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Vad Svenska Fil-förbbndet vill
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FN och FNs lackorgan

Nedrustning och utveckling
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Mänskliga råttigheter
Vårldens I ivsmedelslörstirin ing
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Eilda opinion
Stimulera till ställningstagande
Väcka till engagemang och agerandg

Vad en FN-förening är
En FN-förening har

i regel kommunen som verksamhetsområ-

de. Den bestfr av enskilda personer och anslutna lokalföreningar.
FN-töreningen arbetar lokalt med samma mål som FN-förbun-

det. Den hår egen mötes-och kursverksamhet och brukar ha

studiecirkelverksamhet i samarbete med studielÖrbunden.
FN-löreningen erbiuder programinslag på andra löreningars
möten. En del FN-'föreningai ordnat bestik av gästfÖreläsare i
skolorna, tex på FN-dagen den 24 oktober. Andra arrangerar
utställningar, ofta i samarbete med biblioteken.
Vill du komma i kontakt med FN lÖreningen i din kommun,
ring Svenska FN-förbundet som lörmedlar telelonnummer och
adress.
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