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INLEDNING
Sveriges ungdomsråd befinne r sig ständigt i ett utvecklingsstadie och stark
utveckling. Vi har under de senaste åren utvecklat vår politik, expanderat vår
verksamhet och börjat växa i antal medlemmar och avdelningar. Detta är bra då
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 är sig lika självklara längre. Det behövs klara röster som tydligt
försvarar detta. Sveriges ungdomsråd, och framförallt våra medlemmar, är
denna röst.

För att vi ska kunna klara denna utveckling behövs en tydlig riktning. Därför har
Sveriges ungdomsråd plockat fram ett visionsprogram. Visionsprogrammets
första syfte är att ge tydlig riktning för utvecklingen för Sveriges ungdomsråd. I
visionsprogrammet svarar vi på frågan om hur vi vill att Sveriges ungdomsråd
ska vara.

Visionsprogrammet sträcker sig över 10 år, från år 2016 till år 2026. Varje
verksamhetsplan skall påverkas och utformas efter visionsprogrammet.
Visionsprogrammet ska användas som styrdokument vid sidan om den
organisatoriska strategin. Visionsprogrammets grund vilar på stadgan som
antogs på kongressen 2016. Visionsprogrammet plockades fram under 2015 av
styrelsen i samarbete med medlemmarna. Men under de två styrelseåren
2017/2018 samt 2018/2019 reviderades programmet.

Visionsprogrammets anda kan sammanfattas som att vi i Sveriges ungdomsråd
skall vara en organisation som för samman ungdomar från hela landet och
kopplar ihop ungdomar över både sociala och nationella gränser.
Organisationen stärker dessa till att bli framtidens och dagens aktivister och
ledare samt är en ledande kraft för frihet, demokrati och solidaritet.

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.

Så här arbetar du med
visionsprogrammet:
Visionsprogrammet är uppdelad i tre delar;

● En organisation för alla

● En större och starkare organisation

● En progressiv kraft i samhället

Visionsprogrammets tre delar förklarar vilka visioner Sveriges Ungdomsråd har
som organisation. För varje del i programmet så finns det ett antal visioner för
att förtydliga det som programmet vill betona och det som organisationen vill
arbeta med. Visionsprogrammets tre delar går även att hitta i ett annat
styrdokument, nämligen den  organisatoriska strategin . Visionsprogrammet
och den organisatoriska strategin är två av organisationens styrdokument som
är gjorda för att gå ihop och komplettera varandra. Visionsprogrammet säger
 vad  Sveriges Ungdomsråd vill vara genom olika visioner medans den
organisatoriska strategin säger  hur genom konkreta mål kopplat till visionerna.



DEL 1: EN ORGANISATION FÖR ALLA

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. I Sveriges
ungdomsråd finner många ungdomar en gemenskap, och ur denna
gemenskap växer vänskap fram. För många medlemmar är detta en stor del
som 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 av 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 internkultur lätt kan 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.

Sveriges ungdomsråd måste arbeta hårdare med lojaliteten till organisationen.
Så länge vi alla i slutändan är medlemmar i denna organisation och delar
samma vision samt värdegrund så kommer den enskilda individens bakgrund
inte spela någon roll. Genom att bygga upp en välkomnande känsla där alla
känner sig inkluderade och krossa destruktiva normer, grupperingsmönster



samt internkulturer kommer Sveriges Ungdomsråd bli mer öppen, varm och
välkomnande.

Därför lyder Sveriges ungdomsråd första visioner som följande:

● Sveriges ungdomsråd är en öppen, välkomnande och
varm organisation där människor utmanas att skapa nya
vänner och stifta bekantskaper som de i vanliga fall inte

skulle.

● I Sveriges ungdomsråd finner alla sin plats i
gemenskapen tillsammans med andra människor.

● Sveriges ungdomsråd är en socialt gränsöverskridande
organisation, där ingen är ett oönskat element.

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. Trots all
acceptans, mångfald och respekt tampas vi med stora problem som tar sig i
uttryck i saker som cisnormativitet, strukturell rasism, funkofobi, sexualiserat
våld, diskriminering mot HBTQ+ personer och mycket annat. Detta blir extremt
problematiskt när uttrycken får ta plats inom organisationens väggar, vilket vi
inte tänker acceptera.

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 i organisationen, vissa speciella
kunskaper eller bara på grund av personlighet får mer att säga till om eller
synas 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 internkultur där inte alla får plats. Det skadar Sveriges ungdomsråd.

Eftersom Sveriges ungdomsråd är en feministisk, antirasistisk och normkritisk
organisation 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 utsatt grupp någon eller några att
identifiera sig med och därav känna sig inkluderade, det medför även att vissa
upplevelser lyfts som annars lätt glöms bort eller ignoreras.

En annan viktig aspekt att tänka på är tolkningsföreträde. Detta är inte minst
viktigt i förhållande till representativitet. Genom att vid interna träffar anordna
separatistiska möten med icke-män, rasifierade samt HBTQ+ personer så kan vi
se organisationens representations- och inkluderingsarbete i praktiken.



Angående organiseringen av våra interna träffar och möten finns det andra
viktiga aspekter. Genom att medvetet arbeta med att främja till exempel
kvinnors talartid så kan vi förhindra att vissa strukturer gör sig tillkänna och
därmed skapa en bättre interndebatt. Det handlar om att ge alla i
organisationen lika möjligheter att påverka, oavsett vad. 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.

Därför har Sveriges ungdomsråd formulerat följande visioner:

● Sveriges ungdomsråd är en starkt intersektionell,
feministisk och antirasistisk organisation där samtliga
bedöms på deras kvalitéer och arbete, inte på grund av

deras klass, etnicitet, sexualitet,
funktionalitet, kön, religion, könsidentitet eller ålder.

● Sveriges ungdomsråd är en organisation där alla känner
sig inkluderade och känner att de har lika stor rätt till att

yttra sig och vara en del av organisationen.
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DEL 2: EN STÖRRE & STARKARE

ORGANISATION
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. Detta händer inte
bara genom att gå med i ett ungdomsråd, det sker lika mycket genom de
utbildningar vi erbjuder, våra nationella träffar samt 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 funktionsvariationer och många
andra grupper.

För att vi ska fortsätta vara relevanta för våra medlemmar, fortsätta vara en
organisation som våra medlemmar vill vara med i samt organisera sig i måste vi
våga ta nya tag i hur vi stödjer våra medlemmar att utvecklas. För att följa vår
plikt som organisation att ständigt förbättras i hur vi utvecklar och stödjer
varandra måste vi bli bättre på hur vi förebygger utbrändhet i vår verksamhet.
Där vi vill se en utveckling av hur vi stöttar och bygger varandra. Vi vill se till att



hjälpa alla våra medlemmar att bli hörda. Vi vill se till att ge alla en chans att
lära sig för att på så sätt skapa morgondagens ledare och aktivister. Detta
genom att skapa kompetens och kunskap hos våra medlemmar samt ge alla
våra medlemmar en möjlighet att förbättra, bygga och utveckla sig själva.

Därför har Sveriges ungdomsråd följande visioner:

● Sveriges ungdomsråd är en organisation där alla
medlemmar utvecklas. Vi utmanar ständigt varandra att
växa, upptäcka och lära oss nya saker. Det gör vi både på

en individuell 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.

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 betydelsen
i att medlemsrapportera i tid betonas, där medlemmar får vara en del i att
organisera träffar och där vi lär oss genom att göra det. Detta är bra, för i
dessa tre saker finns potential i att bygga en varaktig, kraftig samt tålig
organisation.

Problematiken i vår organisation handlar om tre saker. Det första är en skevhet
i ansvarsfördelningen. Detta gör sig tillkänna på alla nivåer i organisationen och
riskerar att människor bränner ut sig och mår psykiskt dåligt. Det andra är att vi



brister i att skapa en öppen organisation. Detta handlar dels om strukturella
maktordningar, men också om att det ibland kan vara höga barriärer in i
organisationen och engagemanget, vilket kan innebära allt från 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 endast en eller två personer.

En viktig aspekt som handlar om att nå en större samt starkare organisation
är att ha en långsiktig finansiering. Har vi ingen sådan stabilitet skapar det
problem med att bygga en stabil grund för verksamheten på alla nivåer som
behövs. Problematiken som vi upplevt med detta är dels bottnat i att vi är
ensidigt finansierade av statliga bidrag samt att våra medlemsorganisationer
har svårt att medlemsrapportera i tid, vilket gör att vi måste ha med oss
betydelsen av att medlemsrapportera och att det ska genomsyra
organisationen.

För att kunna arbeta med detta måste vi bli bättre på att stödja våra
medlemsavdelningar. Det är nödvändigt 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 vår organisation och
dessa ungdomsråd skall få fler medlemmar, stödmedlemmar som aktiva
medlemmar. Då blir vi större och får därigenom en grund att stå på för att
kunna jobba framåt.

Därför har Sveriges ungdomsråd formulerat följande vision:

● Sveriges ungdomsråd skall genom att bygga en större
organisation med långsiktiga avdelningar bli en hållbar

organisation.



● Sveriges ungdomsråd skall genom ett större individfokus
och en jämnare ansvarsfördelning bli en hållbar organisation

DEL 3: EN PROGRESSIV KRAFT I

SAMHÄLLET
Sveriges ungdomsråds kraft ligger hos våra medlemmar. Det är otaliga aktiva
medlemmar som i sina stadsdelar, kommuner och regioner aktivt arbetar för
att göra dessa ställen bättre 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. Våra
medlemmar är visionärer som vågar föreställa sig ett samhälle som är bättre,
mer demokratiskt och mer jämlikt. Tack vare det engagemanget, den viljan
och styrkan blir Sverige till det bättre.

För att möta antidemokratiska krafter, klyftan mellan ungdomar och
demokratin och ungdomars svårigheter att organisera sig måste Sveriges
ungdomsråd höja sitt politiska arbete. Sveriges ungdomsråd måste satsa på att
bli en av Sveriges ledande progressiva krafter, framförallt när det kommer till
demokratifrågan. Vi vill alltid stå först i ledet för att försvara demokratin. Vi vill
bli bättre på att utnyttja den energi som finns inom vår rörelse samt 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 vill använda för att bli en påtaglig kraft som gör sig hörd.

Sveriges ungdomsråd har sett den nazistiska antidemokratiska framfarten.



Eftersom att Sveriges ungdomsråd starkt tar avstånd från dessa nazistiska,
rasistiska och antidemokratiska krafter måste vi aktivt stärka våra ungdomsråd
och stå emot dessa i samhället. För att uppnå detta måste vi mer aktivt stärka
våra ungdomsråd i deras politiska arbete för att de ska nå framgång, bli tagna
seriöst och inspirera ungdomarna i deras område.

Därför har Sveriges ungdomsråd följande visioner:

● Sveriges Ungdomsråd vill utveckla bra strukturer för hur
organisationens avdelningar på goda villkor kan inkluderas
bättre i organisationens lokala, regionala samt nationella

arbete.

● Sveriges ungdomsråd vill vara en folkrörelse och ha ett brett
samarbete med ungdomar i Sverige.

● Sveriges ungdomsråd vill aktivt ta motstånd från all typ av
antidemokratisk, nazistisk, rasistisk samt fascistisk

organisering och aldrig någonsin förknippas med den.



SUMMARY: THE VISION FOR THE
SWEDISH ASSOCIATION OF
YOUTH COUNCILS
The Swedish 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 developed our policies, expanded our operations and increased
our membership and members organizations. This is very good because the
Swedish 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. The
Swedish Association of Youth Councils, and especially our members, is that
voice.

The spirit of our visions, or the grand vision if you’d like, can be summarized in
this fashion; we in the Swedish Association of Youth Councils shall be a larger
organization. We want to bring together young people from all over the country
and connect them over social borders and national borders, strengthen them to
be the leaders and activists of today. Furthermore, we shall become a leading
force for freedom, democracy and solidarity.

The perspective that runs through this programme has first been the needs and
wants of our members. This is central for us, that we always have our starting
points regarding our members’ needs because our members are the foundation
for all that we are and do. The second thing is a feminist and an anti-fascist



perspective where we acknowledge our duty to counter anti-democratic forces
such as the Swedish Democrats, the Nordic Resistance Movement or other
anti-democratic organisations. As a leading organization within the democratic
movement, and with the aspirations to become a mass organisation for
democracy, we always have to have the courage to speak up against
anti-democratic organisations without hesitation. The third thing is inclusion.
With inclusion, we on first hand mean that all should feel welcome no matter
who they are as a person, their different expression of their personality, musical
preferences or their subculture. We also mean that no one shall ever feel that
they are being discriminated against because of their sexuality, religion or other
system of belief, race, gender, functionality or identity. 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 of them are affected.

The future for the Swedish 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 through that, we stand up for democracy
and human rights. Through working with and realising these ideas, the Swedish
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 citizens’ 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.


