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FSF Verksamhetsplan 20211

2

I FSF:s verksamhetsplan för 2021 lyfter vi fram verksamhetens tyngdpunktsområden.3
Verksamhetsplanen är en rätt så omfattande beskrivning av vad organisationens resurser4
kommer  att  användas  till  2021,  men  den  är  ändå  ingen  beskrivning  av  all  fortlöpande5
verksamhet.6

Verksamhetsplanen är indelad i två delar; Påverkan och Organisationsutveckling, och under7
dessa har vi samlat tematiska underavsnitt. Underavsnitten är inte i prioritetsordning.8
Underavsnitten börjar med en inledning som inte innehåller några riktlinjer för verksamheten,9
utan bakgrund för underavsnittets mål och åtgärder. Verksamhetsplanens mest relevanta10
delar är underavsnittens mål, åtgärderna för 2021 och åtgärder som sträcker sig över flera år.11

Intressebevakningen 2020 präglades starkt av coronaviruset och dess inverkan på till exempel12
antagningen av studerande, ordnandet av utbildning och studerandenas välbefinnande.13
Coronavirusets inverkan på studerandena och högskoleutbildningen kommer att fortsätta att14
vara synliga i intressebevakningen 2021.15

Påverkan16

Välmående studerande17

Coronaviruset har haft en inverkan på många studerandes vardag och välbefinnande. I januari18
2021 utvidgas Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster till att omfatta alla19
högskolestuderande som studerar för en examen i Finland. Datainsamlingen för hälso- och20
välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT) kommer att genomföras under våren21
2021. Social- och hälsovårdsreformen framskrider på basis av lagutkastet som föreslogs 2020.22

Mål:23
De tjänster som stöder och främjar studerandenas heltäckande hälsa och välbefinnande24
ska vara högklassiga och tillgängliga. SHVS förhandlingsmodell för studenthälsan ska25
spridas och särskild uppmärksamhet ska fästas vid studerandenas psykiska hälsa i och26
med coronavirussituationen. Kommunikationen om SHVS-utvidgningen och den nya27
praxisen för hälsovårdsavgifter är tillräckligt omfattande och språket är tillgängligt.28

Åtgärder 2021:29
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∂ FSF följer upp de internationella utbytesstuderandenas tillgång till hälsovårdstjänster i30
samband med SHVS-utvidgningen och stöder studentkårerna i deras lokala31
påverkansarbete.32

∂ FSF följer upp effekterna av SHVS2021-utvidgningen på studerandenas hälsovård33
under övergångsfasen. FSF reagerar på eventuella brister eller problem.34

∂ FSF följer upp hur genomförandet av förhandlingsmodellen för studenthälsan35
fortskrider i samarbete med SHVS och studentkårerna.36

∂ FSF påverkar studerandenas mentalvårdstjänsters tillgänglighet bland annat genom37
att  lobba  för  att  SHVS  får  tillräckligt  med  resurser  för  tillgängliga38
distansmottagningstjänster och för tillräcklig personaltilldelning inom39
studerandehälsovårdstjänsterna, samt genom att betona nödvändigheten att öka det40
relativa antalet läkare. FSF fäster särskild uppmärksamhet vid den inverkan som41
coronaviruset och specialarrangemangen kopplade till det har på studerandenas42
psykiska hälsa.43

∂ FSF arbetar för att främja en framgångsrik datainsamling för hälso- och44
välfärdsundersökningen av högskolestuderande bland annat genom att stöda45
studentkårernas kommunikation. FSF utnyttjar forskningsresultat i planeringen av46
förbundets påverkansarbete.47

∂ FSF följer upp smidigheten av studenthälsovårdsbetalningarna. FSF påverkar att48
betalningsprocessen är smidig och att studerandena är informerade för att undvika49
extra kostnader för studerandena.50

∂ FSF ser till att SHVS och studentkårernas växelverkan och samarbete är smidiga. Vi51
sätter upp målet att SHVS publicerar sina väntetider öppet och med jämna mellanrum.52

Åtgärder för kommande år:53

∂ FSF ser till att SHVS och studentkårernas växelverkan och samarbete är smidiga och54
garanterar att studerande har tillräckliga möjligheter att påverka i olika organ i SHVS.55

∂ FSF deltar aktivt i uppföljningen och utvecklingen av SHVS-utvidgningens verkställande56
tillsammans med SHVS, FPA och SAMOK.57

∂ FSF följer upp genomförandet av Social- och hälsovårdsministeriets strategi för psykisk58
hälsa 2020–2030.59

∂ FSF följer upp hur social- och hälsovårdsreformen fortskrider.60
∂ FSF lobbar för att man vid varje universitet ska få tillgång till en studiepsykologs61

mottagning inom högst en månad efter att man tagit kontakt.62
63
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Reformen av den sociala tryggheten och studerandena64

I sin nuvarande form består studerandens sociala trygghet av elementen studiepenning och65
allmänt bostadsbidrag. Dessutom har studeranden möjlighet att lyfta studielån. På sin66
nuvarande nivå är den skuldfria andelen som blir kvar efter utgifter för boende otillräcklig för67
att trygga heltidsstudier. Många studerande omfattas av andra sociala förmåner med68
varierande lämplighet för studier. FSF:s mål på lång sikt är en basinkomst som räcker till att69
leva på. I Marins regeringsprogram ingår en inskrivning om att man kommer att sträva efter70
att göra bostadsbidraget mer individuellt. Dessutom kommer vi att utreda problemen med71
tolkningen av delat boende beträffande studerandenas bostadsbidrag samt behoven att72
korrigera dessa.73

Mål:74
Befolkningsgruppen studerande ingår i reformarbetet med den sociala tryggheten och75
försöken som relaterar till det. Studerandenas sociala trygghet utvecklas så att den76
möjliggör heltidsstudier och beaktar olika livssituationer utan ett tvång att skuldsätta77
sig. Det allmänna bostadsbidraget görs mer individuellt.78

Åtgärder 2021:79

∂ FSF påverkar aktivt reformarbetet med den sociala tryggheten och erbjuder lösningar80
för olika parter inom kommittén för social trygghet genom att aktivt hålla kontakt.81

∂ FSF lyfter fram de största utmaningarna med bostadsbidraget beträffande delat82
boende  och  erbjuder  lösningar  på  dem.  FSF  utför  påverkansarbete  för  att  verkställa83
dessa.84

∂ FSF använder sitt inflytande för att översynen och förenhetligandet av85
grundtrygghetens förmåner som fastställs i regeringsprogrammet även ska gälla de86
studiesociala förmånerna.87

∂ FSF lyfter fram det livslånga lärandets perspektiv i reformen av den sociala tryggheten.88

Åtgärder för kommande år:89

∂ Reformen av den sociala tryggheten genomförs i etapper och kommer att ta flera år. I90
och med reformen blir det möjligt att flexibelt kombinera studier, arbete, företagande,91
arbetslöshet, sjukdomsperioder och familjeliv utan att någons grundläggande92
försörjning äventyras. FSF lobbar aktivt under hela reformarbetets gång.93

94
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Ett utbildningssystem med tillräckliga resurser och fokus på95

studeranden96

Den utbildningspolitiska redogörelsen, tillgänglighetsplanen för utbildningen och97
universitetens demokratiutredning som nämns i Marins regeringsprogram kommer att98
slutföras under verksamhetsåret 2021. Regeringen har som mål att öka det proportionella99
antalet högskoleutbildade i befolkningen i enlighet med visionen för högskoleutbildningen100
2030.101

Mål:102
Det finländska högskolesystemet är högklassigt och har tillräckliga resurser. I103
utvecklingen av högskolesystemet har studentperspektivet och fokusen på inläraren en104
viktig roll.105

Åtgärder 2021:106

∂ Tillsammans med studentkårerna ser FSF till att undervisningens specialarrangemang107
är lämpliga i relation till den rådande epidemisituationen och att de endast är i kraft så108
länge som det är nödvändigt. Samtidigt ska man se till att hybridundervisningen som109
kombinerar närundervisning och distansundervisning fungerar i hela landet.110

∂ FSF påverkar projektet Högskoleutbildningens digitala vision 2030 och ser till att111
studentperspektivet och fokusen på inläraren förverkligas i högskolornas112
digitaliseringsutveckling.113

∂ FSF lobbar för att regeringens halvtidsöversyn och budgetberedningen ska beakta att114
satsningarna som riktas till studerande och utbildning verkställs i sin helhet, att inga115
nedskärningar görs på högskoleutbildningen, och att det samtidigt reserveras116
tillräckliga resurser för att genomföra reformerna trots undantagstillståndets effekter.117
För att öka antalet nybörjarplatser höjs högskolornas finansiering i enlighet med de118
verkliga kostnadsbehoven.119

∂ Genom mångsidigt påverkansarbete ser FSF till att studeranderörelsens mål och120
studentfokusen förverkligas i den utbildningspolitiska redogörelsen,121
tillgänglighetsplanen och universitetens demokratiska utredning som undervisnings-122
och kulturministeriet bereder.123

∂ FSF deltar aktivt i  debatten om studietidernas längd. I debatten bryter FSF ner myter124
om hur långa studietiderna verkligen är.125

Åtgärder för kommande år:126
∂ FSF påverkar utvecklingen av tillgängligheten så att universitetens likabehandlings- och127

jämlikhetsplaner har tydliga åtgärdsprogram.128
∂ FSF lobbar för att se till att det även i fortsättningen reserveras tillräckliga resurser för129

högskoleutbildningen i regeringens ram- och budgetförhandlingar.130
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∂ FSF deltar aktivt i projektet Högskoleutbildningens digitala vision 2030.131
∂ Det bör reserveras tillräckliga resurser också för framtida ökningar av antalet132

nybörjarplatser. Vid beslut av framtida ökningar i antalet nybörjarplatser ska det tas133
hänsyn till motiverat behov och resursallokering för varje bransch.134

∂ FSF tar aktivt del i diskussionen om finansieringsmodellen för universitet.135
136

Utbildning tillhör alla137

Betydelsen av utbildningens tillgänglighet framhävs under tider med ekonomisk osäkerhet.138
Under de senaste åren har det skett många förändringar på högskoleutbildningsfältet139
beträffande antagningen av studerande samt utvidgningen av det livslånga lärandet och140
öppna universitetet.  Samtidigt ökar pressen för finansiering som kommer utifrån den141
offentliga finansieringen. Arbetslivets jämlikhet påverkar karriärer på många olika sätt. Om till142
exempel invandrare, personer med invandrarbakgrund och etniska minoriteter upplever143
svårigheter med att sysselsätta sig försvagas hela människogruppers möjligheter att ens144
inleda en karriär. I Marins regeringsprogram vill man göra högskoleutbildade personers145
övergång till arbetsmarknaden smidigare, och man fäster särskild uppmärksamhet vid146
internationella studerandes sysselsättning.147

Mål:148
En avgiftsfri och tillgänglig högskoleutbildning är en hörnsten i det finländska149
samhället. Högskoleutbildningen erbjuder verkligt tillgängliga möjligheter till att skola150
om sig. Alla har likvärdiga möjligheter att söka till universitet oberoende av bakgrund.151
Praktikperioder är tillgängliga för alla högskolestuderande, oberoende av152
studerandenas bakgrund.153

Åtgärder 2021:154

∂ FSF kartlägger och lyfter fram utmaningar som relaterar till högskoleutbildningens155
tillgänglighet genom att träffa många olika intressentgrupper. FSF beaktar156
utmaningarna som lyfts fram i det egna påverkansarbetet.157

∂ FSF främjar tillgången till högskoleutbildning för studerande ur varierande158
bakgrunder. Därför är det viktigt att granska högskolebehörighet på ett omfattande159
sätt.160

∂ FSF utarbetar i nära samarbete med studentkårer en vision om det öppna universitetet161
och dess utveckling som en del av det finländska utbildningssystemet.162

∂ FSF lobbar för utveckling av antagningssystemet på basis av forskningsdata för att163
främja högskoleutbildningens tillgänglighet och sökandenas välbefinnande efter164
ändringarna våren 2020.165
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∂ FSF främjar utbildningens avgiftsfrihet för finländska och internationella studerande på166
ett synligt och flerdimensionellt sätt tillsammans med studentkårerna. I debatten om167
den avgiftsfria utbildningen lyfter FSF förutom terminsavgifterna också fram168
problematiken beträffande den öppna ledens och det livslånga lärandets avgifter. FSF169
ökar studerandenas förståelse för den avgiftsfria utbildningens nuläge och170
nödvändighet.171

∂ FSF deltar aktivt i det livslånga lärandets riksomfattande utvecklingsarbete och172
projektet för kontinuerligt lärande med fokus på högskolornas förutsättningar och173
resurser att erbjuda tillgängliga lösningar för livslångt lärande utan att174
examensutbildningens kvalitet lider.175

∂ FSF skapar kriterier för tillgängliga praktikperioder inom samarbetet med176
intressentgrupperna genom att utnyttja utarbetandet av praktikpraxis som inleddes177
2020.178

179
Åtgärder för kommande år:180

181
∂ FSF lyfter fram den avgiftsfria utbildningens nödvändighet för välfärdssamhället och182

studerandena i den offentliga debatten samt de kontinuerliga utmaningarna som den183
avgiftsfria utbildningen utsätts för.184

∂ FSF arbetar för att främja smidiga och tillgängliga övergångar mellan utbildningen och185
arbetslivet.186

Internationella studerandes integration och välbefinnande187

De internationella studerandena är en styrka och en förutsättning för en högklassig finländsk188
högskoleutbildning, och de stärker dessutom studerandenas möjligheter till189
internationalisering hemma. De internationella studerandenas integration i det finländska190
samhället och på den finländska arbetsmarknaden är nödvändig för att åstadkomma ett191
internationellt Finland.192

Mål:193

Terminsavgifterna avskaffas och förutsättningarna för internationalisering vid194
universiteten förbättras. De finländska universiteten är lockande för internationella195
studerande och förutsättningarna för att integreras i Finland förbättras.196

Åtgärder 2021:197

∂ FSF lobbar den politiska debatten för att avskaffa terminsavgifterna med hänsyn till198
utvärderingen om terminsavgifternas inverkan som producerats av UKM.199
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∂ FSF strävar efter att göra den totala kostnadsbördan för studerande från länder utanför200
EU och EES rimligare, inbegripet kostnaderna för uppehållstillståndsprocessen och201
inkomstkraven.202

∂ FSF samarbetar med arbetsmarknadsparterna för att främja internationella203
studerandes integration och sysselsättning.204

∂ FSF fäster särskild uppmärksamhet vid de internationella studerandenas upplevda205
välbefinnande och integrering och påverkan i studiemiljön.206

Åtgärder för kommande år:207

∂ FSF driver på ett permanent uppehållstillstånd för internationella studerande som208
avlagt en examen i Finland.209

∂ FSF utför påverkansarbete för att terminsavgifterna ska avskaffas för studerande från210
länder utanför EU och EES.211

212

FSF som EU-påverkare213

Europeiska unionens politiska verksamhetsmiljö har förändrats. Projektet Europeiska214
utbildningsområdet (EEA) kommer att betonas under kommande år när Erasmus+-215
finansieringen ökar betydligt. En betydande del av Finlands universitet deltar också i216
europeiska högskolenätverk. FSF:s europeiska paraplyorganisation, European Students’ Union217
(ESU), är en viktig aktör på EU:s utbildningspolitiska fält och FSF:s främsta samarbetspartner218
inom EU-utbildningspolitiken. ESU utför omfattande påverkansarbete på219
högskolestuderandenas vägnar i både Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.220
ESU är en viktig och kompetent samarbetspartner för FSF som öppnar dörrar för FSF:s EU-221
påverkan.222

Mål:223
FSF ska vara Finlands ledande expert i EU-utbildningspolitik, och FSF deltar i att göra224
European Students’ Union till en allt effektivare EU-intressebevakare.225

Åtgärder 2021:226

∂ FSF bygger upp och upprätthåller samarbete med finländska europaparlamentariker227
och tjänstemän vid EU:s olika organ.228

∂ FSF följer upp utvecklingen av det europeiska utbildningsområdet och påverkar det.229
∂ FSF följer upp utvecklingen av den europeiska studentidentifikationen och påverkar230

den.231
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∂ FSF följer upp coronaviruspandemins efterverkningar på den internationella232
studentmobiliteten och utvecklar trygga mobilitetsperioder i samarbete med våra233
partner.234

∂ FSF upprätthåller och utvecklar nära förhållanden till ESU:s ledning och styrelse samt235
hjälper med att stabilisera organisationens verksamhet efter pandemins följder.236

Åtgärder för kommande år:237

∂ FSF följer med och påverkar EU:s utbildningspolitik.238
∂ FSF utför aktivt och planenligt påverkansarbete för att utveckla ESU:s EU-239

intressebevakning.240
∂ FSF försvarar bildningen och demokratin på EU-nivå.241

242

Regionala val243

Kommunalvalet går av stapeln i april 2021, och det eventuella landskapsvalet hålls 2022. De244
ungas valdeltagande i kommunalvalen har varit låg. I kommunalvalet 2017 röstade 35 procent245
av 18–24-åringarna och 43 procent av 25–34-åringarna. Kommunalvalet spelar en viktig roll i246
studeranderörelsens lokala påverkansarbete, och det är FSF:s roll att stöda studentkårerna i247
deras valpåverkan. Coronaviruspandemin kan orsaka utmaningar under valet för både248
studentkårerna och kandidaterna då det förekommer fler begränsningar på att föra kampanj249
och träffa människor.250

Mål:251
Studerandenas intresse för de regionala valen ökas. Under årets gång har252
studentkårerna stärkt sin delaktighet i det lokala beslutsfattandet. Studerandenas253
valdeltagande och representation i kommunala beslutsfattande organ ökar.254

Åtgärder 2021:255

∂ FSF genomför en riksomfattande kommunalvalkampanj i samarbete med SAMOK, OLL,256
Akavas studerande och STTK:s studerande på basis av förberedelser som gjorts under257
2020. I genomförandet av kampanjen beaktar vi också internationella studerande.258

∂ FSF ger en plattform och möjligheter för studentkårerna att dela idéer för framgångsrik259
kommunalvalspåverkan under våren samt för uppföljning av hur målsättningarna260
uppfylls.261

∂ FSF stöder studentkårerna i att förbereda sig inför landskapsvalet med eventuella262
utbildningar.263

Åtgärder för kommande år:264
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∂ FSF följer aktivt med beredningsarbetet inför landskapsvalet och kommunicerar med265
studentkårerna om teman som relaterar till landskapsvalet.266

267

Organisationsutveckling268

FSF 100 år 2021269

År  2021  fyller  FSF  100  år.  Historieverket  kommer  att  publiceras  i  början  av  året  och270
dokumentären blir färdig under första halvan av 2021. Jubileumsårets ekonomiska inverkan271
har specificerats i Ekonomiplanen på medellång sikt, som senast godkändes på272
förbundsmötet 2019.273

Mål:274
Jubileumsåret FSF 100 år gör förbundet mer välkänt i samhället. FSF skapar diskussion275
om bildningens och studerandets betydelse i det finländska samhället. FSF:s jubileumsår276
ser  mot  framtiden  och  bygger  en  stark  studentrörelse  för  följande  hundra  år.  FSF277
beaktar coronapandemins inverkan på jubileumsarrangemangen.278

Åtgärder 2021:279

∂ FSF genomför jubileumsåret på ett hållbart sätt ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt280
perspektiv.281

∂ Årsfesten ordnas under jubileumsåret.282
∂ FSF ordnar en bokrelease för historieverket i början av 2021.283
∂ FSF ordnar föreställningar av dokumentären i samarbete med studentkårerna.284
∂ FSF genomför en riksomfattande kommunikationskampanj tillsammans med285

studentkårerna. Kampanjens målgrupp är större än bara studerandena.286
∂ FSF100 ses som en del av alla förbundets evenemang 2021.287
∂ FSF fortsätter med medelsanskaffningen.288
∂ FSF fungerar som plattform för en samhällsdebatt om bildningstema under hösten289

2021.290

Åtgärder för kommande år:291

∂ FSF bedömer jubileumsårets framgång, ekonomiska effekt och ökningen i välkändhet.292

293
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FSF som påverkare294

FSF:s strategi godkändes under förbundsmötet 2020, och den kommer att verkställas 2021295
genom att stärka FSF:s politiska och samhälleliga slagkraft. Det här är särskilt viktigt med tanke296
på riksdagsvalet 2023.297

Mål:298
FSF  är  en  metodisk,  pålitlig  och  modig  politisk  debattör  och  en  välkänd  påverkare  i299
samhället. FSF kommunicerar och påverkar på ett öppet och genomskådligt sätt.300

Åtgärder 2021:301

∂ FSF stärker förbundets politiska slagkraft genom att granska och tillspetsa principerna302
för FSF:s kommunikation.303

∂ FSF gör förbundet mer välkänt som en samhällsdebattör genom att till exempel satsa304
på mediekommunikation och nätverksarbete.305

∂ FSF kartlägger den uppfattning som bildas om förbundet hos intressentgrupperna.306
∂ FSF utvecklar förbundets kommunikation för att öka växelverkan.307
∂ FSF satsar på den interna kommunikationen mellan förbundet och studentkårerna i308

påverkansarbetet och utvecklar kommunikationsprocesserna.309
∂ FSF publicerar ett mötesregister för att öka på öppenheten i påverkansarbetet.310
∂ FSF kartlägger kommunikationen ur ett språkligt perspektiv och utvecklar311

verksamheten och gör den trespråkig. FSF:s officiella kommunikation är helt trespråkig.312
∂ FSF säkerställer att kommunikationen utvecklas enligt tillgänglighetsdirektiv och med313

hänsyn till jämlikhet och tillgänglighet.314

Åtgärder för kommande år:315

∂ FSF fortsätter att utveckla kommunikationen och utvärderar dess framgång över flera316
år.317

∂ FSF utvärderar hur målen uppfylls under strategiperioden.318
∂ FSF fortsätter att stärka förbundets slagkraft och kommunikation med tanke på319

riksdagsvalet 2023.320
321

Hållbarhet inom FSF322

Enligt Ungdomsbarometern 2018 upplever 67 procent av ungdomar ovisshet och otrygghet323
på grund av klimatförändringen. Framgångsrik generationspolitik kräver ambitiösa åtgärder324
för en hållbar utveckling. Som studerandenas intressebevakningsorganisation har FSF ingen325
särskild klimatexpertis, så det krävs samarbete med andra organisationer i klimat- och326
miljöfrågor.  Under 2020 har FSF preciserat sina synpunkter om klimatet och kartlagt kansliets327
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koldioxidavtryck. Det här ger en god grund för klimat- och miljöpåverkan och vidare åtgärder.328
Målen för den hållbara verksamheten utgör ett avsnitt i FSF:s strategi. Vi kommer att sätta oss329
in i detta avsnitt under temaåret 2021.330

Mål:331

I samhällsdebatten kräver FSF ambitiösa framtidens åtgärder för att främja en hållbar332
utveckling.  FSF beaktar och rapporterar för medlemmarna om klimat- och333
miljöpåverkan av sin verksamhet samt gör ansvarsfulla inhemska anskaffningar när det334
är möjligt att göra ett hållbart inhemskt val.  FSF sköter sina tillgångar ansvarsfullt, till335
exempel genom att investera i objekt vars verksamhet bekämpar miljökrisen.336
Verksamheten inom sektorn för en hållbar utveckling har tydliga prioriteter och337
tyngdpunkter.338

Åtgärder 2021:339

∂ FSF skapar naturliga kontakter till oberoende klimatexperter som passar ihop med340
förbundets verksamhet och som stöder FSF:s klimat- och miljöpåverkan.341

∂ FSF lyfter fram bekämpningen av klimat- och miljökrisen på ett synligt sätt som en del342
av det politiska påverkansarbetet, i synnerhet i lobbningen av halvtidsöversynen och343
budgeten och i mån av möjlighet på EU-nivå.344

∂ FSF uppdaterar sina investeringsriktlinjer och granskar sina existerande investeringar345
ur ansvarsfullhetens perspektiv.346

∂ FSF skapar verksamhetssätt för årliga mätningar och rapportering av347
koldioxidavtrycket och ansvarsfullhet samt kommunikation om dem.348

∂ FSF uppdaterar utvecklingspolitikens uppgifter och verksamhetssätt samt målen och349
prioriteterna på lång sikt.350

Åtgärder för kommande år:351

∂ FSF handlar för att motarbeta klimatförstöring och miljöproblem som en etablerad,352
genomskärande och permanent del av FSF:s verksamhet och påverkansarbete.353

∂ FSF mäter och rapporterar om verksamhetens koldioxidavtryck som en del av354
årsklockan för förbundets fortlöpande verksamhet och utvecklar verksamheten mot355
kolneutralitet.356

∂ FSF genomför utvecklingspolitisk verksamhet enligt uppdaterade uppgifter,357
verksamhetssätt samt mål och prioriteter på lång sikt.358


