
 
 

Bli medlem i Demokrati utan gränser -  
Hjälp till att bygga en demokratisk världsordning!  

 
Föreningen Demokrati utan gränser bildades våren 2018 som en nationell gren av organisationen 
Democracy Without Borders. I dagsläget har vi systerföreningar i Kenya, Schweiz och Tyskland.  
 
Varför behövs vi? 
Många tänker att världen är som den är. Att det bara är att gilla läget. Det gör inte vi, vi vill förändra. Det 
finns ett antal globala hot som blir alltmer akuta. Klimatet och kärnvapen är två tydliga exempel. FN som har 
i uppgift att hantera dessa lider av ett demokratiskt underskott som gör att nationer utlämnas till att lösa 
enorma utmaningar med enbart frivilliga överenskommelser. Det finns ingen aktör i Sverige som driver på 
för att demokratiska styrmedel ska upprättas på global nivå. Det vill vi ändra på. 
 
Vår vision 
Vår vision är en demokratisk världsordning som präglas av global rättvisa, fred och hållbarhet. Vi ser en 
avgörande nyckel till att närma oss detta mål i det gradvisa utvecklandet av ett världsparlament med mandat 
att fatta globalt bindande beslut när det gäller sådana globala utmaningar som rör hela världssamhället. Ett 
första steg är att inrätta en rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och vi samordnar därför 
UNPA-kampanjen som vårt huvudsakliga program. Sedan UNPA-kampanjen lanserades 2007 har 
kampanjens appell skrivits under av ca 1500 parlamentariker från över 100 länder, samt av ett stort antal 
nobelpristagare, FN-tjänstemän, akademiker och framstående företrädare för civilsamhället. Här kan du läsa 
mer om idén: www.unpacampaign.org 
 
Så här blir du medlem i Demokrati utan gränser 
Vi behöver ditt stöd! Ju fler medlemmar vi blir, desto starkare kan vi verka för vår vision. Teckna 
medlemskap genom att betala 200 kr antingen genom Swish: 123 208 83 34 eller genom Bankgiro: 
312-9954. Ange namnet på den som medlemsavgiften avser. Skicka också ett mail med ditt för- och 
efternamn till info@demokratiutangranser.org eller registrera dig via vår hemsida: 
https://www.democracywithoutborders.org/se/blimedlem/ 
 
Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Vi hoppas att DU vill bli en del av vår rörelse! 
 
Petter Ölmunger, ordförande i föreningen Demokrati utan gränser 
Epost: petter.olmunger@demokratiutangranser.org Tel: 0702-577689 
 
P.S. hjälp oss gärna sprida denna inbjudan i dina nätverk, tack på förhand! 
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