Strategi 2018-2020
Kärlek och respekt ska det vara så jävla svårt?

Det här är Röda Korsets
Ungdomsförbund

nationell rödakorsförening hjälper vi staten på det
humanitära området. Men vi ska behålla ett
oberoende som gör att vi alltid kan handla i enlighet
med Röda Korsets principer.

Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga
människor och skapar respekt för människovärdet,
ökar förståelsen människor emellan samt förhindrar
och lindrar mänskligt lidande. Vi ställer upp för
humanitet och mänskliga rättigheter. Och det gör vi
varje dag. Som ett av få ungdomsförbund i Sverige
bedriver vi breda sociala verksamheter med unga, för
unga. Våra frivilliga finns till för de som behöver oss
som mest. Vi är den unga organisationen för dig som
vill göra skillnad.

FRIVILLIGHET
Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet
gäller både givare och mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten.
Med osjälvisk hjälp menas att vi inte har några egna
intressen att tillgodose.
ENHET
I varje land får endast finnas en nationell förening.
Den ska vara öppen för alla och dess humanitära
verksamhet ska omfatta hela landet.

Vill du vara den som knöt näven i fickan, eller vill du
vara den som gjorde något?

UNIVERSALITET
Röda Korset är en världsomspännande organisation
inom vilken alla nationella föreningar är jämlika och
har samma rättigheter och skyldigheter att bistå
varandra.

Röda Korsets grundprinciper
Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av världens
största mänskliga skyddsnät. Den globala rödakorsrörelsen har sju grundprinciper som vägleder oss i allt
det arbete vi utför.

Vill du vara den som
knöt näven i fickan,
eller vill du vara den
som gjorde något?

I Röda Korsets Ungdomsförbund är grundprincipera
användbara för många olika typer av situationer,
från hur vi startar upp lokalföreningar till hur vi möter
människor i våra verksamheter. Genom att agera med
våra grundprinciper som kompass blir vi handlingskraftiga medmänniskor.
HUMANITET
Röda Korset arbetar med att i varje läge förhindra och
lindra mänskligt lidande. Vårt mål är att skydda liv och
hälsa samt värna respekten för varje människas värde.
Röda Korset främjar ömsesidig förståelse, vänskap,
samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Så här arbetar vi med vår strategi
Röda Korsets Ungdomsförbunds strategi beslutas
av Riksårsmötet, vårt högsta beslutande organ, och
gäller under tre år. Strategin styr hur vi använder
våra resurser och innehåller de långsiktiga mål som vi
tillsammans ska arbeta utifrån under åren 2018-2020.
Strategin gäller för alla frivilliga, förtroendevalda och
anställda inom hela organisationen.

OPARTISKHET
Röda Korset gör ingen åtskillnad när det gäller nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning
eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra
människors lidande och att i första hand hjälpa de mest
nödställda.

På nationell nivå fattas strategiska beslut för att uppnå och följa upp målen i strategin. Lokalföreningarna
ska bedriva verksamhet i linje med målen utifrån sina
möjligheter och lokala behov. Detta innebär att en
behovsbedömning alltid ska göras vid t.ex. uppstart av
lokalföreningar och verksamheter.

NEUTRALITET
Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk
tillhörighet, religion eller ideologi. Vi är neutrala för att
bevara människors förtroende.
SJÄLVSTÄNDIGHET
Röda Korset är en självständig organisation. Som

Varje år bryter vi ner de långsiktiga målen i strategin
till konkreta handlingsplaner. Detta gör vi genom att
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i våra verksamheter, i våra lokalföreningar och på
nationell nivå ta fram verksamhetsplaner som vi arbetar
utifrån. Röda Korsets Ungdomsförbund ska i fråga om
påverkansarbete, i lokalföreningarna och på nationell
nivå, även arbeta utifrån en gemensam påverkansplan. Den beslutas och omprövas av förbundsstyrelsen,
i dialog med lokalföreningarna, enligt vad som framkommer under rubriken Så här påverkar vi samhället
2018–2020 nedan.

gång samt för att verka för en utjämnande och
likvärdig skolgång för alla barn.
Våra verksamheter bidrar till att minska den
psykiska ohälsan hos barn och unga.
Den psykiska ohälsan har ökat gradvis genom åren
och en stor andel av barn och unga uppger att de har
dagliga psykiska hälsoproblem. Barn och unga som
drabbas får olika typer av symptom men upplever
ofta att deras självkänsla och identitet förändras. Den
psykiska ohälsan skiljer sig mellan olika personer. Vi
ser att våra verksamheter har en central del i att minska
den psykiska ohälsan bland barn och unga oavsett
bakgrund.

Det här arbetar vi med 2018-2020
Under åren 2018-2020 arbetar Röda Korsets
Ungdomsförbund för att stärka barn och ungas sociala
trygghet. För oss innebär social trygghet att barn och
unga ska ges goda möjligheter till alla former av trygghet som de är i behov av för att kunna utvecklas.

Våra verksamheter bidrar till att stärka barn
och ungas självkänsla.

Vi ställer upp för och finns till för alla barn och unga
oavsett t.ex. kön, könsidentitet eller könsuttryck, rasifieringsprocesser, religion eller annat trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk status eller klass.

Självkänslan växer i miljöer där en får känna sig
omtyckt och betydelsefull. Vi ser alltid ett behov av att
stärka barn och ungas självkänsla, och ser samband
mellan bra självkänsla och möjligheten att påverka
sin vardag. Utan den möjligheten kan barn och unga
känna sig maktlösa. Vi ser därför att våra verksamheter
har en viktig uppgift i att bidra till stärkandet av barn
och ungas självkänsla. Våra verksamheter ska vara en
trygg plats där barn och unga får växa.

Vi ska under år 2018-2020 bedriva
verksamheter som uppfyller ett eller flera av dessa mål:
Våra verksamheter bidrar till en meningsfull
och trygg fritid för barn och unga.

Våra verksamheter bidrar till att barn och
unga ges möjlighet att göra sin röst hörd och
påverka sin vardag.

Barnkonventionen säger att alla barn och unga har rätt
till fritid som omfattar meningsfulla och stimulerande
aktiviteter. Vi ser att fritid med sammanhang på flera
sätt är viktigt för ungas välmående, utveckling och
etablering i samhället. Det bidrar till utvecklingen av en
egen identitet där unga får uppleva gemenskap och ta
del av nya erfarenheter. Vi ser att våra verksamheter
fyller en viktig funktion i att låta fler barn och unga få
tillgång till en meningsfull fritid där de kan känna sig
trygga.

Det är en rättighet för barn och unga att, direkt eller
genom annan, få sina röster hörda oavsett om det är
via tal, skrift eller konstnärlig form. Deras röst i form av
kunskap, erfarenhet och värderingar bör anses vara
en resurs för samhället. Vi tror, lyssnar och finns till för
barn och unga genom våra verksamheter. Vi ser att
våra verksamheter spelar en stor roll för att barn och
unga ska fortsätta ha möjligheten att få sin röst hörd
och därmed kunna påverka sin vardag och sin framtid.

Våra verksamheter ger barn och unga
förutsättningar att klara av sin skolgång.

Våra verksamheter ger barn och unga
möjligheter till nya perspektiv genom möten,
samtal och upplevelser.

En majoritet av barn och unga känner sig idag stressade när det gäller skolan och vi ser att det finns ett
tydligt samband mellan hälsa och lärande. Vi ser
också att utbildning är en förutsättning för att bryta
socialt utanförskap bland barn och unga. Det gör att
känslan av tillhörighet samt omgivningens stöd är en
mycket viktig del för att klara av skolgången. Vi ser
därför att våra verksamheter är viktiga för att ge barn
och unga goda förutsättningar för att klara av sin skol-

Det är viktigt att låta barn och unga ha en öppen
dialog med varandra och skapa rum för reflektion över
sina ställningstagande. Detta för att möjliggöra nya
perspektiv och skapa attitydförändringar vilket bidrar
till förståelse och medmänsklighet. Vi ser det som en
självklarhet att våra verksamheter ska vara en plats
2

verksamheter bedrivs främst inom våra lokalföreningar, men vissa verksamheter bedrivs också på nationell
nivå. När vi bedriver verksamhet samarbetar vi med
Svenska Röda Korset och andra organisationer. För
att vi ska kunna bedriva så bra verksamhet som möjligt
behöver vi ständigt utvärdera och utveckla vår
verksamhetsstruktur.

där barn och unga kan vara trygga i dessa möten och
samtal, att våra verksamheter ska vara attitydförändrande samt att våra verksamheter ska öppna upp för
nya perspektiv.

Så här påverkar vi samhället
2018-2020

Under år 2018-2020 fokuserar vi på följande:

För att nå målet om social trygghet för barn och unga
kan Röda Korsets Ungdomsförbund inte förlita sig
enbart på den egna regelbundna verksamheten. Det
krävs tvärtom att vi får med oss fler människor, organisationer och institutioner runt om i samhället. Målet
är därför att Röda Korsets Ungdomsförbund bedriver
ett aktivt och medvetet påverkansarbete. Vi är och ska
vara en stark röst för barn och unga i samhället.

• Vi tänker hållbart vid uppstart av lokalföreningar
och verksamheter samt finns på plats där behovet
är stort.
• Våra lokalföreningar och våra verksamheter är
stabila och självgående.
• Våra lokalföreningar känner att de får tillfredsställande stöd från förbundsgemensam nivå. Detta
inkluderar stöd från både förbundsstyrelsen och
från personalen.

Med utgångspunkt i rödakorsrörelsens grundprinciper,
beprövad kunskap och erfarenheter från den mångfald
av frivilliga, och de verksamheter, vi som organisation
bedriver kan vi påverka såväl allmänheten som makthavare. Det är då vi är och ger en röst åt barn och
unga i utsatta situationer, såväl lokalt som nationellt
och internationellt.

• Kommunikationen och samverkan mellan frivilliga,
förtroendevalda och tjänstemän, på såväl lokal
som nationell nivå, fungerar väl.

Världen är idag i ständig förändring och långt från
idealisk. Det ställs inte sällan stora krav på den som vill
göra sin röst hörd. Därför vill vi ha en såväl aktiv som
medveten roll i samhällsdebatten. Inom Röda Korsets
Ungdomsförbund finns en levande politisk och ideologisk dialog. Vilka frågor och vilket påverkansarbete
Röda Korsets Ungdomsförbund driver ska av alla
ovanstående skäl beslutas och omprövas kontinuerligt
av förbundsstyrelsen, i dialog med lokalföreningarna.

• Våra medlemmar och frivilliga har kunskap om
organisationens demokratiska processer och kan
på ett tydligt sätt påverka vår organisation.
Medlems- och frivilligutveckling
Våra medlemmar och våra frivilliga är vår absolut
viktigaste tillgång och det är därför viktigt att vi på ett
bra sätt tar till vara på det engagemang som finns i
samhället och i vår organisation. Det är viktigt att alla
känner sig välkomna i vår organisation, att alla ges
förutsättningar att engagera sig inom vår organisation
och att såväl medlemmar som frivilliga vill stanna kvar
i vår organisation på lång sikt. Under år 2018-2020
fokuserar vi på följande:

Så här utvecklar vi vår
organisation 2018-2020
För att kunna bedriva bra verksamhet behöver vi
resurser och förutsättningar för det. Organisationsutveckling handlar om det vi behöver för att kunna
genomföra den verksamhet som vi har, utveckla ny
verksamhet och för att kunna genomföra verksamhet så
bra som möjligt. I det ingår förenings- och
verksamhetsutveckling, medlems- och frivilligutveckling
och resurser på nationell nivå.

• Vi har fler medlemmar och ett ökat antal frivilliga i
jämförelse med slutet av 2017.
• Våra medlemmar och frivilliga känner en
tillhörighet till organisationen som helhet.
• Verksamhetsformen är anpassad efter olika former
av engagemang.

Förenings- och verksamhetsutveckling
Röda Korsets Ungdomsförbund består av lokalföreningar som utgör organisationens fundament och
som ger oss den stabilitet som krävs för att vi ska kunna
bedriva så bra verksamhet som möjligt. Våra

• Våra frivilliga får den kunskap och stöd de behöver
för att kunna genomföra sitt uppdrag.
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• Vi har tydliga och olika utvecklingsvägar för
frivilliga och deltagare att utvecklas inom
organisationen.
• Vi bedriver ett aktivt likabehandlings- och
tillgänglighetsarbete i syfte att alla ska känna sig
välkomna och ha möjlighet att delta på lika villkor,
på såväl lokal som nationell nivå.
• Vi arbetar för att motverka stress och psykisk
ohälsa hos våra frivilliga.
Resurser på nationell nivå
På nationell nivå har vi viktiga resurser i form av
personal och ekonomi. Att vi har stabila personalresurser och en hållbar ekonomi är grundläggande för
att vi ska kunna bedriva bra verksamheter.
Under de kommande tre åren ska vi bibehålla den
stabilitet som vi uppnått och vi fokuserar därför på
följande under år 2018-2020:
• Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi på förbundsgemensam nivå. Detta innebär bland annat att vi
har en stark externfinansiering, att våra utgifter
motsvarar våra intäkter och att vi har en buffert
som täcker minst sex månaders utgifter.
• Vi är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.
• Vår personal kan utvecklas i sin yrkesroll.
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