Fredsmiljonen seminarium: Projekt och
Påverkansarbete
Var, när, hur?
Seminariet arrangerades av Folke Bernadotteakademin för medlemmar i organisationer som fått
stöd ur Fredsmiljonen fonden. IAL får verksamhetsstöd ur fonden som utgör en stor del av vår
budget. Seminariet hölls under två dagar på FBA:s center på Sandö utanför Härnösand. Deltagarna i
seminariet kom ifrån andra svenska organisationer som arbetar med freds- och säkerhetsfrågor,
bland annat deltog representanter från Peace Quest, Svenska Freds, CISV och IKFF.

Innehåll
Första dagen av seminariet handlade om informations och påverkansarbete och leddes av Tobias
Smedberg från Westanders PR byrå. Det handlade om hur man får nyheter om sig publicerade och
hur man kan nå politiker för att påverka. Framförallt var det enormt inspirerande, han fick det
verkligen att verka fullt möjligt att komma med i tidningar och att påverka. Han poängterade också
vikten av att tänka strategiskt och att vara framme i god tid när frågor tas upp. Inte komma två dagar
senare och kommentera en händelse utan hela tiden ligga steget före.
Andra dagen handlade om projektledning och gav inte lika mycket som första dagen. Det kändes
ganska ytligt och jag som inte har så mycket erfarenhet av projektledning hängde inte riktigt med i
snacket om fokusgrupper och annat. Däremot hade vi väldigt intressanta diskussioner
seminariedeltagarna emellan. Bland annat så visade det sig att CISV (Children's Internationall
Summer Villages) också tänker ha ett organisationsutvecklingsprojekt som berör lite samma frågor
som vi, dvs. lokalgruppsutveckling, rekrytering mm. En man från Svenska Freds berättade
jätteintressanta saker om hur man får engagerade medlemmar. Enligt honom handlar det om att ha
enkla, konkreta uppgifter att ge till en medlem direkt när de hör av sig. Det värsta man kan säga är
“Du får göra precis vad du vill”, det ger dem flesta panik. Jag håller men honom och det är
definitivt något för oss att tänka på.

Kontakter
Det största utbytet av seminariet var möjligheten att träffa representanter från andra organisationer.
Jag tror IAL har mycket att lära av flera av dem och att det finns möjlighet till samarbete. Till
exempel ett läger ihop med Clowner Utan Gränser, iformationskampanj med Svenska Freds,
fredsutbildning med Peace Quest och Lärare för Fred. Flera gånger togs det faktiskt upp att det
funnits något i stil med “Nätverket för Fred” som försvunnit och borde dras igång igen. När/om det
händer får inte IAL missa tåget! Det var också jättebra att träffa Joel Ahlberg som handlägger vårt
verksamhetsstöd från FBA. Han sa bland annat att man ska vara modig när man söker stöd från
FBA.
Slutsatsen är att jag rekommenderar starkt att IAL deltar nästa gång en liknande aktivitet anordnas.
Av Karin Westerberg

