparlamentariska 
unionen (IPU). Medan IPU är en institution som syftar till att stärka dialogen mellan världens 
nationella parlament så skulle en UNPA representera hela mänskligheten och utföra 
parlamentariska funktioner direkt inom FN och på den globala nivån. Här kan du läsa mer 
och ladda ner skriften: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/10225/the-case-for-a-un-parliamentary-assem
bly-and-the-inter-parliamentary-union-2/ 
 
Publicerade debattartiklar och inlägg i riksmedier 
Företrädare för DUG har under året fått ett antal debattartiklar publicerade i olika 
rikstäckande medier.  

- “Tid för en kärnvapenfri världsordning”, Hans Leander och Petter Ölmunger i 
Mänsklig Säkerhet, 24 januari 2019 

- “Bara ett världsparlament kan lösa våra globala problem”, Hans Leander och Petter 
Ölmunger i GP, 17 september 2019 

- “Ett världsparlament för klimatet?”, Hans Leander i Syre, 22 oktober 2019 
 
Blogginlägg 
På föreningens blogg har DUG under året publicerat ett stort antal svenska artiklar som 
antingen har producerats av företrädare för DUG eller översatts från engelska. På bloggen 
kan man ta del av nyheter, rapporter och av debattinlägg som refuserats av riksmedier eller 
som av andra skäl ansetts bättre att publicera på DUGs egen blogg. Läs mer på 
www.demokratiutangranser.org/blogg 
 
Facebooksida och grupper 
På DUGs Facebooksida har nyheter publicerats löpande. Sidan har idag ca 1200 följare.  
DUG administrerar även två Facebook-grupper. Gruppen Medlem i Demokrati utan gränser 
som endast är till för föreningens medlemmar och intern kommunikation, samt gruppen 
Global demokrati som är öppen även för icke medlemmar och vars syfte är att erbjuda ett 
forum för diskussion om global demokrati. 
 
Kampanjer för medlemsvärvning 
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Under våren och hösten 2019 har DUG genomfört två kampanjer för medlemsvärvning. 
Under året har det tillkommit 40 nya medlemmar till föreningen, vilket motsvarar en ökning 
med 148%. 
 
Nyhetsbrev 
Under året har DUG skickat ut fem Nyhetsbrev med sammanfattningar av och länkar till den 
senaste tidens aktiviteter och inlägg. För detta används programmet Mailchimp. 
 
Medlemmar 
DUG har dags dato (6/1-20) 67 medlemmar. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 5 personer: Petter Ölmunger (ordförande), Hans Leander 
(kassör), Carl Dahlbäck, Evin Incir och Carin Ölmunger. Under 2019 hölls 5 styrelsemöten. 
Styrelsemötena hålls i regel på videokonferens via verktyget Zoom. 
 
 
 
 
 
Petter Ölmunger, ordförande 
 
 
 
 
 
 
Hans Leander, kassör 


