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Proposition 1: Fastställande av
medlemsavgift
Sedan 1 januari 2017 är det gratis för alla till och med 30 år att vara medlem i Röda Korsets
Ungdomsförbund. Förbundsstyrelsen har sett att gratis medlemskap har varit ett lyckat sätt att värva
medlemmar på. Vi anser att gratis medlemskap är viktigt för att öka tillgängligheten på medlemskapet samt
ett sätt att behålla medlemmar under en längre tid. Därför väljer vi att föreslå riksårsmötet att
medlemsavgiften under år 2021 ska vara 0 (noll) kr.

Bakgrund
Under ett par år, till och med 2016, hade Röda Korsets Ungdomsförbund en medlemsavgift på 50 kr men
en reducerad avgift (0 kr) för nya medlemmar. Det första året som medlem var alltså gratis och efterföljande
år kostade 50 kr per år. Vid Riksårsmötet 2016 gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att under år 2016
genomföra en utredning kring möjligheten att införa gratis medlemskap. Det beslutades då även att
medlemsavgiften för år 2017 skulle fastställas till 0 kr om utredningen visade att det var stadgemässigt
möjligt och ekonomiskt hållbart. Då utredningen visade att det var möjligt att införa gratis medlemskap så
skedde detta inför år 2017. Från och med 1 januari 2017 var det därför gratis för alla till och med 30 år
att vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Under Riksårsmötet 2018 fastställdes medlemsavgiften
fortsatt till 0 kr. För att lokalföreningarna skulle kompenseras ekonomiskt när medlemsavgiften som
inkomstkälla försvann så har förbundsstyrelsen fattat beslut om ekonomiskt stöd för lokalföreningarna.

Varför gratis medlemskap?
En medlemsundersökning som gjordes år 2013 visade att det finns en tillgänglighets- och rättviseaspekt i
medlemsavgiftsfrågan. I september 2018 gjordes ytterligare en medlemsundersökning som gav liknande
resultat. Det är tydligt att vi, för att kunna engagera fler unga, måste bli bättre på att se oss själva i ett större
sammanhang. Unga människor i dagens Sverige har inte alltid möjlighet att rent ekonomiskt prioritera ett
medlemskap. Det är viktigt för oss att en ska kunna ställa sig bakom våra värderingar utan att behöva betala
en avgift. Att utveckla vårt medlemskap ligger väl i linje med det likabehandlingsarbete som vi bedriver och
vi ser att gratis medlemskap är en väg för att bredda vår medlemsbas.

Utvärdering av beslutet om gratis medlemskap
Under 2019 har en grundlig utvärdering och konsekvensanalys gjorts för att se effekterna av gratis
medlemskap. Utvärderingen visar att gratis medlemskap har påverkat organisationen positivt, bland annat
då vi har fler medlemmar nu än vi hade 2016. Förbundsstyrelsen anser också att det är en så pass viktig
principfråga att se till att vi är en organisation där alla har lika möjligheter att bli medlem. Det är därför som
förbundsstyrelsen fortsatt föreslår att medlemskapet ska vara 0 (noll kronor).

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet:
Att medlemsavgiften för år 2021 fastställs till 0 kr.
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Proposition 2: Strategi 2021–2023
Förslag till Röda Korsets Ungdomsförbunds Strategi 2021–2023
Vart tredje år beslutar Röda Korsets Ungdomsförbund om en ny strategi. Detta dokument beslutas av
Riksårsmötet, vårt högst beslutande organ, och gäller under tre år. Vi presenterar nu Strategi 2021–2023,
vilket är det gemensamma styrdokument som leder Röda Korsets Ungdomsförbund de kommande tre åren.
Under snart ett år har förbundsstyrelsen med hjälp av frivilliga, lokalföreningar och personal arbetat fram
ett förslag som vi anser speglar den vision vi har för Röda Korsets Ungdomsförbund och behoven vi ser i
samhället. Vi har gjort djupintervjuer med frivilliga och deltagare, vi har gjort flertalet omvärldsspaningar
och tagit hjälp av sakkunniga på området. De justeringar vi föreslår och motiveringen till varför vi föreslår
dem framgår nedan. Den nuvarande strategin finns på vår hemsida i Föreningshandboken och vi föreslår
att ni läser dem tillsammans med vårt förslag till Strategi 2021–2023 för att få en god överblick över de
föreslagna förändringarna.
Strategi 2021–2023 består av tre delar. Den första delen ska läsas som en förklaring till varför Röda
Korsets Ungdomsförbund behövs i Sverige, vad vi ser för utmaningar och hur vi ser på vår omvärld. Vi ser
ganska stora förändringar i samhället idag jämfört med för nästan fyra år sedan när den nuvarande strategin
togs fram – och därför ser våra prioriteringar nu annorlunda ut. Vi ser att allt fler barn och unga hamnar i
utsatthet och utanförskap. Den utsattheten ska vi som en del av världens största humanitära skyddsnät kunna
möta.
Den andra delen består av de förflyttningar vi vill göra de kommande tre åren. Där kan du läsa att vi vill
möta fler barn och unga i utsatthet, markera mot makthavare och mobilisera barn och unga i Sverige.
Den första förflyttningen handlar om att vi vill möta fler barn och unga i utsatthet genom att utgå från lokala
behov. Vi ska skapa trygghet och kontinuitet i vardagen där behoven är som störst och vi vill minska
barriären mellan frivilliga och deltagare. Vi ska bedriva verksamheter med barn och unga, inte för barn och
unga.
Den andra förflyttningen handlar om Röda Korsets Ungdomsförbunds påverkansarbete. Under 2021–
2023 ska organisationen bedriva och utveckla ett aktivt, modigt och humanitärpolitiskt påverkansarbete
med fokus på barn och unga i utsatthet. Vi ska fokusera på att stärka och förenkla det lokala och nationella
påverkansarbetet. Vi ska ge utrymme för kreativitet för att våga påverka runt om i hela Sverige.
Den tredje delen av vårt förslag till strategin handlar om hur vi når dit − genom att vara en hållbar
organisation. Vi ska främja hållbart arbete och engagemang samt motverka stress och psykisk ohälsa för att
alla ska må bra och stanna kvar inom organisationen även på lång sikt. Vi ska även sträva efter stabilitet,
god arbetsmiljö, att utveckla våra partnersamarbeten och att säkerställa långsiktig finansiering.
I din hand håller du nu förbundsstyrelsens förslag på vad Röda Korsets Ungdomsförbund ska åstadkomma
och vilka frågor vi ska driva de kommande tre åren. Strategi 2021–2023 gäller på både
förbundsgemensam och lokal nivå. På förbundsgemensam nivå arbetar vi för att uppnå och följa upp målen
medan lokalföreningarna ansvarar för att bedriva verksamhet i linje med målen utifrån sina resurser och
sina lokala behov. Strategi 2021–2023 blir Röda Korsets Ungdomsförbunds viktigaste styrdokument.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet:
Att anta Strategi 2021-2023.
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Strategi 2021-2023
Humanitet och medmänsklighet är inget man tror på
- det är något man gör
Röda Korsets Ungdomsförbund kämpar för humanitet och medmänsklighet varje dag. Vi engagerar barn
och unga, skapar respekt för människovärdet, förhindrar och lindrar mänskligt lidande och ökar förståelsen
människor emellan. Vi är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 192
länder och är ett av världens största humanitära nätverk. Röda Korsets Ungdomsförbund drivs av och med
unga, lokalt engagerade runt om i hela landet. Vill du vara med och göra Sverige till en mer medmänsklig
plats? Eller behöver du stöd i din vardag? Hos oss är du välkommen oavsett vem du är.
Det är med oro som vi på Röda Korsets Ungdomsförbund har sett omvärlden förändrats över de senaste
åren. Allt fler barn och unga faller igenom samhällets sociala skyddsnät, och landar hårt i utsatthet och
utanförskap. Fler människor än någonsin tvingas fly från sina hem på grund av krig och naturkatastrofer,
samtidigt som Europa och Sverige har stängt sina gränser. Vi ser idag ett kallare samhällsklimat och en
lagstiftning som inte alltid skyddar de mest utsatta. Grupper av barn och unga i utsatthet ställs emot varandra.
Politiska insatser för att stödja en grupp kan ske på bekostnad av en annan.
Samtidigt ser vi på Röda Korsets Ungdomsförbund att viljan att göra skillnad är stark bland unga. Barn och
unga vill bidra med konkreta insatser som påverkar samhället i en positiv riktning och de är intresserade av
samhällsfrågor och politik. Jämfört med tidigare generationer vet barn och unga idag i större utsträckning
vad de tycker i viktiga samhällsfrågor. Det är detta engagemang vi på Röda Korsets Ungdomsförbund
mobiliserar för att stå upp för barn och ungas mänskliga rättigheter i en tid när det inte är en självklarhet.
Tillsammans visar vi att kärlek och respekt inte är så jävla svårt.

På vilket sätt behövs Röda Korsets Ungdomsförbund?
Det finns idag stora skillnader mellan olika grupper av barn och unga vad gäller levnadsstandard, hälsa,
välbefinnande och utbildning. Det brukar kallas för att vi har ökade sociala klyftor i Sverige. Enligt
Barnkonventionen är alla barn och unga lika mycket värda och ska ha samma möjligheter att få sina
rättigheter tillgodosedda, utan undantag. Det gäller även barn och unga med erfarenhet av flykt, barn och
unga som lever i hemlöshet, barn och unga som lever i fattigdom, och barn och unga som lever i socialt
utanförskap.
För många barn och unga i utsatthet handlar det om att få sina mest grundläggande behov tillgodosedda,
såsom mat, kläder och tak över huvudet. Välfärdsinsatserna når inte alltid de som behöver dem som mest.
Därför måste civilsamhället ta ett stort ansvar för att täcka upp där det offentliga sviker. Genom att stärka
barn och unga som individer, skapa social trygghet och ge barn och unga ett socialt sammanhang kan vi
förbättra deras förutsättningar att ta sig ur utsatthet. Det handlar om att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer för barn och unga i utsatthet. Vi behövs för att fånga upp de barn och unga som hamnar mellan
stolarna. Vi gör det för att varje enskilt barn och varje enskild ungdom ska få sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Ett samhälle som har svikit kan aldrig be om ursäkt. Ett barns uppväxt går inte i repris!
RKUF vill, kan och ska, vara med och bidra till ett medmänskligare samhälle och varje
dag fortsätta kräva att barn och ungas rättigheter tillgodoses. För oss innebär detta att
vi under de tre kommande åren ska göra tre förflyttningar.
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Vi ska möta fler barn och unga i utsatthet genom att…
…Skapa trygghet och sammanhang
All verksamhet ska syfta till att öka skyddsfaktorer för barn och unga i utsatthet. Vi ska ställa upp för unga
genom att skapa trygghet och kontinuitet där behoven är som störst. Detta gör vi genom att möjliggöra
möten mellan barn och unga.
…Utgå från lokala behov
Vill vi nå ut till fler barn och unga så måste vi bli bättre på att nå dem där de är. Våra verksamheter ska utgå
från lokala sammanhang och lokala behov när vi möter barn och unga i utsatthet och hänsyn ska tas till
lokala förutsättningar och resurser. Genom kontinuitet, stabilitet och samarbeten med andra lokala aktörer
som unga möter i vardagen ska vi öka förtroendet för vår organisation samt bygga starkare relationer med
barn och unga.
…Öka delaktigheten
Vi vill nå ut till fler barn och unga i utsatthet i Sverige på deras villkor. Verksamheterna ska inte bedrivas för
utan med barn och unga. Med utgångspunkt i Barnkonventionen ska vi bedriva verksamheter som ökar
barn och ungas delaktighet och inflytande och möjlighet att själva kunna påverka sin vardag. Vi vill inte
bara öka antalet deltagare utan även öka delaktigheten i våra verksamheter. Därför ska vi minska barriären
mellan frivilliga och deltagare. Vi måste därför vara flexibla inför de behov barn och unga ger uttryck för.
Vår möjlighet och vilja att anpassa oss är en styrka när vi möter barn och unga i utsatthet.

Vi ska markera mot makthavare genom att…
…Stå upp för humanitet och medmänsklighet
Röda Korsets Ungdomsförbund har en skyldighet att agera mot och påpeka orättvisor bland barn och unga
samt ta ställning i frågor som på något sätt rör barn och ungas nutida eller framtida välbefinnande. Under
2021-2023 ska organisationen bedriva och utveckla ett aktivt, modigt och humanitärpolitiskt
påverkansarbete. Med utgångspunkt i rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper,
Barnkonventionen, svensk lag samt den mångfald av erfarenheter som finns inom organisationen ska vi
påverka såväl allmänheten som makthavare.
…Vara en starkare röst för barn och unga i utsatthet
Barn och unga i utsatta situationer syns och hörs sällan. Röda Korsets Ungdomsförbund ska påtala ungas
rättigheter och uppmärksamma när dessa kränks. Vi ska vara en stark röst för barn och unga i samhället och
arbeta för att Barnkonventionen efterföljs så att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda i Sverige. Vi ska
även öka samarbetet med andra aktörer som delar våra värderingar för att stärka varandras röster.
…Utöva lokala och nationella påtryckningar
Röda Korsets Ungdomsförbunds påverkansarbete ska ge en röst åt barn och unga i utsatthet både lokalt
och nationellt. Påverkansarbete ska vara en naturlig del inom hela organisationen. Påverkansarbetets
innehåll ska styras av behoven i samhället men även behoven som unga ger uttryck för. Våra möten med
barn och unga på lokal nivå ska verka som grund för allt vårt påverkansarbete. Enligt Barnkonventionen
har alla barn rätt att bli lyssnade på i frågor som rör dem. Därför ska vi fokusera på att stärka och förenkla
det lokala och nationella påverkansarbetet. Vi ska ge utrymme för kreativitet för att våga påverka runt om i
hela Sverige.
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Vi ska mobilisera fler barn och unga i Sverige genom att…
…Ta vara på engagemang
Röda Korsets Ungdomsförbund vill att fler barn och unga ska engagera sig för humanitet och
medmänsklighet i Sverige, och det engagemanget vill vi samla. För unga som delar vår värdegrund ska vi
vara den självklara organisationen att engagera sig i.
…Erbjuda flexibla engagemang
Det ska vara enkelt att engagera sig i Röda Korsets Ungdomsförbund. Vi behöver aktivt arbeta för att sänka
trösklarna för frivillighet inom organisationen. Därför vill vi möjliggöra flexibla engagemang som ska kunna
variera över tid och inom organisationen. Att vara en del av Röda Korsets Ungdomsförbund ska vara roligt
och utvecklande.

För att lyckas med dessa tre förflyttningar behöver vi se till att vi är en
hållbar organisation. Detta sker med hjälp av...
…Inkludering och öppenhet
För att vara en stark röst, möta fler barn och unga i utsatthet och öka engagemang krävs att vi är en
inkluderande organisation fri från diskriminering. Vi ska ha ett öppet och välkomnande klimat där alla får
utrymme att vara olika och har möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar. Vi ska sträva efter mer
mångfald inom organisationen och vara tillgängliga för fler för att fatta mer verklighetsförankrade och
hållbara beslut.
…Långsiktighet
Det mest värdefulla vi har är alla de som väljer att engagera sig inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Det
är de som utgör hela organisation och vars drivkraft för oss framåt. Därför måste vi värna om dem genom
att främja hållbart arbete och engagemang och motverka stress och psykisk ohälsa. Våra engagerade ska
alla må bra och kunna stanna kvar inom organisationen även på lång sikt. Vi ska även sträva efter stabilitet,
god arbetsmiljö, att utveckla våra partnersamarbeten och att säkerställa långsiktig finansiering.
…Kompetensutveckling
Alla ska ges utrymme att utvecklas i såväl sin roll som personligt. Samtidigt ska kompetensutveckling ges så
att alla känner sig bekväma och trygga i sin roll och kan genomföra sitt uppdrag på ett bra och ansvarsfullt
sätt. Vi ska fortsätta vara en demokratiskola, som ger barn och unga medborgerliga rättigheter och politiska
färdigheter. Vi ska ta vara på den kompetens som finns inom organisationen och främja kunskapsutbyte. Vi
ska dessutom öka samarbetet med Svenska Röda Korset och andra civilsamhällesorganisationer för att möta
behoven hos barn och unga i utsatthet på bästa sätt.

Sammanfattningsvis…
Vi ska finnas till för barn och unga i samhället för att förhindra och minska mänskligt lidande. Vi ska vara
förebilder genom att vara goda medmänniskor och stå upp för människovärdet. Vi ska samtidigt höja rösten
för humanitet. Vi ska vara en modigare, tydligare och starkare organisation. Så länge rödakors- och
rödahalvmånerörelsens grundprinciper genomsyrar vår organisation och vi har vår strategi som karta, kan
vi tillsammans med barn och unga förändra samhället till det bättre.
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