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INLEDNING 
Sveriges ungdomsråd befinner sig ett stadie där vi genomgår en snabb och stark utveckling. 

Vi har under de senaste åren utvecklat vår politik, expanderat vår verksamhet och börjat växa 

i antal medlemmar och avdelningar. Det är bra för Sveriges ungdomsråd är en kraft som 

behövs i dagens Sverige. I en tid där demokratiska rättigheter, människors lika värde och 

frihet samt mänskliga rättigheter inte ter sig lika självklara längre, och från många håll är 

under öppet anfall, behövs det klara röster som tydligt försvarar detta. Sveriges ungdomsråd, 

och framförallt våra medlemmar, är denna röst. 

För att vi ska kunna klara denna utveckling behövs dock en tydlig riktning. Därför har 

Sveriges ungdomsråd plockat fram ett visionsprogram. Detta visionsprogram första syfte är 

att ge tydlig riktning för utvecklingen för Sveriges ungdomsråd. Idag är vi duktiga på att 

svara hur vi vill vara i framtiden, men inte vad vi vill vara. Detta program är en viktig pusselbit 

för att kunna svara på den frågan. 

Svaret på frågan ”vad vill vi vara” i detta program sammanfattas i fem visioner. Varje 

visionsdel innehåller en eller två sammanfattande visioner som tagit avstamp i vad vi är idag, 

vad vi behöver göra bättre, hur vi kan göra det bättre och vad vi kan bli. Till varje 

sammanfattande vision ges tre, fyra eller fem värdeord som ämnar att ge ökad riktning för 

hur vi skall arbeta med visionerna. Vidare ges en övergripande beskrivning för hur detta skall 

ta sig i uttryck i vår verksamhet. 

Visionsprogrammet sträcker sig över 10 år, från 2016 till 2026. Varje verksamhetsplan skall 

påverkas, utformas efter och bejaka visionsprogrammet. Visionsprogrammet skall användas 

som styrdokument vid sidan om den organisatoriska strategin samt det politiska 

programmet. Visionsprogrammets grund vilar på stadgan som antogs på kongressen 2016. 

Visionsprogrammet plockades fram under 2015 av styrelsen i samarbete med medlemmarna. 

Visionsprogrammets anda, eller stora vision om en så vill, kan sammanfattas som att vi i 

Sveriges ungdomsråd skall vara en större organisation, som för samman ungdomar från hela 

landet och kopplar ihop ungdomar över både sociala och nationella gränser, stärker dessa till 

att bli framtidens och dagens aktivister och ledare samt är en ledande kraft för frihet, 

demokrati och solidaritet. 

Det genomgripande perspektivet i framtagandet av visionsprogrammet har för det första 

varit medlemsbehovet. Det är av central vikt för vad vi gör måste alltid utgå från våra 

medlemmars behov eftersom det är våra medlemmar som utgör grunden för vår verksamhet. 

Det andra har varit ett feministiskt, antirasistiskt och antifascistiskt perspektiv vari vi erkänner 

vår plikt att möta antidemokratiska krafter oavsett om dessa krafter är Sverigedemokraterna, 

Svensk Motståndsrörelse eller andra antidemokratiska organisationer. Som ledande 
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demokratirörelse, och med aspirationen att bli en demokratisk folkrörelse, måste vi alltid 

våga ta ton mot sådana organisationer utan att tveka. Det tredje är inkluderingen. Med 

inkludering menar vi dels inkludering som att alla ska känna sig välkomna oavsett vilka de är 

som person, personliga uttryck, musik smak eller subkultur. Vi menar också att alla ska känna 

att de inte blir utsatta för diskriminering utifrån någon av diskrimineringsgrunderna som är 

sexualitet, religion eller annan trostillhörighet, ras, kön, funktionalitet, könstillhörighet eller 

könsöverskridande uttryck och ålder. Vi inkluderar även klass eftersom vi erkänner klass som 

en viktig grund i hur vårt samhälle ser ut och något som är av betydelse för ungdomars 

förutsättningar i livet och som demokratisk aktörer. Vi erkänner också att alla dessa hänger 

ihop, och påverkas en av dessa diskrimineringsgrunderna påverkas alla. Därför är det viktigt 

att Sveriges ungdomsråd som ungdomsrörelse och demokrati rörelser solidariserar sig med 

andra grupper och deras rörelser, oavsett om det är arbetarrörelsens fackföreningar, den 

antirasistiska rörelsen ute i orten eller HBTQ-organisationer som kämpar i landsbygdens 

orten. 

Framtiden för Sveriges ungdomsråd, utifrån vad medlemmarnas önskan, är således en 

organisation i tiden. Vi anpassar oss efter de utmaningar som inte bara möter oss, utan hela 

samhället, och står därför upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att arbeta 

efter dessa visioner kommer Sveriges ungdomsråd kunna flytta fram våra positioner på alla 

fronter i samhället, och vi kommer effektivt kunna kontra de angrepp som finns mot vår 

demokrati och våra medborgares rättigheter var det än är och hur det än tar sig i uttryck. I 

slutänden kommer dessa visioner, när de arbetas in i organisationen göra Sveriges 

ungdomsråd till en starkare organisation som kan stå upp för frihet, demokrati och 

solidaritet. 
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VISION 1. DET ÄR VI SOM STÄRKER VÅRA MEDLEMMAR 
Sveriges ungdomsråds styrka idag är att lyfta våra medlemmar, ge dem nya kunskaper och få 

dem att utvecklas på en personlig nivå. Inte bara händer detta genom att organiseringen som 

det innebär att gå med i ett ungdomsråd, det sker lika mycket genom de utbildningar vi 

erbjuder, våra nationella träffar och den hjälp och stöd vi erbjuder till våra medlemmar. Med 

detta ger vi våra medlemmar den trygghet, pepp, kunskap och uppmuntran som behövs för 

att utvecklas som individ, aktivist och ledare. 

Trots att detta är en styrka idag är det inte utan utmaningar vi gör detta. I försöket att lära 

våra medlemmar nya saker händer det att det blir för komplicerat, och ibland händer det att 

vi istället för att uppmuntra individer och stödja dem pekar ut dem när de saknar vissa 

kunskaper eller inte varit med tillräckligt länge. Aldrig får det vara acceptabelt. Vidare händer 

det att vi blir ensidiga i det vi fokuserar på och således bara tilltalar vissa människor. Det 

betyder att vi förlorar stora grupper, oftast de grupper som mest behöver oss. Det kan 

handlar om HBTQ-personer, personer som blir rasifierade, personer med 

funktionsnedsättningar och många andra grupper. 

Om vi ska fortsätta vara relevanta för våra medlemmar, fortsätta vara en organisation som 

våra medlemmar vill vara med i och fortsätta vara en organisation där människor vill 

organisera sig måste vi våga ta nya tag i hur vi stödjer våra medlemmar att utvecklas. Det är 

vår plikt att ständigt bli bättre i hur vi lär varandra, i hur vi utvecklar varandra och i hur stödjer 

för varandra för när vi gör det skapar vi den progressiva bas för kunskap och engagemang 

som kommer förändra samhället. Därför måste vi bli bättre på hur vi förebygger utbrändhet 

och trötthet, stöttar och bygger varandra genom att sprida kunskap vertikalt mellan 

medlemmar, hjälpa våra medlemmar att bli hörda och ge alla en chans att lära sig för att på 

så sätt skapa morgondagens ledare och aktivister, skapa kompetens och kunskap hos våra 

medlemmar samt ge alla våra medlemmar en möjlighet att förbättra sig själv, bygga sig själv 

och utveckla sig själv. Därför har Sveriges ungdomsråd två följande visioner: 

 

Sveriges ungdomsråd är en organisation där alla medlemmar utvecklas. Vi utmanar ständigt 

varandra att växa, lära sig nya saker och upptäcka. Det gör vi både på en individuell nivå och 

på en politisk nivå. 

Sveriges ungdomsråd är en organisation som genom gemenskap, bildning och engagemang 

lyfter människor och övervinner de strukturer som håller tillbaka människor 

 

För att uppnå detta måste Sveriges ungdomsråd följa tre värdeord. Det första ordet är 

tillgänglighet. Med detta menar vi att vi måste lägga oss på en sådan nivå att alla kan förstå 
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och följa med. När människor inte upplever att de förstår tappar vi dem, men genom att 

lägga oss på rätt nivå men ständigt utmana dem uppmuntrar vi inte bara till lärande och 

engagemang, vi bjuder in till det och väcker ett intresse. Det handlar också om en feministisk 

och antirasistisk insikt om att tillgänglighet handlar om att hitta personer som alla kan 

relatera till men som också pratar om saker som berör alla. Om medlemmar som är HBTQ 

bara ser och hör heterosexuella och cispersoner, varför ska de bry sig om oss? Om vi bara har 

män och inte pratar om de utmaningar kvinnor och icke-män får utstå, varför ska dessa 

grupper bry sig? 

Det andra ordet är inspiration. Med detta menar vi att vi ständigt måste hitta det som tänder 

folks glöd. Det kan handla om olika saker. För vissa är det bra övningar som får en att tänka, 

för andra är det filmer som berör och för andra är det föreläsare som antingen kan berätta 

om ett nytt ämne eller personliga utmaningar. För vissa handlar inspiration bara om att finna 

någon att identifiera sig med. Det betyder att vi ständigt måste förnya, bredda och utveckla 

de utbildningar vi erbjuder. 

Det tredje ordet är bredd. Bredd har både med tillgänglighet och inspiration att göra. Här 

lägger vi dock emfasen på att tillgodogöra människors intressen och behov. Bredd är alltså 

mer om att tilltala en bred massa och bli en s.k. ”stor kyrka”, där många olika åsikter och 

personer kan vistas och utvecklas. 

För att denna vision skall bli verklighet behöver vi fokusera på två saker. För det förta måste 

vi förstärka vårt normkritiska, feministiska och antirasistiska utbildningsarbete i 

organisationen och på så sätt ge förtryckta och diskriminerade grupper inte bara verktyg och 

en grund att kritisera förtryck och diskriminering, utan också gemenskap som de kan finna 

styrka och inspiration i. Vidare måste vi utveckla vårt utbildningsarbete för att bättre 

tillgodose medlemmarnas behov. Detta handlar om att våga utmana mer, men också bättre 

hitta koncept som ger kraft och energi att fortsätta arbeta i sina ungdomsråd för att deras 

stadsdel, kommun och region skall bli ett bättre ställe för ungdomar. 
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VISION 2. EN ÖPPEN, VÄLKOMNANDE OCH VARM 

ORGANISATION 
På våra träffar får olika ungdomar möjligheter att interagera med varandra, både under 

ordnade aktiviteter och informellt på raster eller lekar i korridorer, och ofta händer det då att 

människor finner varandra och blir goda vänner. I Sveriges ungdomsråd finner många 

ungdomar en ärlig gemenskap, och ur denna gemenskap växer vänskap fram. För många 

medlemmar är det huvudsakligen detta de tänker på när de tänker på Sveriges ungdomsråd; 

vänskap och samhörighet! Tack vare detta finner många av våra medlemmar kraft i vår 

organisation, dessa relationer hjälper att froda optimism, sammanhållning och en känsla av 

samhörighet. 

Tyvärr finns det en baksida för detta. Det blir ofta lätt grupperingar på våra träffar, och ofta är 

dessa grupper påfallande homogena. Samtidigt präglas organisationen av en viss stelbenthet 

i denna samhörighet där den som inte känner till våra normer och kultur kan lätt finna det 

svårt att röra sig i våra rum, och eventuella felsteg kan möta tuffa och onödigt stränga 

sanktioner. För en ny medlem kan detta vara skrämmande. I början kan det vara så pass 

problematiskt att endast deras ungdomsråd finns för den nya medlemmen att umgås i. Detta 

blir dubbelt problematiskt för nya ungdomsråd, som lätt kan känna sig bortskrämda. Alltså 

riskerar vi att förlora både ungdomsråd och nya medlemmar. 

Gruppernas homogenitet blir också i sig ett problem. Visserligen är det bra att folk finner 

vänner de håller nära men det blir problematiskt när grupperingarna bygger på att alla är lika 

varandra. Sant lyder det här att lika barn leker bäst, men när dessa grupperingar skapar en vi -

och-dom känsla i organisationen har vi ett problem. Samtidigt borde det vara på det sättet 

att vi inte ska begränsa oss för i slutänden är det så att vi al la är medlemmar i Sveriges 

ungdomsråd, enade kring en vision om ett solidariskt, demokratiskt och fritt samhälle där alla 

ungdomar har samma makt över samhället som vuxna, och där ingen är begränsad. Denna 

fundamentala enighet, som vi alla uppbär, torde göra att alla i Sveriges ungdomsråd skulle 

kunna gå utanför sina vanliga bekvämlighets zoner, bryta upp den destruktiva grupperingen 

och vidga sina umgängeskretsar. 

För att göra detta måste Sveriges ungdomsråd arbeta hårdare med lojaliteten till 

organisationen. Om vi alla i slutänden är medlemmar i denna organisation och delar samma 

vision och värdegrund kommer kompisgäng, hemort eller övriga intressen inte spela någon 

roll. Vi måste också bättre bygga upp en välkomnande känsla, där alla känner sig inkluderade 

och nya människor snabbt finner sig till rätta och där vi delar på grupper och blandar folk. 

Gör vi detta kan destruktiva normer, grupperingsmönster och internkulturer brytas till ett 

öppet, mer kärleksfullt och sammanhållet Sveriges ungdomsråd. Därför lyder Sveriges 

ungdomsråd andra vision som följande: 
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Sveriges ungdomsråd är en öppen, välkomnande och varm organisation där människor 

utmanas att skapa nya vänner, gå över sociala gränser och stifta bekantskaper som de i 

vanliga fall inte skulle. I Sveriges ungdomsråd finner alla sin platser, tillsammans med andra 

människor och i gemenskap. I Sveriges ungdomsråd är vi alla en socialt gränsöverskridande 

organisation, där alla har sin roll och ingen är ett oönskat element. 

 

För att kunna genomföra denna vision måste tre värdeord tas med. Det första ordet är 

gränsöverskridande. Med detta menar vi att medlemmar i Sveriges ungdomsråd skall krossa 

sociala gränser och glastak, träffa folk på ett öppet och lyssnande sätt. 

Det andra ordet är normkritik. Här menar vi att vi ständigt måste vara medvetna om de 

normer vi bär med oss. Sveriges ungdomsråd är inte isolerad från samhället och normer och 

strukturer som rör allt ifrån ras, kön till funktionalitet finns alltid med oss. Vi måste ständigt 

ifrågasätta dessa, aktivt arbeta med att överkomma dessa och bryta ned dem. 

Det tredje ordet är välkomnande. Här vill vi belysa det faktum att alla, oavsett hur länge det 

varit med, vem de än är och varifrån de än kommer skall känna sig välkomnade, inkluderad 

och bejakade. Det betyder också att vi måste förlåta och tolerera felsteg. Ingen människa är 

utan fel, och vi är inga undantag och det som testar ens välkomnandeanda är hur vi hanterar 

folk som kan ha gjort fel. 

För att arbeta med detta måste vi aktivt fokusera på värdegrunden i Sveriges ungdomsråd. 

Alla nya medlemmar måste förstå våra grundläggande spelregler och att vi inte tolererar vad 

som helst, men att vi också förstår att de lär sig och att det tar tid. Samtidigt behöver vi alla 

påminnas om värdegrunden, och aktivt tänka på den. Vidare måste vi arbeta med att skapa 

nya förutsättningar för interaktioner och lära känna nytt folk. Detta är inte bara viktigt för 

våra nya medlemmar, utan också för att se till att alla känner alla, har någon att vara med och 

är inkluderade. 
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VISION 3. HÄR KÄNNER SIG ALLA INKLUDERADE 
Sveriges ungdomsråd har alltid varit stolta över vår förmåga att inkludera. Vi har länge varit 

en organisation som ansett oss präglad av acceptans, mångfald och respekt och vi har alltid 

försökt arbeta för att vara ett fördomsfritt forum. Vidare har det varit en del av vår identitet 

att se oss som en platt organisation där alla, på lika villkor, får vara en del av organisationen. 

Detta har varit karakteriserande för vår självbild sedan vi bildades och vi har gott om 

argument som stödjer det. 

Samtidigt är Sveriges ungdomsråd inte isolerat från övriga världen. All acceptans, mångfald 

och respekt till trots tampas vi med stora problem som tar sig i uttryck i saker som 

cisnormativitet, strukturell rasism, funkofobi, sexualiserat våld, homo- och bifobi och mycket 

annat. Det är ett enormt problem som gör att vi tappar medlemmar som inte känner sig 

välkomna eller hemma i vår organisation. I extrema fall kan vi även tappa hela ungdomsråd 

på våra fatala misslyckande att vara så inkluderande som vi vill vara. 

Det finns också ett problem nära sammankopplat med hierarki som inte handlar om 

strukturer. Detta handlar snarare om hur vissa medlemmar anser sig ha större rätt till 

organisationen. Även om det faller sig naturligt att medlemmar på grund av tid de varit med, 

vissa speciella kunskaper eller bara på personlighet får mer att säga till om eller syns mer så 

får det inte ske på andras bekostnad. Att vi får sådana strukturer gör att vissa medlemmar 

känner sig avskräckta, det skadar interndebatten och skapar en intern kultur där inte alla får 

plats. Det skadar Sveriges ungdomsråd. 

Eftersom Sveriges ungdomsråd är en feministisk, antirasistisk och normkritisk är det viktigt att 

aktivt motverka detta och då finns det flera saker vi måste tänka på. Representativitet är en 

sådan viktig sak. Det är viktigt, inte bara för att ge människor som tillhör en ansatt grupp 

någon eller några att identifiera med och därav känna sig inkluderade, det är viktig för det 

medför att vissa upplevelser, som annars så lätt glöms bort eller ignoreras, kommer med i 

samtal och beslut. En annan viktig aspekt att tänka på är tolkningsföreträde. Detta är inte 

minst viktigt i förhållande till representativitet. För att förhindra att representativitet blir ett 

alibi är tolkningsföreträde att ge reell makt till grupper som behövs ge makt till. Vidare är det 

viktigt att tänka på hur vi organiserar våra interna träffar och möten. Genom att medvetet 

arbeta med att till exempel kvinnors talartid så kan vi förhindra att vissa strukturer gör sig till 

känna och på så sätt sprida makten bättre i organisationen, få bättre interndebatt och skapa 

en bättre stämning i organisationen där alla får komma till tals. Det handlar om att ge alla i 

organisationen lika påverkans möjligheter, oavsett kön, sexualitet, ras, klass eller bara något 

så enkelt om huruvida du är extrovert eller introvert. Här är det också viktigt att motverka 

informella beslut och diskussionsklubbar, då dessa ofta byggs på status och är reserverade 

grupper som redan har makt, till exempel vita män. 
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Vidare är det viktigt att bejaka olikheterna i vår organisation, både när det kommer till 

bakgrund och identitet men också i viljor och personligheter. Att hålla oss till enfald i vad 

som får uttrycka sig på våra träffar och internt i övrigt försvagar oss medan vår mångfald 

stärker oss. Därför har Sveriges ungdomsråd formulerat två visioner: 

 

Sveriges ungdomsråd är en starkt intersektionell, feministisk och antirasistisk organisation där 

samtliga bedöms på deras prestationer och kvalitéer, inte på deras klass, ras, sexualitet, 

funktionalitet, kön, religion, könsidentitet eller ålder. 

Sveriges ungdomsråd är en organisation med plattstruktur, där alla känner sig inkluderade 

och känner att de har lika stor rätt till att yttra sig och vara en del av organisationen. 

 

För att förverkliga detta måste organisationen arbeta med dessa visioner utifrån fyra 

värdeord. Det första är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar här om att se till att rum, forum 

och diskussioner är välkomnande för alla och att internkulturen präglas av tillgänglighet. Det 

handlar också om att med feministiska och antirasistiska verktyg slå ned strukturer inom 

organisationen som hindrar grupper och människor från att delta. 

Det andra är självkritik. Detta handlar om att vi alltid måste våga granska oss själva och vara 

kritiska till det vi gör. Frågor som ”räcker detta?”, ”uppnår vi det vi vill?” och ”gör vi detta på 

allvar?” är exempel på frågor som alltid måste prägla våra interna processer, i synnerhet när 

det kommer till det interna inkluderingsarbetet. 

Det tredje är acceptans. Det som skall belysas här är vår mening att alla medlemmar skall 

känna sig välkomnade och att vi är öppna för vilka de är. Ingen människa, oavsett vad, skall 

känna att de inte är accepterade inom organisationen. 

Det fjärde är normkritik. Återigen handlar det om att aktivt ifrågasätta och arbeta med de 

normer som präglar vår organisation och vad vi gör. 

I arbetet med detta måste vi börja med att titta på vår verksamhet. Först är det relevant att 

tänka på att de tjänster vi erbjuder och projekt vi driver verkligen samlar och förhåller sig till 

hela samhället. Det är lätt att projekt eller tjänster bara riktar sig till resursstarka grupper och 

grupper som vanligtvis får plats, till exempel medelklassen, män eller cispersoner medan 

andra grupper så som arbetarklass, kvinnor och transpersoner får finna sig åsidosätta ännu 

en gång. Det ligger inte på dessa människors ansvar att se till att våra verksamheter och 

projekt dels riktar sig till dem men också kan inkludera dem – det är vårt ansvar! Detta kan 

dels innebära att vi tänker på hur vi utformar projekt som riktar sig mot hela samhället eller 

har riktade projekt för att stärka och inkludera dessa grupper. 
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Det andra vi måste tänka på är hur vår verksamhet fungerar internt ur ett 

inkluderingsperspektiv. Det är lätt att glömma bort detta, då vi gärna tror att vi redan är 

perfekta. Om vi däremot aktivt arbetar in inkluderingsperspektivet i våra interna rutiner, har 

god representation så brister kan lyftas upp på ett adekvat sätt och har en internkultur som 

öppnar upp för att folk ska våga påpeka brister har vi nått en god bit på vägen att uppnå 

våra visioner. 
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VISION 4. EN PROGRESSIV KRAFT I SAMHÄLLET 
Sveriges ungdomsråd kraft ligger hos våra medlemmar. Det är otaliga aktiva medlemmar 

som i sina stadsdelar, kommuner och regioner aktivt arbetar för att göra dessa ställen till 

bättre ställen för ungdomar, som arbetar för mänskliga rättigheter och för demokrati. Det är 

våra ungdomsråd som kritiserar rasism i sina orter, som slår vakt om ungdomars 

demokratiska rättigheter och ordnar festivaler och filmkvällar för att ungdomar skall få en 

bättre tillvaro. Våra medlemmar är visionärer som våga föreställa sig ett samhälle som är 

bättre, mer demokratiskt och mer jämlikt. Tack vare det engagemanget, den viljan och 

styrkan blir Sverige ett bättre ställe. 

Vi är dock långt ifrån att vara i mål. Det finns fortfarande många ungdomsråd som kämpar 

med att nå en faktiskt förändring. I många orter växer antidemokratiska krafter och många 

ungdomar kämpar med hur de ska möta det. Samtidigt står Sveriges ungdomsråd inför 

utmaningar i att möta trender av växande fascistiska rörelser, klyftan mellan ungdomar och 

dagens demokrati och ungdomars svårigheter att organisera sig. 

För att möta detta måste Sveriges ungdomsråd höja sitt politiska arbete. Dels måste vi som 

rörelse bli mäktigare. Det räcker dock inte att bli mäktigare för sakens skull. Sveriges 

ungdomsråd måste satsa på att bli en av Sveriges ledande progressiva krafter, framförallt när 

det kommer till demokratifrågan. Vi måste alltid stå först i ledet för att försvara demokratin. 

Vi måste också bli bättre på att utnyttja den energi som finns inom vår rörelse och bättre 

rikta den glädje och gemenskap som finns internt för att skapa bättre sammanhållning. 

Många av våra medlemmar utnyttjar våra träffar som ett politiskt forum för att lära av 

varandra och uttrycka sina åsikter. Ur detta kommer massvis med kraft som vi skulle göra 

klokt i att utnyttja om vi vill bli en reell kraft som gör sig hörd. 

Vidare måste vi mer aktivt stärka våra ungdomsråd i deras politiska arbete för att dessa nå 

framgång, bli tagna seriöst och inspirera ungdomarna i deras område. Därför har Sveriges 

ungdomsråd tre visioner: 
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Sveriges ungdomsråds avdelningar skall vara inspirerande krafter som flyttar fram demokrati 

och mänskliga rättigheter i sin stadsdel, kommun eller region för att skapa en bättre tillvaro 

där avdelningen verkar. 

Sveriges ungdomsråd skall vara en folkrörelse för att Sveriges ungdomar skall få mer makt 

över sin vardag, samhället och sin kommun. 

Sveriges ungdomsråd skall vara en ledande kraft för demokrati, feminism och antirasism. 

 

Om vi vill uppnå dessa visioner är det fyra värdeord vi måste arbeta efter. Den första är 

inspiration. Återigen handlar det om att inspirera våra medlemmar. Vi kan vara hur bra vi vill 

på att driva projekt och uppvakta politiker men i slutänden är vi bara så starka som våra 

medlemsavdelningar är starka. Deras förändring är vår förändring, och det får vi aldrig 

glömma. Därför måste vi inspirera våra medlemmar till att engagera sig i politiska frågor för 

att uppnå förändring. 

Den andra är gränsöverskridande. Om vi vill uppnå förändring måste vi våga krossa gränser. 

Det handlar om att nå ut till folk som i vanliga fall inte nås av civilsamhället, inkludera dem 

och på så sätt krossa gränser. Vi måste också krossa gränser internt om vi vill kunna utnyttja 

Sveriges ungdomsråds fulla kraft. Bara när alla våra medlemmar är en del av vårt arbete, och 

ingen sätts av orätta skäl på avbytarbänken kan vi uppnå vår maximala kraft. 

Den tredje är samarbetsvänliga. Här menar vi att vi måste vara pragmatiska i hur vi går fram. 

Genom att bygga allianser och samarbeten med centrala aktörer och organisationer som 

delar vår vision och idé kan vi nå framgång. 

Den fjärde är intersektionalitet. Det handlar enkelt om att erkänna att alla maktordningar i 

samhället hänger ihop och när en grupps rättigheter flyttas tillbaka så förlorar vi alla. Därför 

är det viktigt att vi bejakar alla former av förtryck i vårt politiska arbete, samt inser att när 

rörelser som kvinnorörelsen, arbetarrörelsen eller HBTQ-rörelsens positioner flyttar tillbaka så 

förlorar vi på det, i egenskap av en ungdomsrörelse mot ålderism och demokratirörelse för 

frihet och demokrati. 

För att arbeta med detta måste vi först och främst finnas på rätt ställen. Det är där våra 

ungdomsråd verkar. Vi måste vitalisera arbetet lokalt och fortsätta flytta fram våra positioner. 

Det gör vi dels genom att stärka våra ungdomsråd men också genom att fortsätta bygga på 

våra allianser med kommuner. Här måste vi också expandera och bli  bättre på att bygga 

allianser med landsting och regioner för att flytta fram positionerna för regionala 

ungdomsråd. Att jobba på riksnivå är inte relevant eller prioriterat för oss. Det är lokalt som vi 

uppnår störst påverkan i ungdomar liv, det är på gräsrotsnivå som arbetet med ojämlikhet 

och antidemokrati når störst påverkan och det i ungdomars vardag ideal som frihet, 
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demokrati och solidaritet går från ord till verklighet. Vidare måste vi bygga mer samarbeten 

för att få bättre stöd i vårt arbete, samt stödja andras arbeten. Här framträder aktörer som 

fackföreningar, kvinnoorganisationen, studieförbund, barnrättsorganisationer, 

gräsrotsrörelser i socioekonomiska områden och ungdomsorganisationer som verkar i vår 

andra som högst relevanta exempel. Det finns många potentiella samarbeten som innehåller 

oanade möjligheter till framgång 
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VISION 5. EN STÖRRE OCH STARKARE ORGANISATION 
Styrkan i Sveriges ungdomsråds organisation ligger idag i att vi betonar teamwork, 

delaktighet och engagemang. Det är en organisation där medlemsavdelningarna vet 

betydelsen i att medlemsrapportera i tid, där medlemmar får vara en del i att organisera 

träffar och där vi lär oss genom att göra det. Det är bra för i dessa tre saker finns potential i 

att bygga en varaktig, kraftig samt tålig organisation. Sådant bådar gott för framtiden. Det 

finns dock mer än andra 

Det finns dock problem i vår organisation. Det första är att en skevhet i ansvarsfördelningen i 

vår organisation. Detta gör sig tillkänna på alla nivåer i organisationen och är högst 

problematiskt. Det riskerar att människor bränner ut sig och mår psykiskt dåligt. Det andra är 

brister i att skapa en öppen organisation. Detta handlar som tidigare konstaterat dels om 

strukturella maktordningar, men också om att det ibland kan vara höga barriär in i 

organisationen och engagemang. Det i sin tur kan handla om allt ifrån höga kunskapskrav till 

långa dagar på våra träffar. Det tredje är att vi har svårt att få till en långsiktighet och 

hållbarhet i våra medlemsavdelningar. Vi ser många avdelningar som går under i 

generationsskiften eller som bygger på det otroliga engagemanget hos en eller två personer. 

Samtidigt kämpar vi med ett problem med långsiktig finansiering i organisationen, ett 

problem vi alltid har kämpat med. Detta är dels bottnat i att vi är ensidigt finansierat av 

statligt bidrag samt att våra medlemsorganisationer har svårt att medlemsrapportera i tid. 

För att motverka detta måste vi bli bättre på att stödja våra medlemsavdelningar. Detta är 

essentiellt för att få till mer hållbara ungdomsråd ute i kommunerna men också för att få in 

fler rapporteringar. Vidare måste vi växa och bli större. Fler ungdomsråd skall bildas, gå med i 

oss och dessa ungdomsråd skall få fler medlemmar, både inaktiva och aktiva. Då växer vi, blir 

större och får därigenom en grund att stå på för att gå in i framtiden. Därför har Sveriges 

ungdomsråd formulerat följande vision: 

 

Sveriges ungdomsråd skall genom att bygga en större organisation med långsiktiga 

avdelningar och bättre ansvarsfördelning bli en hållbar organisation. 

 

För att arbeta med detta skall tre värdeord prägla verksamheten med visionerna. Det första är 

hållbarhet. För att vi ska bli den framtida kraft av förändring, sammanhållning och utveckling 

som vi kan bli, och för att vi skall kunna förverkliga vår vision så som den är angiven i 

stadgarna behöver vi ha en hållbar organisation. Det innebär en organisation som kan klara 

av motgångar så som att förlora finansiellt stöd, där människor inte blir utbrända som har ett 

vittkänt och stort varumärke. 
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Det andra är samarbetsvillighet. Vi måste inse att vi inte kan bygga en organisation helt 

själva. Vi måste bygga samarbeten med andra organisationer för att få vår verksamhet att bli 

hållbar och bättre. Det kan handla om att ha fler organisationer inblandade när vi lansera r ett 

nytt projekt eller hitta stöd för våra utbildningsverksamheter. 

Det tredje värdeordet är tillgängliggöra. Vi måste tillgängliggöra vår organisation för att fler 

ska kunna bli en del av den och bygga dess framtid. Vi måste också kunskapsutjämna för att 

tillgängliggöra organisationen och genom den kunskapsutjämningen kommer fler kunna 

engagera sig, mer saker kommer kunna göras med högre kvalité och långsiktigheten och 

hållbarheten kommer höjas. 

För att uppnå detta måste vi fokusera arbetet mot våra medlemsavdelningar. Det är där den 

starka organisationen byggs. Det handlar dels om att höja kunskapen hos medlemmar som 

varit engagerade länge men också bygga en stabil grund för de medlemmar som nu gått 

med 
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SUMMARY: THE VISION FOR THE SWEDISH 

ASSOCIATION OF YOUTH COUNCILS 
Sweden’s Association of Youth Councils is in a pivotal moment in our history where we are 

experiencing rapid development and growth. During the last few years, we have years 

developed our policies, expanded our operations and increased our membership and 

members organizations. This is something good because Sweden’s Association of Youth 

Councils is a force that is needed in Sweden today. In a time where democratic rights, the 

equality between human beings and their freedom and where human rights are questioned 

and not as self-evident as they once was we need strong voices that counters that. Sweden’s 

Association of Youth Councils, and especially our members, is that voice. 

The spirit of the visions, or the grand vision if you so like, can be summarized to that we in 

Sweden’s Association of Youth Councils shall be a larger organization. That we should bring 

together young people from all over the country and connect these young people over social 

borders and national borders, strengthen these young people to be the leaders and activist 

of today. Furthermore is that we shall become be a leading force for freedom, democracy and 

solidarity. 

The perspective that run through this programme has first been the needs and wants of our 

members. This is central for what we always has to have our starting point in is our members 

needs because our members are the foundation for all that we are and do. De second thing is 

a feministic and antifascism perspective wherein we acknowledge our duty to counter 

antidemocratic forces such as The Swedish Democrats, The Swedish Resistance Movement or 

other antidemocratic organisations. As a leading organization within the democratic 

movement, and with the aspirations to become a mass organisation for democracy, we 

always has to have the courage to speak up against antidemocratic organisations without 

hesitation. The third ting is inclusion. With inclusion, we party mean that all should feel 

welcome no matter who they are as a person, their difference expression of their personality, 

musical preferences or their subculture. We also mean that no one shall ever feel that they 

are not being discriminated against because their sexuality, religion or other system of belief, 

race, gender, functionality, gender identity or other gender expression. We also include class 

in this as we acknowledge that class is important to how our society looks and is something 

that to great extent affect young people’s opportunities in life. We also acknowledge that 

these things often affect each other and intersect, and that if one of these structures in 

society is affected all is affected. 

The future for Sweden’s Association of Youth Councils is thus an organisation in tune with 

our time. We adapt accordingly to the challenges that not only we meet, but the whole of 

society, and we through that we stand up for democracy and human rights. Through working 
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with and realising these Sweden’s Association of Youth Councils will be able to strengthen 

our position in society, and we will be able to effectively challenge the attacks on our 

democracy and our citizen’s rights. In the end these visions, when they are made a part of 

this organisation, will make us a stronger organisation that will be able to stand up for liberty, 

democracy and solidarity. 


