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Göteborgare ska leda Svenska FN-förbundet 
framåt 
Alexander HultmanTEBORG  

När Svenska FN-förbundet på lördagen skulle välja ny ordförande 
för första gången på 18 år föll valet på Annelie Börjesson från 
Göteborg. 
– Jag känner mig oerhört stolt och hedrad över att ha fått 
förtroendet för att föra förbundet framåt. Det är ett hedersuppdrag 
utan dess like, säger hon. 

Svenska FN-förbundet är en ideell fristående förening som sedan starten 
1929 arbetat med påverkansarbete gentemot FN, men även mot riksdag, 
regering och andra aktörer i samhället. I dag består förbundet av 6 000 
medlemmar fördelade på runt 100 föreningar runt om i landet. 

I dag är man framför allt involverade i tre FN-projekt: Flicka, som arbetar 
emot barnäktenskap och könsstympning av flickor. Projektet Skolmat, 
tillsammans med World Food program, men också Minor ihop med FN:s 
minröjningsorgan Unmas. 

– Det handlar helt enkelt om att få upp minor ur marken. Det är en 
tyst krigföring som finns kvar och som hindrar utveckling, säger 
Annelie Börjesson. 

Tidigare ordförande i Göteborg 

Annelie var fram till i våras ordförande för Göteborgs FN-förening, en 
post hon haft sedan 2011. Vid den tiden befann sig den lokala 
föreningen i en turbulent period, och den var enligt Annelie då i princip 
nedläggningshotad. Trots att hon precis hade fått barn tog hon på sig 
ansvaret. 

– När jag fick höra om situationen blev jag så arg, kan det inte vara 
ordning i en FN-förening i Sverige ens? 



Men tiden fick hon styrning på föreningen, och den är idag Sveriges näst 
största med drygt 400 medlemmar. Den är även Sveriges äldsta, och när 
föreningen i våras fyllde 70 år firades det med en stor fest på Bio Roy. 

– Jan Eliasson inledde sin karriär här, även Ingrid Segerstedt har varit 
aktiv. Så det finns ett stolt arv i vår förening, säger Annelie Börjesson. 

Drivit på en mer öppen process 

Annelies engagemang drog igång på allvar 2006 då hon i ett nyhetsbrev 
fick syn på en annons från japanska ambassaden. Den japanska 
regeringen bjöd in till ett internationellt utbytesprogram. 

– Vi var tolv olika nationer som var inbjudna och jag åkte med som 
delegat från Sverige. 

Under sex veckor åkte de runt med en båt ute på Indiska oceanen. 
Gjorde strandhugg, deltog i kurser och utbildningar. På resan mötte hon 
människor från hela världen och inspirerades av deras drivkrafter. Väl 
hemma kontaktade hon den lokala föreningen i Falköping där hon då 
bodde, ett engagemang hon tog med sig när hon några år senare 
flyttade till Göteborg. 

FN-förbund finns i ett hundratal länder som samarbetar och tillsammans 
driver olika frågor. Ett lyckat exempel var när portugisen Antonio 
Guterres valdes till ny generalsekreterare 2016. Man lyckades då driva 
igenom en mer öppen process än tidigare, med flera kandidater som 
ställde upp och kandiderade mot varandra. 

Sverige har även ett antal systerförbund runt om i världen. 

– Demokratiska republiken Kongo, Zimbabwe, Tanzania och Armenien 
är några länder som vi samarbetar särskilt med. 

Hon menar att FN fyller en viktig roll då det är den enda plattform alla 
världens länder har för att träffas för dialog och för att förhindra krig och 
konflikter. 

– Hade vi inte haft FN så hade vi behövt uppfinna det.  

De senaste åren har också varit en skakig tid för världsorganisationen. 



2015 utsåg förbundet Anders Kompass till årets FN-vän. Detta efter att 
han slagit larm om övergrepp begångna av FN-soldater ute på 
fredsfrämjande uppdrag. För det blev han avstängd från sin tjänst på FN-
kontoret för mänskliga rättigheter i Genève. När det väl var dags att dela 
ut priset fick Kompass inte tillåtelse att komma till ceremonin och ta emot 
utmärkelsen. 

Svenska FN-förbundet stod från dag ett bakom Anders Kompass, och 
man drar sig inte för att väcka debatt. 

– Vi är kritiska mot FN och vi kritiserar FN. Anders Kompass-fallet är ett 
fruktansvärt exempel. Vi kommer försöka verka mot riksdag och regering 
om att man måste kunna larma när det sker oegentligheter inom FN, det 
måste finnas ett regelverk som ger repressalier. 

– Förtroendet skadas när sådana här saker sker. FN ska ju vara där för 
den lilla människan. Oftast lyfts dåliga saker, men bra saker behöver 
också lyftas: fler går i skolan, fler har tillgång till rent vatten. 

Kommer bo kvar i Göteborg 

Hon är lärare i grunden, i ryska, franska och engelska. Kunskaper som 
lär komma väl till pass på sitt nya uppdrag. De senaste åren har hon 
dock studerat, och tog så sent som förra veckan en master in 
communications på Göteborgs universitet. Men nu blir det FN för hela 
slanten, ordförandeposten är ett heltidsuppdrag på ett treårigt mandat. 

Hon har dock inga planer på att lämna hemstaden. 

– Jag kommer bo kvar i Göteborg, men kommer nog behöva åka upp till 
Stockholm ofta. Första året kommer jag nog resa runt en del i landet för 
att skapa mig en bild av hela verksamheten. 

	

Fakta: 

Annelie Börjesson 

Ålder: 43 

Född: I Göteborg, uppvuxen i Alingsås. 

Bor: Västra Frölunda. 



Familj: Man och två barn, samt ett bonusbarn. 

Sommarplaner: Hoppas kunna ha semester med familjer, åka ut med 
segelbåten. Kanske ta en tur till Astrid Lindgrens värld. 
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