
 
 

 
 

Verksamhetsplan 2020 
 

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. 

II. Program för 2020 

A. Stärka DUG  

1. Årsmöte lördagen 21 mars i Göteborg 

2. Medlemsvärvning  

a) Medlemsvärvningskampanjer april-juni 2020 & 

januari-mars 2021 

b) Riktade förfrågningar om medlemskap till 

parlamentariker, representanter för civilsamhället och 

framträdande personligheter under hela året.  

3. Medlemsbrev (4-6 brev under året) 

4. Nyhetsbrev (4-6 brev under året) 

5. Internetbaserade medlemsmöten (2 under året)  

6. Starta arbetsgrupp om världsmedborgarskap 

7. Informationsmaterial 

a) Uppdatering och nytryck av DUG-foldern 

B. UNPA-kampanjen 

1. Internationell UNPA-konferens 6 juni 2020 i Bryssel 

2. UNPA-aktion på Facebook hösten 2020 

3. Sverige 

a) Uppföljande kontakt med UD (Drive for Democracy) 

b) Utveckla kontaktnät i riksdagen 

c) Motioner till de svenska rikspartiernas kongresser, 

landsmöten och stämmor 

d) UN 75 Summit Declaration (Sverige och Quatar 

ansvariga för processen) 



 
 

e) UNPA-rollspel (model UNPA), söka pengar från Forum 

Syd för att genomföra 2021 

f) Översätta UNPA-kampanjens hemsida till svenska 

4. Norden 

a) Söka efter stärkt stöd bland regeringar och parlament i 

Norden 

C. Globala aktionsveckan för ett världsparlament 17-25 oktober 2020 

1. Event i oktober 2020 

D. Opinionsbildning, påverkan 

1. Skriva debattartiklar/blogginlägg (4-6) 

2. Delta i folkrörelseevent (ex. MR-dagarna, Bokmässan, 

Järvaveckan, Demokratidagar, Almedalen) 

a) People and Power (Forum Syd) i Stockholm, 15-16 maj 

2020 

b) Bokmässan i Göteborg 24-27 september 2020 

3. Föreläsningar online (2 tillfällen under året) 

4. Arrangera seminarium/paneldebatt (i mån av tid) 

a) Bokmässan 

5. Skriva bok (i mån av tid) 

6. Identifiera och komma i kontakt med nyckelpersoner som lyfter 

våra frågor 

E. Stärka DWB (under ledning av Andreas Bummel och DWB:s Council 

där ordförande från respektive nationell gren ingår) 

1. Utveckla och sammanställa global strategi för DWB 

2. Representera DWB på global demokrati-konferens i Brindisi, 

Italien, 16-17 april 2020 

3. DWB- och UNPA-konferens i Bryssel, 5-6 juni 2020  

4. Etablering av DWB Indien, juli 2020 

5. Representera DWB på Forum 2000 i Prag, oktober 2020 

F. Söka finansiella medel 

1. Söka medel från Forum Syd för att genomföra UNPA-rollspel 

2021 



 
 

2. Genomföra en inventering av andra möjliga finansieringskällor 

G. Program som kan bli aktuella i mån av resurser 

1. Utbildning för globalt medborgarskap (Agenda 2030 mål 4.7) 

2. Internetkurs om global demokrati 

3. UN World Citizens' Initiative (UNWCI) 

4. Internet tool for global debates, votes and elections (GDVE-it) 

5. Utveckla DUG till en nordisk gren 

 
 

 

 

 
 
 


