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Sammanfattning av 2004 

 

 

År 2004 var spännande och lärorikt för Utrikespolitiska Föreningen eftersom styrelsen 

arbetat på ett stark och sammanhållet sätt. Antalet besökare till föreläsningarna har under 

året fortsatt att öka, medlemsintäkterna likaså. Arbetet i den nystartade stipendiesektionen 

har medfört förhoppningar om att föreningen framgent kommer att vara mindre beroende 

av stödet från Utrikesdepartementet.  

Sista numret av 2003 års GLOBUS blev betydligt dyrare än väntat men detta visade sig 

bero på misstag från tryckeriets sida.  

Det gjordes ett försök till att starta en resesektion. Under pr-veckan anmälde många sitt 

intresse till just resesektionen. Dessvärre resulterade detta inte i några framgångar, 

intresset bland den nystartade sektionens medlemmar kallnade, fåtal ville ta ansvar och 

det förväntade resestipendiet uteblev.  

Desto bättre gick satsningen på vår medlemstidning. Det har skett en bra 

organisationsutveckling i tidningens redaktion där redaktören tagit stort ansvar och gjort 

ett bra jobb. Tidningen har bytt namn från GLOBUS till UTBLICK och är förbättrad till 

både innehåll och design. UTBLICKs styrka under året har varit redaktionens vilja och 

engagemang att ständigt utveckla och förbättra tidningen. 

Ett många påtryckningar erhöll föreningen äntligen det utlovade beloppet på 15tkr för 

UFs insatser under Global Forum-mässan.     

2004 var också året då UF omformade sina stadgar för att underlätta den löpande 

arbetsprocessen i föreningen. Tanken var att adaptera stadgarna till förnyade 

förhållanden, exempelvis öppnas en möjlighet för en ledamot att väljas in i styrelsen 

under andra arbetsformer än just vid årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen genom  

 

Josefin Claesson   Gregory Nilsson 

Ordförande  Vice ordförande  
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Föreningen 

Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse 

  

 Våren 2004 Hösten 2004 

Ordförande Gregory Nilsson Josefin Claesson 

Vice ordförande Liselotte Bengtsson Gregory Nilsson 

Sekreterare Daniel Erlandsson Daniel Erlandsson 

Kassör Ermin Skoric  Ermin Skoric 

Programansvarig Josefin Claesson Tyra Warfvinge 

Programansvarig Kenan Ferhatovic Kenan Ferhatovic 

Redaktör UTBLICK  Josefine Freje Simonsson Josefine Freje Simonsson 

Redaktör Världsbild Mélida Jiménez Mélida Jiménez 

Resesektionsansvarig Kristina Lidén 

PR-ansvarig Jonas Östlund Jonas Östlund 

IT-ansvarig Gregory Nilsson Gregory Nilsson 

Evenemang-ansvarig Hanna Sofia Johansson Hanna Sofia Johansson

   

Ekonomi 

Föreningens eget kapital har vuxit och har medfört en hög soliditet för föreningen. 

Ordförande 

 

Sekreterare 

 

PR 

 

Evenemang 

 

UTBLICK 

 

Program 

 

Världsbild 

 

IT 

 

Kassör 

 

Vice Ordförande 
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Under vårterminen 2004 fick kassören vetskap om att två projektbidrag från VT 2001 och 

VT 2002 inte hade redovisats för finansiären Utrikesdepartementet. UD har insisterat på 

att dessa två enskilda bidrag skulle redovisas för framtida förtroende och fortsatt 

finansiering av föreningens verksamhet. Redovisningsprocessen tog lång tid p.g.a. 

otillräckligt informationsunderlag i föreningens arkiv men redovisning kunde till slut 

färdigställas. Detta innebär att det inte blir något UD-bidrag för våren. Kassören ansökte 

om förlängning höstterminens projektbidrag, som är på 37 tkr, för att använda dessa 

under VT 2005. Förlängningen godkändes och hela beloppet skall redovisas senast den 

15 juni 2005. Det nuvarande projektet, "Fred, utveckling och säkerhet i en globaliserad 

värld", pågår även under våren. Under hösten har stipendier sökts på annat håll från bl.a. 

Forum Syd och kommunen. Det har visat sig viktigt att föreningen utökar sitt 

finansieringsstöd. Det är angeläget för nästa styrelse att följa upp detta arbete.  

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar uppgår till 117, varav 30-40 är aktiva. Medlemskap kostar 70kr per 

termin eller 120 kr för 12 månader. Medlemskapet berättigar fritt inträde till föreläsningar 

och seminarier, samt prenumeration på medlemstidningen UTBLICK. 

 

Sekreteraren berättar 

Daniel Erlandsson 

 

Sekreterarens huvudsakliga ansvarsområde detta år har varit medlemsregistret. Jag har 

uppdaterat registret efter varje föreläsning då vi erhållit nya medlemmar. När medlemmar 

har betalat sin medlemsavgift via postgiro har kassören gett mig den relevanta 

informationen så att jag har kunnat lägga till personen i registret samt, via brev, skicka 

medlemskort till denna/e. Sekreteraren har även fört protokoll vid samtliga års- samt 

styrelsemöten och ansvarat för att dessa skrivs under. 

 

Sekreteraren har även kontinuerligt läst och svarat på den e-post som kommit till 

föreningen och vidarebefordrat brev till berörda parter. Efter varje föreläsning har 

sekreteraren fört in åhörarestatistik i ett exceldokument för att få en bättre översikt över 

besökarantalet på föreläsningarna. 

I samband med att Utblick skall skickas ut till medlemmarna så har sekreteraren skrivit ut 

adressetiketter från medlemsregistret samt varit delaktig i den administrativa delen av att 

skicka ut tidningarna. Redaktören har varit ansvarig för att sekreteraren erhållit  

materialet och sekreteraren har varit ansvarig för själva utskicket. 

 
 

SAIA 

Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg är en del av Swedish Association for International 

Affairs (SAIA). Under årets SAIA-möte i Uppsala behandlades inga motioner, därför 
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diskuterades föregående års beslut och överenskommelser bland representanterna. SAIA: 

s hemsida, som Utrikespolitiska Föreningen i Lund handhar, skulle på begäran av fattat 

beslut ha uppdateras. Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg skickade två delegater och 

dessa var Kenan Ferhatovic (programansvarig) och Ermin Skoric 

(ekonomiansvarig/kassör). Ordförandeskapet roterar årsvis, därmed kommer nästa års 

SAIA-möte att hållas i Växjö. 
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Sektionerna 

Program 

Ansvariga: 

Kenan Ferhatovic och Josefin Claesson (Våren 2004) 

Kenan Ferhatovic och Tyra Warfvinge (Hösten 2004) 

 

Våren 2004 

Vårens föreläsningar har förberetts med målsättning att förverkliga UF:s främsta syfta, 

vilket är att öka intresset och engagemanget i frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik. 

Vår ambition har därför varit att erbjuda våra åhörare ett kalendarium vars innehåll ska 

vara nyanserat, balanserat och omfattande i såväl ämne som infallsvinklar. För att uppnå 

detta har vi även bedömt det viktigt att eftersträva en blandning av journalister, 

akademiker, politiker, forskare och andra grupper bland våra föreläsare. Vår förhoppning 

var att detta i slutändan skulle upplysa och intressera vår publik i olika frågor i olika 

världsdelar. Vi försökte även i vårt arbete understryka vikten av jämvikt mellan könen 

bland våra föredragshållare. Detta har vi ansett vara viktigt för att studenter, såväl 

kvinnliga som manliga, ska kunna hitta förebilder som de kan identifiera sig med. Tyvärr 

har vi inte lyckats utjämna dessa skillnader då bara en dryg fjärdedel av våra föreläsare 

har varit kvinnor. Vi har däremot lyckats att få med beaktandet av jämställdhet som en 

del i arbetsprocessen och hoppas att detta ska bära frukt i framtiden. 

 

Under våren fullbordade vi ett program med 20 föreläsningar och seminarier, där 

medelantalet besökare per tillfälle var 68 personer. I denna siffra finns inte de åhörare 

som gick gratis p.g.a. samarrangemang och vissa gratis föreläsningar.  9 av dessa 

föreläsningar var samarrangemang, samarbetet i dessa har fungerat bra och några 

exempel på samarrangörer vi arbetat med är Amnestys juristgrupp, Svenska FN-

förbundet, Iberoamerikanska institutet, Europarörelsen, Afrikanskt kulturcentrum och 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. 

 

De 20 föreläsningarna har anordnats av programansvariga samt av personer i 

programsektionen. Mer exakt har 5 föreläsningar genomförts av programaktiva och 15 av 

de programansvariga. Vi programansvariga tycker att de aktiva i sektionen har jobbat 

väldigt bra. De har, utöver att ha anordnat de 5 föreläsningarna, berikat våra 

programmöten med bra idéer och förslag. Därför tror vi att man i framtiden skulle kunna 

ge större ansvar till de aktiva, på så vis hoppas vi att de kommer att finna engagemanget i 

UF som mer stimulerande och utvecklande. Detta tror vi skulle locka fler aktiva 

medlemmar att engagera sig i UF en längre tid, vilket skulle kunna ge föreningen en 

stabil plattform att stå på i framtiden. Antalet aktiva under terminen har varierat mellan 8-

12 personer. 

 

 

Föreläsningar, våren: 
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22 jan 

Humanitära interventioner kontra statssuveränitet 

- En olöslig konflikt? - 

Asbjörn Eide 

 

29 jan 

EU:s samlade röst 

- Påverkan på FN i framtiden - 

Mark Klamberg 

 

5 feb 

Folkpartiets syn på Sverige, EU och Nato 

Lars Leijonborg 

 

12 feb 

Nationalistisk backlash på västra Balkan  

- ett hot mot fredsbygget? 

Christian Palme 

 

19 feb 

Ger iransk konstitution utrymme för demokrati? 

Gudmar Aneer 

 

25 feb 

Terrorism och fattigdom 

Björn Kumm, Elisabeth Abiri, Aleksander Gabelic 

 

 

26 feb 

Miljöpartiets syn på svensk utrikespolitik och EU 

Maria Wetterstrand 

 

2 mars 

Colombianska barnsoldater-krigets barn 

Guillermo González 

 

11 mars 

Argentina efter kollapsen - hinder och möjligheter i den "nya" eran 

María Clara Medina 

 

18 mars 

Kyotoprotokollet i papperskorgen 

Karl-Johan Bondeson 

 

31 mars 
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Ett EU i kris? 

Lars Danielsson 

 

1 april 

Låst läge i Nordirland - Finns det risk för att våldet blossar upp på nytt? 

Lena Karlsson  

 

7 april 

Kina - ekonomiska reformer och demokrati 

Christer Ljungwall 

 

15 april 

Våra föreställningar kring begreppet Balkan 

Jasenko Selimovic 

 

21 april 

EU:s Utvidgning 

Hans Alldén 

 

27 april 

Sydafrika - 10 år efter apartheidregimens fall 

Bertil Högberg, Johanna Mannergren, Kalle Magnusson, Stig-Magnus Thorsén 

 

28 april 

Millenniemålen- en bättre värld 2015 

Anders Oljelund, Lasse Berg, Sofia Ottosson, Hans Abrahamsson 

 

6 maj 

EU - ett fredsprojekt? 

Birgitta Hambraeus 

 

13 maj 

World Social Forum-Manöverutrymme för ett Globalt Socialt Kontrakt 

Lektor vid institutionen för freds- och utvecklingsforskning Hans Abrahamsson  

 

24 maj 

Sveriges politik för global utveckling - mer än bara bistånd 

Biståndminister Carin Jämtin (-s) 

 

 

Hösten 2004 

Höstens arbete har i huvudsak varit en fortsättning på vårens, där vi arbetat efter liknande 

målsättningar och beaktanden. En spridning på infallsvinklar och ämnen som berör olika 

delar av världen har alltså alltjämt eftersträvats. Förutom att vi fortsatt med 
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uppmärksammandet av jämvikt mellan könen hos föreläsarna har vi dessutom försökt 

hitta en balans mellan föreläsare med svensk bakgrund och dem med invandrarbakgrund.  

 

Vi har fortsatt satsa på att samarbeta med andra organisationer i Göteborg; såsom 

Amnesty, Iberoamerikanska institutet, Europarörelsen m.fl.. 7 av höstens 15 föreläsningar 

och seminarier har varit samarrangemang. Samarbetena har i stort varit bra. Vi har dock 

blivit uppmärksammade på att vi måste vara mer noggranna med att undersöka vilka det 

är vi samarrangerar med. Detta eftersom vi i seminariet om Zimbabwe, den 13:e 

november, för sent insåg att panelens samansättning var skev och ensidig. Detta är viktigt 

att poängtera, för föreningens framtida arbete, då det är centralt för föreningen att vi i vårt 

arbete anstränger oss för att bibehålla UF: s neutrala och balanserade ståndpunkt. Detta är 

nödvändigt för att vår trovärdighet även fortsättningsvis ska vara hög. Lyckligtvis var 

detta samarrangemang ett undantag och de övriga samarbetena har varit lyckade på alla 

vis. 

 

Under höstens PR-vecka lyckades föreningen attrahera flera intresserade till 

programsektionen. Dessa aktiva har under hösten varit väldigt engagerade och vitaliserat 

sektionen. Av de 15 föreläsningar som anordnades låg huvudansvaret hos de aktiva vid 

sju av tillfällena. Detta är en ökning från våren vilket varit en önskad utveckling som 

förhoppningsvis håller i sig. De aktiva har varit ca 10 st. under terminen. 

 

En förändring har dessutom skett hos de programansvariga. Josefin Claesson tog i 

september över ordförandeposten och lämnade därmed sitt uppdrag som 

programansvarig. Hennes efterträdare, Tyra Warfvinge, har varit aktiv i 

programsektionen under hösten och tillträdde som programansvarig i november. 

 

Planer inför våren 2005 är redan i rullning. En föreläsningsserie om hur politiken 

påverkas av religionen i olika regioner är exempelvis i planeringsstadiet. Vidare har vi 

även den 16:e mars fått tillgång till en hörsal i det snart nyöppnade Världskulturmuseet. 

Vi ser därför fram emot våren med stora förhoppningar. 

 

Föreläsningar, hösten: 

 

11 sept 

Seminarium i Folkrätt 

Carl Söderbergh och Andreas Moberg 

 

16 sept 

Höjdpunkter och kriser, Hans Corell berättar om sina erfarenheter som FN:s rättschef 

under 10 år 

Hans Corell 

 

23 sept 

Östtimor; världens nyaste nation, från förtryck till frihet 

Gabriel Jonsson 
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28 sept 

USA-EU 

Mr. Teel Bivins 

 

7 okt 

Dawit Isaac - Sveriges glömda samvetsfånge 

Cecilia Wigström, Lars Ronnås och Johan Karlsson 

 

14 okt 

Sudan - Skurkstat eller mönsterland? 

Bengt Nilsson 

 

28 okt 

Lågintensiv konflikt i sydöstra Mexiko - zapatistupproret i Chiapas, fredsprocessen och 

mänskliga rättigheter 

Blanca Isabel Martínez Bustos 

 

11 nov 

Reportrar på plats - Studier av krigsjournalistik 1960-2001 

Karin Fogelberg  

 

13 nov 

Vart är Zimbabwe på väg? 

Mary Mubi, Sam Moyo, Hans Öhrn, Lars Ronnås och Aant Elzinga 

  

17 nov 

Frankrike och EU 

Ambassadör Denis Delbourg 

 

18 nov 

Kapitalismens framtid - i en värld av fallande multilateralism och uppstigande 

imperialism  

Fredrik Erixon 

 

22 nov 

Hur demokratiskt är EU? 

Annika Ström Melin  

 

25 nov 

Befria invandringen 

Per Wirtén 

 

2 dec  
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Region kontra nationalstat i det framtida Europa 

Lars Nordström 

 

9 dec 

Folkomröstning om EU-grundlagen? 

Per Cramér, Maj-Britt Theorin och Göran Lennmarker 

  

 

UTBLICK 

Redaktör och ansvarig utgivare: Josephine Freje Simonsson  

Biträdande redaktör: Sofia Benholm  

 

Efter tio års tid har nu UF:s gamla medlemstidning GLOBUS ersatts av UTBLICK. Ny 

redaktion, nytt koncept och ny layout. Med visionen att ge läsarna inblick i världen 

försöker vi ta in ett brett spektra av artiklar från en varierad skribentskara. Det handlar 

om att ge utrymme åt sådant som läsarna har svårt för att hitta i andra media. Exempelvis 

ta fram u-länderna, den lilla människan och bortglömda nyheter. Under 2004 kom två 

nummer av UTBLICK ut. Med tanke på att redaktionen, layouten och upplägget helt har 

gjorts om känns två nummer för 2004 som en god prestation.  

 

Allmänt om nr 1 

För att vara första numret kändes det bra men mycket kunde ha gjorts bättre. Bland annat 

var det problem med layouten, att hitta fungerande bilder och att få in texter. En 

illustratör tillsattes, men det märktes att vi även behöver någon som gör kollage och andra 

databaserade illustrationer. Reaktionerna från läsarna har överlag varit positiva. Numret 

handlade bland annat om EU-utvidgningen, valet i USA, Madridattentatet, Sudankrisen 

och hur man kan göra karriär inom FN.  

 

Allmänt om nr 2 

Denna gång flöt det redaktionella arbetet på bättre och vi lyckades framställa ett tjockare 

och mer innehållsrikt nummer. Numret handlade bland annat om livet i ett palestinskt 

flyktingläger, en bussfärd i Tanzania, korruption i Kina, New Yorks arbetsmarknad, u-

landsbevakningen i svensk dagspress och lyckade hjälpinsatser i Walikale, Afrika. 

 

Redaktion och arbetsförhållande 

För tillfället är vi 31 stycken, på pappret, som på något sätt är involverade i arbetet med 

UTBLICK. Av dessa är det 13 stycken som aktivt deltar och har möjlighet att bidra till 

varje nummer. För att undvika tidigare oklarheter med deadline och arbetsfördelning har 

vi nu till nästa nummer lagt upp en kontinuerlig plan. Redaktionsmöten har hållits två 

gånger till varje nummer och korrektur, textbearbetning etc. har skett via Internet, vilket 

har visat sig vara ett effektivt arbetssätt som passar en redaktion som till stor del består av 

studenter. Skribenterna har stort potential och kommer självständigt med idéer om 

intressanta uppslag. Vi har även inlett ett samarbete med Leif Ohlsson, forskare vid 

institutionen för freds- och utvecklingsforskning. På så sätt har vi rättigheter att publicera 
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artiklar från hans kunskapstäta nättidning, ”Omvärldsbilder”, där en rad analyser och 

artiklar om händelser på den internationella arenan kontinuerligt publiceras.  

 

Utskick 

I en studentbaserad förening, där styrelsemedlemmar kommer och går lika ofta som andra 

köper kaffe, kan det ibland vara svårt att lära av tidigare misstag. Man har helt enkelt inte 

insikt i vad som har skett. Så var fallet med portot för nummer 2 av UTBLICK. Tidningen 

vägde denna gång strax över 100 gram vilket medförde att portokostnaderna ökade till en 

ohållbar nivå. Misstaget beror på att kostnaderna på för hand inte undersöktes då 

styrelsen trodde sig ha kunskap om dem. I fortsättningen kommer det att ligga på 

redaktörens ansvar att tidningen inte väger över 100 gram och att den kommer från 

trycket till sekreteraren. Därefter ligger det på sekreterarens bord att få tidningen 

utskickad, betala porto och hålla koll på medlemsadresser etc. Vid ev. redaktörs-

/sekreterarbyte är det viktigt att denna information förs vidare så att inte samma 

misstag upprepas. 

  

Layout 

Layouten ska fastställas och den f.d. layoutarens arbetsuppgifter har tillsvidare tagits över 

av de två redaktörerna. Tidningen kommer att ha ett fixt antal sidor för att förhindra stora 

skillnader i tryck- och portokostnader. Vi jobbar för att framarbeta en lättöverskådlig, 

snygg layout som kan användas som ram till kommande nummer. Att layouten nu sköts 

på redaktörens/layoutarens dator gör att tidigare kostnad med inhyrd plats på 

redigeringsföretag nu upphört.  
 

Korrektur 

Korrekturläsningen har inte fungerat tillfredsställande, såväl p.g.a. layoutslarv, 

hemmablindhet som tryckfel. Detta ska förbättras. Vi kommer att fästa extra stor vikt vid 

korrekturläsning till nästa nummer.  

 

Upplaga 

Nr 1 trycktes i 300 ex vilket inte var tillräckligt. Denna upplaga räckte precis till 

medlemsutskick, skribenter, intervjuade etc. Det fanns även önskemål från redaktionen 

att köpa tidningar för att sälja/ge till anhöriga, klasskamrater och intresserade. När sedan 

nr 2 trycktes i 400 ex visade det sig vara alltför många. Medlemsantalet hade gått ner 

kraftigt och det förut starka intresset från redaktionen att köpa tidningar visade sig vara 

svagt när det väl kom till kritan. Till nästa nummer ska upplagan först diskuteras med 

berörda i styrelsen för att lägga antalet ex på en rimlig nivå. De överblivna numren kan 

dock komma till god användning vid en ev. start av annonsförsäljning då tidningar 

behövs för att knyta kundkontakter. Annonsörer har redan hört av sig och vi letar nu efter 

en ansvarig annonsförsäljare som ska ha i uppgift att leta reda på, för föreningen 

överrensstämmande, annonsörer och att utforma vägar för annonsutformning.  

 

Trycket 

Vid tryck av nr 2 stötte vi på vissa problem med tryckeriet, Mediagruppen. Bland annat 

hade de tryckt hela tidningen, i 400 ex, utan att kolla den innan. Tidningen var feltryckt. 
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Efter påstötning trycktes tidningen om utan extra kostnad för föreningen men trots detta 

var det mycket tid som gick till spillo. 

 

Mål och visioner 

Redaktionen har förstärkts till nästa nummer med nya förmågor, bland annat en extra 

korrekturläsare, en fotograf och en reporter som särskilt har till uppgift att följa 

föreningens föreläsningar. Just nu söker vi efter någon som kan framställa databaserade 

illustrationer och möjligen även en annonssäljare för att kunna minska tidningens 

kostnader och öka tidningens kvalitet. PR-sektionen kommer att kontaktas med anledning 

av detta. UTBLICK är inte bara en tidning som skall sträva efter att på ett nyanserat och 

nyskapande sätt ge inblick i världen, den ska också fungera som en länk mellan 

föreningens aktiva och dess medlemmar. Att få en tidning i brevlådan och känna att man 

får något tillbaka, förutom fritt inträde till föreläsningar, ökar föreningskänslan. Genom 

att aktivt jobba för att öka kopplingen till föreläsningarna och hitta skribenter med så 

skilda bakgrunder som möjligt hoppas vi att UTBLICK i framtiden kan fungera som en 

morot för medlemskap. Ett samarbete med andra UF tidningar ska inledas med 

förhoppning att lära av varandras erfarenheter. 

Världsbild 

Redaktörer: Melida Jimenez 

Vice redaktör: Åsa Christiansson  

 

2004 var för Världsbild ett år för att börja vänja sig vid ett arbete med mer rutiner följt av 

att tidningen sakta utvecklats. 

 

Redaktionen 

Som varje år sker det ganska mycket rörelse i redaktionen. Nya har tillkommit och gamla 

har gått vidare till nya äventyr. Likt andra år har mycket av arbetet handlat om att fylla 

redaktionen. Detta arbete har först och främst skett via affischer som satts upp av 

redaktionen och medlemmar i styrelsen. En förändring detta år är att vi specifikt har sökt 

skribenter och skapat en avdelning för skribenter som vill röra sig fritt mellan 

regionsredaktionerna. Under oktober, november samt början av december har 

viceredaktören Åsa Christiansson haft ansvar för tidningen och ersatt redaktören Melida 

Jimenez på grund av utlandsresa i samband med Minor Field Studies.  

 

 

Världsbilds hemsida 

Med Världsbilds hemsida har dock inte så mycket arbete som önskat skett. Men två 

funktioner som varit vilande har ordnats, nämligen sidorna Länkar och Arkivet. Nu kan vi 

i redaktionen lägga upp länkar och alla artiklar går att nu att finna Arkivet. En ny funktion 

som förbättrat hemsidan är att bilderna som visas på förstasidan nu också följer med när 

man klickar på artikeln för att läsa den. Allt det tekniska arbetet har utförts av 

föreningens IT-ansvarige.  

 

Artiklar 
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Vad gäller artiklar har inflödet varit bra och någorlunda jämnt. Som alltid och av 

förklarliga skäl går det alltid lite trögare i början och i slutet av terminen. I slutet av 

verksamhetsberättelsen bifogas en förteckning över årets artiklar, som detta år blev 45 

stycken. 

Under året har också ett samarbete med tidningen Omvärlden inletts vilket har inneburit 

att Världsbild har möjlighet att publicera vissa artiklar från Omvärlden i utbyte mot att 

länka tidningen i samband med artikelpubliceringen.  

För att stabilisera inflödet av artiklar samt för att utveckla föreningens struktur har 

Programsektionen och Världsbild inlett ett närmare samarbete under 2004 vad gäller 

föreläsningarna: dess teman och föreläsarna samt möjligheterna att skriva artiklar nära 

knutna till ett föreläsningsämne samt möjligheterna att intervjuarna de inbjudna 

föreläsarna. Detta samarbete mellan sektionerna har startat bra och kan bara bli bättre 

nästa år. 

 

Statistik 

Årets besökarstatistik har varit 8948 för hela året, och besökarantalet har legat runt 700 i 

månaden. Denna siffra är dock mindre under första och sista månaden i året samt under 

sommarmånaderna. En parantes måste dock ges till de ovannämnda siffrorna, de 

representerar inte unika besök, samt kan inte läsa av antal besök per nätverkanslutning, 

utan läser den som ett besök. Så som sagt, statistik bör alltid tolkas med försiktighet. 

 

År 2005 fortsätter Världsbild att utvecklas och hela redaktionen arbetar för att göra 

tidningen bättre och bättre för varje år. 

Världsbildsredaktionen tackar för detta året 

 

Redaktör    Vice Redaktör 

Melida Jimenez (HT 2003-)  Åsa Christiansson (VT 2004-) 

 

Afrikaredaktionen   Asien/Mellanösternredaktionen 

Magnus Leivik (ht 3004)   Daniel Johansson (vt 2004)

    Solveig Lagerhall (ht 2004) 

 

Europaredaktionen   Gränslöstredaktionen 

Eva Fridh (vt 2004-)   Linda Kling (vt 2004) 

Katarina Michnik (ht 2004-)  Simon Olsson (ht 2004-) 

 

Latinamerikaredaktionen  Nordamerikaredaktionen 

Petra Strååt (vt 2004-)   Josephine Wood (ht2002-vt2004) 

Jenny Olsson (vt 2004-) 

 

Skribenter 

Anders Bagge (vt 2004) 

Johannes Andreasson (ht 2004-) 
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2004 års artiklar på Världsbild 
 

Det förlorade landet – 100 år av 

svek 
Afrika Alf Andersson 

2004-

12-07 

 

Rapport från en valövervakare i 

Vitryssland i oktober 2004 

Europa Patrik Holmberg 
2004-

12-05 

 

Ett besök på Baxter 

detentioncenter 

Oceanien Ida Dahlström 
2004-

11-29 

 

Finns det hopp för Afrika? 
Afrika Carin Jämtin 

2004-

11-26 

 

Befria invandringen 
Gränslöst Per Wirtén 

2004-

11-21 

 

FN manar EU till krafttag mot 

hiv/aids 

Gränslöst Jöran Hök 
2004-

10-30 

 

Trots ljusa siffror - epidemin 

fortsätter att öka 

Gränslöst Charlotta Janson 
2004-

10-30 

 

Svenskt utvecklingsprogram 

stöttar i Serbien 

Europa Fayme Alm, journalist 
2004-

10-25 

 

”Kanske var de glada för att de 

båda lever" 

Afrika Sandra Dolietis 
2004-

10-21 

 

Aldrig mer Rwanda, men låt gå 

för Sudan? 

Afrika Johannes Andreasson 
2004-

10-13 

 

Kan världens länder enas kring en 

fungerande klimatpolitik? 

Gränslöst Fredrik Hedenus 
2004-

09-27 

 

Västsahara - Afrikas sista koloni 
Afrika Västsaharagruppen 

2004-

09-27 

 

Ett nytt EU – när väst och öst blir 

ett 

Europa 

Björn 

CappelinCatharina 

Eklund 

2004-

07-17 

 

Analys av 2004 års 

Europaparlamentsval 

Europa Henrik Oscarsson 
2004-

07-17 
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Burma - mer stöd för 

demokratisering behövs 

Asien ... 
2004-

07-17 

 

Turkiet släpps inte in i EU 
Europa Eva Fridh 

2004-

05-31 

 

Före detta Sovjetstater bildar eget 

EU 

Europa Eva Fridh 
2004-

05-31 

 

EU satsar på nya grannländer, 

men medlemskap är ej aktuellt 

Europa Eva Fridh 
2004-

05-31 

 

"EU måste ge sitt stöd till FN" 
Europa Aleksander Gabelic 

2004-

05-26 

 

"Biståndet riskerar komma i 

skymundan" 

Europa Charlotta Janson 
2004-

05-23 

 

Sverige bättre på att hjälpa fattiga 
Europa Charlotta Janson 

2004-

05-23 

 

Possible consequences of the 

terrorist attacks in Madrid 

Europa Javier Jordán 
2004-

05-20 

 

Afrikas framtid kräver samarbete 
Afrika Anders Bagge 

2004-

05-15 

 

Possible consequences of the 

terrorist attacks in Madrid 

Europa Javier Jordán 
2004-

05-14 

 

Ett bättre Göteborg är möjligt! 
Gränslöst Maja Jacobsson! 

2004-

05-08 

 

"FN:s livsmedelsbistånd behöver 

stärkas" 

Afrika Magnus Leivik 
2004-

05-04 

 

Ryssland protesterar mot Natos 

utvidgning mot öst 

Europa Eva Fridh 
2004-

04-26 

 

"Frihandel är inte lösningen i 

kampen mot fattigdom" 

Gränslöst Charlotta Janson 
2004-

04-26 

 

Balkan bortom fördomarna 
Europa Anders Bagge 

2004-

04-21 
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Privatiseringsmotståndet dödar! 
Gränslöst Fredrik Segerfeldt 

2004-

04-21 

 

Kina: Tillväxt och/eller 

demokrati? 

Asien Anders Bagge 
2004-

04-13 

 

Sagan om Nya Zeeland- hur en 

filmtrilogi förändrade ett land 

Oceanien 
Eva Fridh och Anna 

Welldén 

2004-

04-08 

 

Intervju med Edmé Dominguez 
Latinamerika Petra Strååt 

2004-

03-26 

 

Kvinnorna övar sig i ledarskap 
Asien Nancy Hatch Dupree 

2004-

03-21 

 

Den tankeväckande kvinnodagen 
Gränslöst Petra Strååt 

2004-

03-11 

 

Världsbild söker skribenter och 

redaktörer! 

Gränslöst Melida Jimenez 
2004-

03-11 

 

Revolutionsturister och kastlösa?! 
Asien Martin Gemzell 

2004-

02-25 

 

Mänskliga rättigheter eller 

kortsiktiga affärsintressen? 

Asien Martin Gemzell 
2004-

02-24 

 

PNAC - något som vi bör veta 

om? 

Nordamerika Josephine Wood 
2004-

02-21 

 

Orang Ulu - på besök hos det 

evakuerade folket. 

Asien Svante Hall 
2004-

02-15 

 

Behov eller trend – vad styr 

dagens biståndsdiskurs? 

Latinamerika Petra Strååt 
2004-

02-06 

 

Ending hunger in the 21st century 
Afrika James T. Morris 

2004-

01-27 

 

Amerikansk militär på Okinawa: 

Trygghet och välstånd? 

Asien Erik Masao 
2004-

01-26 

 

Iran- en personlig reflektion 
Asien Mats Knutsson 

2004-

01-23 

 Europa Jonathan Sferra 2004-
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Smutskastningen av Berlusconi 

skymmer verkligheten! 

01-15 

 

 

 

 

 

Evenemang 

Ansvarig:  

Hanna Sofia Johansson 

Under vårterminen 2004 återupptog evenemangssektionen den gamla UF-traditionen med 

månadsmiddagar för föreningens aktiva medlemmar. Totalt blev det fyra middagar på 

restauranger som serverade mat från olika delar av världen. Middagarna lades i 

anslutning till styrelsemötena men aktiva i olika sektioner dök också upp, främst från 

programsektionen. Information om middagarnas spreds via de sektionsansvariga.  

Vårterminen avslutades med traditionsenlig grillfest i Slottskogen. Till festen slöt såväl 

nya som gamla styrelsemedlemmar, även andra aktiva dök upp. Totalt var det 10-15 

personer som träffades i vårsolen.  

Under höstterminen 2004 anordnades en styrelsemiddag på en grekisk restaurang som 

avspark inför höstens arbete. Till denna middag kom majoriteten av styrelsen. I slutet av 

höstterminen anordnades en fest för de aktiva medlemmarna dit ca 15 personer kom. 

Extra glädjande var att flera av de nya aktiva medlemmarna var där.  

I samband med årets föreläsningar har evenemangssektionen också bjudit åhörarna på 

godis. I slutet av höstterminen bjöds det också på glögg och pepparkakor i samband med 

den för terminen avslutande föreläsningen. Evenemangssektionen har också då och då 

hjälpt till som programvärd i samband med föreläsningarna.  

 

PR 

Ansvarig:  

Jonas Östlund 

 

Arbetet inom PR-sektionen har löpt på smidigt under året, den ända stora förändringen är 

egentligen bara att området Chalmers inte blivit affischerat i lika stor utsträckning som 

tidigare. Istället har PR-ansvarige lagt ner mer arbete på Stadsbiblioteket och 

statsdelsbiblioteken. Genom att använda sig av bibliotekens internleveranser har vi 

lyckats nå ut med 28 stycken extra affischer till de olika stadsdelarna. Även om 

Huvudbiblioteket vid Götaplatsen är det största och viktigaste biblioteket, har PR-

sektionen ansett det varit viktigt att nå ut till fler människor runt om i Göteborg. Inom 

sektionen har man också varje vecka gett information angående föreläsningarna till 

Göteborgs-Posten och därigenom fått med dem i GP: s spalt ”Guiden” Även om UF: s 

föreläsningar inte kommit med varje vecka anser PR-ansvarig att detta är ett mycket 

viktigt redskap för att kunna nå ut till ännu fler intresserade. ”Guidens” email ligger i  
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UF: s utskicksregister och därför kommer utskicken att gå ut även nästa år. 

Utrikespolitiska Föreningens utskick angående föreläsningar, som nu PR-sektionen 

ansvarar för, mailas ut till medlemmar och andra intresserade. I år har mail-utskicken nått 

1000 personer. En del av dessa adresser har inte längre någon användare men under  

PR-veckorna på vår- och höstterminen lyckades föreningen samla ihop ett 

tillfredställande antal nya adresser. PR-veckorna har bedrivits på Handelshögskolan, 

Humanisten, Sprängkullsgatan, Världshuset samt på Samvetet. Dessa platser är även de 

som de flesta affischer sätts upp på. Övriga platser där affischering bedrivs är KTB, UB 

Näckrosdammen, Geologen, Akademibokhandeln, Förvaltningshögskolan samt 

Folkuniversitet vid Järntorget  

 

PR-veckorna har också fungerat väl då hela styrelsen samt aktiva medlemmar medverkat 

och gått runt till olika A-kurser och första-terminare. Föreningen har även närvarat vid 

lunchtid på de ovan nämnda platserna och då delat ut flyers och information om 

föreningen. Under PR-veckan på höstterminen anordnades även en tävling för att kunna 

göra vårt utskicksregister ännu större. Vinsten var en Atlas och deltog gjorde man genom 

att skriva på UF: s mail-lista. Det slog ut väl och denna metod kan rekommenderas. För 

övrigt har PR-sektionen tryckt upp affischer, adresslistor, namnskyltar, kalendarier samt 

flyers till lite större evenemang. Sektionen har under året också haft en löpande kontakt 

med Programsektionen. PR-sektionens arbete har underlättats betydligt då all nödvändig 

information för att kunna trycka affischer finns tillgänglig på hemsidan.  

 

PR-sektionen har under året bestått av en person och det är PR-ansvarige. Detta har lett 

till att antalet affischeringsställen har minskat men man har trots detta lyckats nå ut till 

folk och föreläsningarna har varit välbesökta. Personer inom styrelsen har även hjälpt till 

med affischeringen under hösten. Till nästa år anser jag, Jonas Östlund, det nödvändigt 

att man aktivt letar efter fler personer till PR-sektionen. Dels för att affischutdelningen tar 

mycket tid, samt att nya rutiner runt den skulle ge PR-ansvarige mer tid till att arbeta mer 

med utformningen av affischer och kalendarium. Ett förslag till tydligare 

ansvarsfördelning vid affischutdelning är ett rullande schema där en eller två personer 

ansvarar för hela distributionen en vecka. 

 

Stipendier 

 
Ansvarig: Jengish Ahangari 

 

Styrelseposten som stipendieansvarig för Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg är en ny 

post. Det har länge stått klart att föreningen är i stort behov av en sektion som är ansvarig 

för anskaffningen av externa sponsormedel. 2004 blev det en person som utgjorde hela 

sektionen.  

2004 anskaffade stipendiesektionen två olika former av bidrag till UF. Det första bidraget 

kom från SIDA: s paraplyorganisation Forum Syd som beviljade oss medel via sitt 

informationsbidrag på 18 000 kr. Bidraget var menat att stödja föreläsningar, 

webtidningen Världsbild och en del av pengarna var öronmärkta för en utvärdering där 

effekten av bidraget skulle redogöras. Vidare anskaffade sektionen medel från Paul och 



Verksamhetsberättelse 2004 

Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg 

 

 - 21 - 

Marie Berghaus fonder, UF erhöll 1 000 kr. Bidraget skulle användas för arbetet med den 

tryckta tidningen UTBLICK. Slutligen beställde sektionen en stipendiesökningstjänst för 

organisationer från SOSAB AB, tjänsten kostade föreningen 1285 kr. 

Avslutningsvis bör tilläggas att år 2004 skall ses som ett läroår för den nystartade 

stipendiesektionen. Jengish Ahangari, stipendieansvarig 2004, tror att de dragna 

lärdomarna från verksamhetsåret kan vara till stor nytta för att effektivisera och förbättra 

sektionen i framtiden. Vikten av god kommunikation mellan stipendieansvarig och 

kassören respektive programsektionen har framkommit tydligt under året. Framtida 

arbete inom sektionen bör genomsyras av denna aspekt. 

IT 

Ansvarig: 

Gregory Nilsson 

 

IT-sektionen har fortsatt sitt arbete med en större grad av automatisering på hemsidan. 

Föreläsningarna kan numera läggas in av Program-sektionen och den aktuella 

föreläsningen visas därefter automatiskt på första sidan. Dessutom genereras gamla 

kalendarier också utan mänsklig inblandning. Mailutskick till medlemmarna sköts via ett 

webinterface. Ett antal buggar i samband med detta hittades och rättades till. Ett antal 

uppgraderingar på Världsbild gjordes också, inklusive en sökfunktion av artiklarna samt 

en arkiv-sida. Under året aktualiserades frågan om huruvida UF:s medlemsregister bröt 

mot PUL, men efter kontakt med en IT-jurist konstaterades att så inte var fallet. Vi måste 

dock informera de nya medlemmarna om hur deras uppgifter behandlas.  

  

En guide skrevs om hur det går till när man skriver ut adressetiketter till 

medlemstidningen Utblick, då detta kan vara tidskrävande om man inte vet hur man gör. 

 

En ny design av hemsidan beställdes av styrelsen, så för detta ändamål har IT-ansvarig 

tillsammans med Världsbilds-ansvariga sett över vilka förändringar som behöver göras, 

samt varit i kontakt med personen som designade Världsbilds hemsida. Hittills har det 

gått trögt då han är långsam på att svara på mail men har trots allt gett ett positivt besked 

och verkar vara intresserad av att göra detta för oss. 
 

Ett forum har skapats, mest tänkt för intern kommunikation för styrelsen, men också de 

olika sektionera. Forumet är dock nytt och har ännu inte använts. 

 

Under året har det varit många problem med FFS webserver, vilket också drabbat UF. 

Klara besked har varit svåra att få då deras IT-ansvarig endast jobbar 20%. Det diskuteras 

om UF eventuellt ska flytta sin hemsida till ett webhotell. Nackdelen med detta är en ny 

kostnad, samt att vi eventuellt inte längre kan ha kvar gu.se i http-adressen. Ännu är inget 

bestämt.  

Önskemål om permanenta email-adresser undersöks för närvarande. Det är dock bra om 

email-adresserna stämmer med domännamnet, varför detta dröjer något tills 

hemsideproblemet är löst. 
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Samarbete och stöd 
Tack ett för gott stöd, bidrag och fruktbart samarbete: 

 

 Göteborgs Universitet 

 Utrikesdepartementet 

 Global Forum 

 Hotell Vasa 

 Amnesty International 

 Centrum för mellanösternstudier 

 Reportrar Utan Gränser 

 Iberoamerikanska institutet 

 Palestinagrupperna 

 Vaktmästare och intendent på Samvetet och Handelshögskolan 

 Rutger Lindahl 

 Anne Engström 

 Alla föreläsare 

 Alla aktiva medlemmar 
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Ekonomisk redovisning 
 

 

Ekonomisk redogörelse för tiden 2004-01-01 till 2004-12-31 
 

 

Föreningens finansiella ställning 2003-01-01 

 

Postgiro 33 206,04   

Nordea 16 876,61                          

  

Kassa  2 006,75                           

  

Summa 52 089,40                        

 

 

Inkomster                                                          Utgifter 

 

UD-bidrag                85 000,00 Föreläsningar 36 411,00 

Medlemsavgifter 11 320,00 Globus 28 995,50  

Inträden 17 320,00 Världsbild 2 705,00 

Filmfestival 2 100,00 Återredovisade bidrag 30 358,80 

Övriga intäkter 2 810,00 Filmfestival 5 117,50  

Ränteintäkter 94,91 Porto 637,50  

Summa 118 644,91 Information och tryck 6 073,50  

  SAIA 1 500,00 

  Övriga kostnader 3 678,50                      

  Summa 115 477,30  

 

 

 

Föreningens finansiella ställning 2003-12-31 

 

Postgiro 34 194,42  

Nordea 16 944,84  

Kassa 4 117,75 
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Summa 55 257,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg 2004-01-12 

 

 

 

 

 

Maria Eriksson 

(kassör)  


