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Innehåll
1
Vad vi gör.

12
På flykt
Det flyktingpolitiska klimatet är hårt,
och utsatta barn och unga kommer
i kläm. Så här arbetade vi aktivt
för att påverka.

3
Vilka vi är.

13

Medspelare

4

Barnkonventionen blev svensk
lag och intresset var stort för vår
utbildande workshop Medspelare.

18

Våra verksamheter
Läs om Röda Korset Ungdomsförbunds verksamheter och
hur vi har arbetat för barn och
unga under året.

6

2
Vad vi tycker.

Vi såg tidigt i våras ett ökat behov
av läxhjälp. Läs om hur vi utökat vår
digitala läshjälp och stöttat fler
barn än någonsin online.

10

Frukostklubben
Målet med frukostklubben är att
stärka barn och ungas självkänsla
och öka den sociala tryggheten.
Läs om vårt arbete för allas rätt
till en bra start på dagen.

11

2

20

14

Vi tar ställning
Vi står upp för barns rättigheter.
Läs om hur vi jobbat med våra hjärtefrågor som är psykisk ohälsa och
humanitär migration bland
barn och unga.

15

Psykisk ohälsa
Under året har vi märkt en ökad oro
och ökad psykisk ohälsa bland barn
och unga. Så här har vi bemött det.

16

Kompisgrupper

Asylrätten

Ungdomsförbundet har kunnat
fortsätta anordna kompisgruppträffar.
Så här gjorde vi anpassningar.

Många på flykt är väldigt utsatta.
Så har vi arbetat för att säkra barn
och ungas rättigheter.
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Med 9 244 medlemmar är vi ett av
Sveriges största partipolitiska och
religiöst obundna ungdomsförbund.
Så här blir du medlem!

Vår anonyma stödchat för barn och
unga upp till 25 år har öppet varje
dag. Läs om det ökade behovet och
hur vi utökat vår digitala närvaro.

8

Läs om hur vi kämpar för en
värld där alla barn och unga
är trygga och mår bra.

Medlemmar

Jourhavande
kompis

Läxhjälp online

Detta är vi

Move
Årets frivillighelg hade
temat ledarskap.

Frivilligporträtt
Möt Rine som engagerar sig
i ungdomsförbundet och bland
annat hjälpt till att anordna
Sommarkompis.

21

Riksårsmötet
I år hölls Riksårsmötet helt online
för allra första gången. Läs om hur
det gick till och om viktiga
beslut som fattades.

22

Ekonomi
Se hur vi har använt pengarna.

Förord

Förbundsstyrelsen (vänster till höger): Nabil Shiltagh, Kevin Norberg, Siri Klintberg, Vera Carlbaum-Wrennmark,
Amanda Jakobsson, Lotta Schneider, Li Nester, Johanna Hartikainen, Frida Olofsson, Sofia Westman. Ej med på bild: Ylva Carlshamre.

Kära läsare,

Å

ret 2020 har varit svårt för barn och
unga i Sverige och i världen, när coronapandemin slagit hårt mot hälsan, ekonomin och det demokratiska utrymmet.
Som så ofta är det de som redan har det
svårt som drabbas allra hårdast i kris.
I Sverige påverkas många barn och unga av ökad arbetslöshet,
social isolering, och allmän oro och osäkerhet inför framtiden.
Som för alla andra blev året för Röda Korsets Ungdomsförbund
något helt annat än vad vi kunnat förutse. Därför har årets ledord
varit ”vi ställer inte in, vi ställer om”. Det har varit fantastiskt
att se hur våra lokalföreningar och verksamheter ställt upp och
ställt om för att möta de barn och unga som vänt sig till oss för
stöd och gemenskap.
INGET AV DET vore möjligt utan allt engagemang från frivilliga,

förtroendevalda och personal. När krisen kom till Sverige strömmade det in medmänniskor till oss som ville hjälpa barn och unga.
Tillsammans har vi växlat upp för att möta det växande behovet av
stöd i våra digitala verksamheter Läxhjälp online och Jourhavande
kompis. Samtidigt har vi anpassat våra fysiska aktiviteter för att
kunna finnas där för dem som verkligen behöver oss.

VI HAR OCKSÅ krävt att politiker och makthavare åtgärdar de

orättvisor i samhället som coronakrisen har synliggjort. Detta har
vi bland annat gjort genom att med fyra andra ungdomsförbund
bilda Ungdomsrörelsens migrationspolitiska skuggkommitté.
Tillsammans förespråkar vi en ny migrationslag som är medmänsklig på riktigt och som tar hänsyn till Barnkonventionen
(som i år blev svensk lag). Samtidigt har våra lokalföreningar
jobbat lokalt med att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa,
asylrätt och klimatkrisen. Vår röst för barn och ungas rättigheter
har hörts starkt och tydligt, på alla nivåer i samhället.
MED DET SAGT vill vi tacka alla unga rödakorsare! Stort TACK

till dig som är medlem, frivillig, eller förtroendevald för att du
ihärdigt jobbar för att göra Sverige till en lite bättre plats för barn
och unga. Tillsammans har vi fyllt även detta märkliga år med
kärlek och respekt.

Vera Carlbaum Wrennmark,
Förbundsordförande

Beatrice Amsenius,
Generalsekreterare

Röda Korsets Ungdomsförbund Årsberättelse 2020
Röda Korsets Ungdomsförbund: Hornsgatan 54, Box 17563, 118 21 Stockholm Tel: 08 452 46 00, rkuf@redcross.se, www.rkuf.se
Produktion: OTW Redaktör: Linnea Colliander Celik Foto: Vera Carlbaum Wrennmark, Linnea Colliander Celik, Katarina Johansson Eiben,
Jonas Lindkvist, Ikram Abdulkadir, Matilda Hardmeier, Mathias Grate, Shutterstock, Marie Sparréus
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Vad
Vi kämpar för en värld där alla
barn och unga kan känna sig
trygga och må bra.

vi

RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND arbetar
för att hindra och lindra mänskligt lidande med
fokus på barn och unga. Genom våra verksamheter runtom i Sverige och online erbjuder vi stöd
och gemenskap för och med barn och unga på
deras egna arenor.
Den pågående Coronapandemin har drabbat
barn och unga hårt. Under 2020 har vi hjälpt
rekordmånga barn och unga med skolarbetet och
med att hantera sin oro under krisen. Det har vi
gjort genom att utöka vår digitala närvaro och
anpassa våra fysiska aktiviteter så att de antingen
kan fortsätta på ett smittskyddsäkert sätt, eller
online.

gör.
4
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Tack vare
nya lösningar och
anpassningar har
vi på Röda Korsets
Ungdomsförbund fortsatt
bedriva våra verksamheter
under året.

Våra verksamheter
och antal grupper
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Årsberättelse 2 0 2 0 — J o ur h av an de k o m pis

Som i alla våra
verksamheter drivs
Jourhavande kompis
av unga – för unga.
De frivilliga som
chattar är mellan
18 och 31 år.

6
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J o u r ha v a nd e kom p is

Någon att
prata med
under krisen
På grund av ett ökat behov av stöd online har vi utökat
öppettiderna för stödchatten Jourhavande kompis.

I

början av året förändrades vardagen för många barn och unga – från
en dag till en annan. Oro sprider
sig och många behöver någon att
tala med.
– Barn och unga oroar sig redan
för samhällsutvecklingen och nu även för sina äldre
släktingar. Särskilt utsatta är de som lever med jobbiga hemförhållanden, vars nödvändiga kontakter med
omvärlden nu minskar, sa förbundsordföranden Vera
Carlbaum-Wrennmark.

”Jag kände mig
lyssnad på och
bekräftad, säger
en annan besökare
efter sitt samtal”

Chatten har öppet
varje dag för barn
och unga upp
till 25 år som
behöver någon
att tala med.

EN CHATTJOUR ÖPPEN VARJE DAG

Redan i mars såg vi att fler behövde någon att tala med,
och vi beslutade att utöka öppettiderna för stödchatten
från fyra till sex timmar per dag under våren. Under
april och maj månad mer än fördubblades antalet samtal
jämfört med samma period under 2019.
Bakom Ungdomsförbundets skärmar sitter unga frivilliga som inte är mycket äldre än dem som chattar med
oss. De har som mål att stärka självkänslan och hjälpa dig
med problemlösning. Tanken är att vi som jämngamla
medmänniskor kan ger andra hjälp till självhjälp, helt
anonymt, var du än befinner dig.
– Personen jag chattade med anpassade sig i sitt sätt
att prata och gav råd på ett bra sätt till det problem vi
diskuterade, säger en besökare i vår frivilliga enkät efter
chatten.

HELT ANONYMA SAMTAL

Du som chattar med oss kan vara anonym och bestämmer
själv vad vi ska prata om. Många samtal handlar om
ångest, prestationsstress eller nedstämdhet. Andra behöver hjälp med att reda ut problem med kompisar, familjen
eller kärleksrelationer. Vissa behöver bara prata av sig.
– Jag kände mig lyssnad på och bekräftad, säger en
annan besökare efter sitt samtal.

PRATA DARI I CHATTEN

Med utökade öppettider har vi i år kunnat möta fler barn
och unga, även på ytterligare ett språk.mSedan tidigare
har det varit möjligt att chatta på svenska eller engelska,
och från november kan vi även erbjuda stödchat på dari
varje tisdag. Även om vi skulle vilja chatta på alla språk
har vi kommit fram till att behovet är störst bland unga
som talar dari. Språket talas främst i Afghanistan, men
också i Sverige av många unga ensamkommande som
har flytt hit.

5 340

tillfällen där vi chattat med
ett barn som behövt stöd.

PÅ LIKA VILLKOR

Unga i asylprocessen har ofta samma problem som alla
andra i samma ålder, men också erfarenheter som kan
skapa maktlöshet, otrygghet och sårbarhet. Genom att
erbjuda chatt på dari hoppas vi kunna ge ännu fler barn
och unga tillgång till ett medmänskligt psykosocialt
stöd, på lika villkor som för svensk- och engelsktalande.

242

unga människor jobbar
frivilligt i stödchatten.
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Årsberättelse 2 0 2 0 — Läxh jälp o n lin e

Läxhjälparens uppgift
är att utifrån bästa
förmåga hjälpa barn
och unga med
sina läxor genom
ett coachande
förhållningssätt.

Läxhjälp
online
till fler
elever
Coronapandemin har gjort
att många orter tvingats
stänga ner den fysiska
Läxhjälpen. Samtidigt har
vår satsning på Läxhjälp
online vuxit enormt.
8
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V

i vet att den svenska skolan är
ojämlik och att skolgången avgörs
av var du bor. Därför har Läxhjälp
länge varit en av våra största verksamheter, särskilt i områden där
behoven av läxhjälp är större. Men en av utmaningarna
har varit att nå barn och unga som bor på glesbygden
och ofta har begränsade möjligheter att ta sig till en lokal
Läxhjälp. Hösten 2018 startade vi därför Läxhjälp online,
som når elever över hela landet.

FÖRSTA NATIONELLA GRATISTJÄNSTEN

Med Läxhjälp online kan elever i grundskolan och
gymnasiet få hjälp med sina läxor via chatt-, rösteller videosamtal. Vi är den första nationella gratistjänsten som tar emot frågor i alla skolämnen. Precis
som i vår fysiska Läxhjälp är läxhjälparna utbildade
i att ge personlig hjälp och stötta eleverna i att resonera
sig fram till rätt svar.
Läxhjälp online började som ett litet pilotprojekt med
fyra frivilliga som höll öppet på tisdagskvällar. Sakta men
säkert växte gruppen under 2019 till sju frivilliga som
tog emot totalt 127 samtal på ett år. Men allt förändrades
i mars när gymnasieskolorna införde distansundervisning
för att minska spridningen av coronaviruset. Direkt efter
Folkhälsomyndighetens presskonferens gick vi ut i våra

2 794

gånger har en ung skolelev
med behov av läxhjälp fått
stöd av Röda Korset
Ungdomsförbund.

L ä x hj ä l p on l in e

Många orter tvingades
stänga den fysiska
läxhjälpen när
coronapandemin bröt ut.
Samtdigit ökade
behovet med läxhjälp
bland barn och unga.
Tack vare läxhjälp online
har vi kunnat
fortsätta stötta.

Lika möjligheter
för alla
Vi vill att alla barn och unga
har samma förutsättningar att
klara sin skolgång, oavsett
var de bor i landet eller om
en pandemi sätter begränsningar. Därför finns Läxhjälp
online.

sociala medier om utökade öppettider för Läxhjälp online.
Tajmingen gjorde att inlägget fick ovanligt stor spridning
och samtalen från skolelever i alla åldrar strömmade in.
Över en natt gick vi från att ha öppet två timmar i veckan
till fyra timmar, fyra dagar i veckan.

MÅNGA VILL HJÄLPA

För att hinna hjälpa alla arbetade pilotgruppen nästan
fyrdubbla pass, samtidigt som nya digitala läxhjälpare
snabbt skolades in. Under krisen har det blivit tydligt
att det finns en stor vilja att hjälpa; många kontaktade
oss och ville bidra till Läxhjälp online. Under 2020 har
vi blivit 200 nya digitala läxhjälpare som tillsammans
har tagit emot 2 794 samtal.

541

unga människor har
frivilligt hjälpt barn och
unga med sina läxor.

FLER LÄXHJÄLPARE BEHÖVS

För att säkerställa att alla elever trivs och får rätt stöd,
har de möjlighet att fylla i en enkät efter varje samtal.
Två av tre som svarat har gett läxhjälpen högsta betyg.
– Man får verkligen den hjälp man behöver. Tack till
alla som ställer upp och hjälper oss, sa en elev.
Men alla är inte lika nöjda. Under hösten har flera
elever gett oss lägsta betyg med motiveringen att de
inte hann få hjälp på grund av lång väntetid. Trots att vi
har fått in många frivilliga, har allt fler elever vänt sig
till oss. Därför satsar vi på att bli ännu fler läxhjälpare
så att så många elever som möjligt kan få det stöd de
behöver under 2021.

”Man får verkligen den
hjälp man behöver.
Tack till alla som ställer
upp och hjälper oss”

Läxhjälp online
har öppet
måndag-torsdag
kl 19–21.
läxhjälponline.se
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Bra start
på dagen

E

Frukostklubben handlar inte bara om
att eleverna ska bli mätta i magen –
de ska även få en bra känsla i magen.

n dag i veckan dukar frivilliga
som Benjamin och Victoria upp
frukost för elever på skolor runtom
i landet.
– Eleverna kommer tillbaka
varje fredag; vi känner igen eleverna. Det är ett högt betyg för oss, säger Benjamin, som
tillsammans med Victoria leder Frukostklubben i Lund.
Att starta dagen med en ordentlig frukost skapar rätt
förutsättningar för eleverna att klara skoldagen utan att
koncentrationen sviktar. I samband med en fysisk läxhjälp
öppnade vi i början av året även vår första Mellisklubb,
för att även skapa rätt förutsättningar för eleverna att
klara sin läxläsning efter skoldagens slut.

INTE BARA FRUKOST

Målet med frukostklubben är inte bara att ha mätta elever,
utan även att skapa en välkomnande plats för barn och
unga att starta dagen tillsammans med trygga vuxna.
– Frukostklubben är också ett sammanhang där eleverna träffar folk som de inte har träffat innan, andra
vuxna som inte är lärare eller målsmän, säger Linnéa,
som leder Frukostklubben i Göteborg.
När frukosten är serverad sitter de frivilliga och pratar
med eleverna om lite allt möjligt.
– En pluggar inför prov, då kan jag hjälpa till att förhöra. Vissa visar gärna saker på Tiktok. Det är ofta att
jag initierar samtalet, men det blir deras samtalsämnen.
Det kan handla om allt möjligt, säger Linnéa.

ANPASSNINGAR UNDER KRISEN

Precis som många andra verksamheter har Frukostklubben ställt om under coronakrisen. Gymnasieskolorna
gick över till hemundervisning, och många grundskolor
ville minska antalet personer och tillät därför enbart den
nödvändiga personalen på skolans område.
Ändå har vi kunnat vara på plats på ett par ställen. Där
blev det en balansgång mellan att vara både välkomnande
och smittskyddssäkra. Att vi trots allt fortsatt som vanligt
har skapat en trygghet för dem som känt sig oroliga eller
som behövt komma hemifrån.
– Frukostklubben kan verka som något litet i det stora
hela. Men indirekt fyller det en viktig funktion för oss,
eleverna och skolan, säger Victoria.
Våra
frukostvärdar bjuder
på god mat,
gemenskap och
trygghet.

5 231

frukostar serverade Röda
Korset Ungdomsförbund
under 2020.

719

skolbarn startade sina
morgonar i Frukostklubben.
10
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K o mp isgrup p er

Under coronakrisen
har det blivit ännu
mer viktigt för barn
och unga med
meningsfulla sociala
sammanhang.

Meningsfull fritid
är en färskvara
Tack vare anpassningar har våra kompisgrupper kunnat fortsätta ge stöd under året.

K

ompisgrupper drivs på flera orter
runtom i landet för barn och unga
som har erfarenhet av asylprocessen, med målet att erbjuda dem en
trygg och meningsfull fritid.
– Vi har gått till närmaste park
tillsammans och umgåtts, spelat kubb, boule, brännboll,
kastat frisbee, spelat schack och målat, säger Ioanna. Hon
sitter i styrelsen i Uppsalas lokalförening och har varit
med och organiserat kompisträffar under året.

NYA SÄTT ATT SES

I samband med coronapandemin har Ungdomsförbundets
Kompisgrupper stått inför utmaningen att balansera
mellan att minimera smittorisker och finnas som stöd
när vi behövs som mest. Samtidigt som begränsningar
kring fysiska träffar har blivit striktare, har det blivit
allt viktigare för barn och unga att ha tillgång till meningsfulla sociala sammanhäng för att förhindra känslor
av ensamhet och isolering. På flera platser har kompis-

grupperna kunnat ställa om aktiviteterna genom att till
exempel bara ses utomhus eller anpassa sig till de lokala
restriktionerna. De har bland annat styrt upp parkhäng,
höghöjdsbana och olika utomhussporter.

SOMMARKOMPIS

För många barn och unga i asylprocessen är sommarlovet
den svåraste tiden, utan skolans fasta rutiner och sociala
sammanhang, förstärks känslor av ensamhet och sysslolöshet. Därför har vi även i år erbjudit Sommarkompis
i lite större städer som Linköping, Stockholm, Uppsala
och Göteborg, för att skapa ett meningsfullt sommarlov
för de barn och unga som behöver det.
– Kompisgruppen som sammanför frivilliga och nyanlända jobbar för att motverka dessa känslor och försöker skapa en samhörighet och en trygg plats för alla,
oavsett vem de är, säger Rine, styrelsemedlem i Stockholms ungdomsförbund.

305

barn och unga har deltagit
i Kompisgrupper.

166

frivilliga har på olika
sätt skapat trygga och
välkomnande mötesplatser
för unga under året.
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Årsberättelse 2 0 2 0 — På f ly k t

Större förståelse för
människor på flykt
Debatten om asylrätt i Sverige
och EU har gjort utbildning
om människor på flykt
viktigare än någonsin.

I

vår workshop På flykt simulerar
vi situationer och livsval som
är baserade på vittnesmål från
familjer som tvingats fly sina hem.
Vi avrundar med en genomgång
om dagens migrationsströmmar
och den internationella asylrätten. Vårt mål är att skapa
mer kunskap och förståelse kring asylrätten och hur det
är att som människa tvingas överge allt du har och fly.
Många som deltar har inga egna erfarenheter av att
fly från sitt hemland. Workshopen är en ögonöppnare
för omöjliga frågor och livsval som människor på flykt
ställs inför.
– Tack för att ni vidgade mitt synfält, sa en av deltagarna.

NY DIGITAL WORKHOP

Workshopen är utformad för att hållas i ett klassrum och
riktar sig främst till elever i gymnasiet samt studenter på
universitet och högskola. I coronapandemin har dock våra
fysiska bokningar ställts in i takt med att undervisningen
flyttats online. Under våren har vi därför tagit fram en
digital variant av workshopen som lanserats under hösten.
Den baserar sig på Verklighetens Flykt, ett interaktivt
rollspel online som vi brukar låta exempelvis makthavare
och lärare spela. Vi har också tagit fram en medföljande
lärarhandledning med fördjupningsmaterial så att klasser
kan fortsätta lära sig mer om asylrätten i den ordinarie
undervisningen efter att workshopen är över.

Före pandemin hölls
workshopen i klassrum (bild från 2019).

”Tack för att ni vidgade
mitt synfält”
/Deltagare i workshopen På flykt

ÄVEN I RIKSDAGEN

En av deltagarna i workshopen föreslår att regeringen och
riksdagen borde få ta del av den nya digitala workshopen.
Bra idé, tycker vi, och tänker genast på Riksdagens
parlamentariska migrationskommitté, som hade i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt förslag på en svensk
migrationslag. Vi mejlade medlemmarna i kommittén
med frågan: ”Har du personliga erfarenheter från krig,
förföljelse och flykt?” De som inte har det uppmuntrade
vi att spela Verklighetens flykt, och vi såg då att fler
besökare än vanligt spelade spelet precis efter att vårt
mejl har skickats ut.

Den nya digitala varianten
av workshopen är ett
uppskattat rollspel online.

1 030
barn har deltagit
i workshopen På Flykt
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Med sp el a re

Vi lär barn om
sina rättigheter
2020 var året då Barnkonventionen blev svensk
lag, vilket vi märkte av genom ett ökat intresse
för workshopen Medspelare.

W

orkshopen Medspelare hålls för
idrottslag i åldrarna 6–17 år under
vanliga träningspass. Vi berättar
om Barnkonventionen och när vi
gått igenom de viktigaste principerna leder vi in diskussionen på
hur idrottarna och tränarna tillsammans bäst kan tillämpa
de principerna i sin träning.

VÄNDER SIG TILL BARN

Medspelare är den enda workshoppen om Barnkonventionen i idrotts-Sverige som vänder sig direkt till barn
– till skillnad från andra workshops som vänder sig till
vuxna som jobbar med barn. Skillnaden är avgörande,
då det står i själva konventionen att barn också måste
få en möjlighet att lära sig om sina rättigheter. Därför
är det viktigt för oss att vi under workshopen skapar
ett tryggt forum och en god samtalsmiljö så att barnens

egna röster och åsikter får ta plats och inte överröstas av
vuxna. Ledare får gärna delta, men det är inte till dem
vi riktar våra diskussionsfrågor.

BARN LÄR SIG UTBILDA

Trots att 2020 borde ha varit Barnkonventionens höjdarår
i Sverige, fick vi ställa in många av våra workshops till
följd av coronakrisen. Ändå har 757 barn utbildats om
sina rättigheter genom Medspelare. Till viss del beror
detta på att vi har välkomnat idrottande barn att själva
utbilda sig för att kunna leda workshopen Medspelare på
sin egen idrottsklubb. Det har hjälpt oss nå ännu fler barn
och unga, men också byggt värdefulla, långsiktiga relationer på lokal nivå. Uppdraget ger både workshopsledarna
och deras lagkamrater kunskapen och modet de behöver
för att hävda sina rättigheter inte bara i idrottsklubben,
utan vart de än går. För Barnkonventionen gäller ju inte
bara inom idrotten, utan överallt och hela tiden.

757

unga barn har utbildats
om sina rättigheter.

38

frivilliga har utbildat barn
om sina rättigheter genom
workshopen Medspelare.

Workshopen hålls i vanliga fall av ungdomsförbundets
frivilliga (bild från 2018). Tack vare att idrottande barn
utbildat sig till workshopledare har vi kunnat fortsätta
sprida viktig kunskap trots pandemin.

R ö d a K o r s e t s U ng d o ms f ö r b u nd
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Vad
Vi tar ställning för
barns rättigheter,
innan det är för sent.

vi

SOM EN DEL av världens största humanitära
organisation är vi partipolitiskt och religiöst
obundna. Vi är neutrala och opartiska och väljer
inte någons sida i en konflikt. Det betyder dock
inte att vi inte är politiska alls – vi är nämligen
humanitärpolitiska. Våra hjärtefrågor är humanitär migration och psykisk ohälsa bland barn
och unga.
Vi ser att utsattheten och otryggheten ökar bland
barn och unga i Sverige. Vi vet också att ett samhälle aldrig kan be om ursäkt, eftersom ett barns
uppväxt inte går i repris. Därför tar vi ställning
för deras rättigheter nu, innan det är för sent.
Det gör vi bland annat genom workshops om
asylrätten och barnkonventionen, inlägg i sociala
medier, rapporter och samtal med politiker och
makthavare.

tycker.
14
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P s y ki s k o hä l s a o ch kl i ma t å n gest

Barns och ungas
psykiska ohälsa hamnar
i krisens skugga
Röda Korsets
Ungdomsförbund har
påtalat barn och
ungas dåliga mående
under krisen
i media och till
makthavare.

Barndomen och ungdomen
tar inte paus bara för att
resten av världen gör det.
ENSAMHET OCH ORO

Ungas problem försvinner inte bara för att vi slutar tala
om dem. I Jourhavande kompis fick vi – precis som
tidigare år – in många samtal om relationer och känslor
av ensamhet. Utöver dessa fick vi även in många samtal
som särskilt rör oro kring pandemin, och under året fick
vi in cirka 1 500 fler samtal än 2019.
– De chattar om oro över föräldrarnas ekonomi, eller
så är man rädd att föräldrar eller släktingar ska bli sjuka,
säger förbundsordförande Vera Carlbaum-Wrennmark.

OSÄKER FRAMTID

Trots att vi finns där med utökade öppettider i Läxhjälp
online, kan vi inte ersätta vänner och skolans rutiner för
elever på högstadiet och i gymnasiet som har distansundervisning. De som precis har tagit studenten ställs
inför valet mellan en osäker arbetsmarknad eller att
fortsätta med ytterligare distansundervisning.
– Det känns hopplöst nu. Pandemin har lagt sig som
en blöt filt över de andra utmaningarna, säger Vera.

SVÅRT FÖR ASYLSÖKANDE

Ännu mer kännbar är coronapandemin för barn och unga
i asylprocessen. Ungdomar som omfattas av gymnasielagen har ställt in sig på att snabbt skaffa ett jobb efter
avslutade studier för att få stanna i Sverige. De ser nu sin
framtid gå sönder i takt med arbetsmarknadens nedgång.
Utöver våra Kompisgrupper har vi även särskilt öppnat
Jourhavande kompis på dari på tisdagar, så att alla som
befinner sig i denna situation kan få ett tryggt socialt stöd.

VI STÖTTAR DRABBADE

Som en del av den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är det vår roll att förhindra och lindra
mänskligt lidande, och vi på Röda Korsets Ungdomsförbund har ett särskilt fokus på att förhindra och lindra psykisk ohälsa bland barn och unga. Även om vi
har påtalat barn och ungas dåliga mående under krisen
i media och till de makthavare vi möter, har vi framför
allt satsat på att bemöta det.

R ö d a K o r s e t s U ng d o ms f ö r b u nd
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Barn och unga
på flykt
Ett allt hårdare flyktingpolitiskt
klimat gör att många i utsatthet
kommer i kläm. Vi har aktivt
arbetat för att säkra barn och
ungas rättigheter.

U

nder de senaste fem åren har humaniteten i Sveriges migrationspolitik urholkats avsevärt. Sverige
har just nu en av Europas strängaste migrationslagar. Under året
har en parlamentarisk migrationskommitté tagit fram ett nytt förslag som ska ersätta den
tillfälliga migrationslagen från 2016.

FÖRSLAG SOM INTE UPPFYLLER MÅL

Vi välkomnade migrationskommitténs utredning som
hade som mål att utforma en långsiktigt hållbar, human
och rättssäker migrationslag. Men under arbetets gång
har det blivit allt tydligare att migrationskommittén har
frångått sitt ursprungliga uppdrag. Målet tycks vara att
begränsa antalet asylsökande till Sverige och antalet som
beviljas uppehållstillstånd. Det förslag som nu ligger på
bordet anser vi inte uppfyller målet om en långsiktigt
hållbar, rättssäker och humanitär lagstiftning, eller den
internationella asylrätten.

SKUGGKOMMITTÉ STÅR UPP FÖR DE UNGA

Vi har sett de humanitära konsekvenserna av den tillfälliga migrationslagen, och har därför aktivt arbetat för en
framtida humanitär migrationslag. Vi var med i bildandet
av Barn- och ungdomsrörelsens asylpolitiska skuggkommitté som bildades redan hösten 2019 tillsammans
med Ensamkommandes Riksförbund, Ung i Sverige,
RFSL Ungdom och Rädda Barnens Ungdomsförbund.
Vi är en bred partipolitiskt oberoende rörelse med över
15 000 medlemmar och till skillnad från politikerna
i migrationskommittén representerar vi även många barn
och unga med erfarenheter av flykt.

16
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Fakta
I slutet av december 2020 prövades Barnkonventionen som ny
svensk lag när Migrationsöverdomstolen hävde utvisningsbeslutet
av en 14-årig flicka. För första gången utgick domstolen från
att ett barn har egna rättigheter att söka asyl. Flickan har levt i
Sverige i många år, och då det strider mot Barnkonventionen att
separera familjen får även hennes familj tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det här beslutet är prejudicerande, vilket innebär att
liknande fall i framtiden kommer att lyssna på det här beslutet.

Asy l rä t t en

”En minskning
av lagliga vägar att
söka asyl i Sverige
kommer inte att
innebära att antalet
flyktingar i världen
minskar – bara att
fler tvingas lida
i onödan.”
Skuggkommitténs uppdrag under
2020 har varit att granska migrationskommitténs utredning och säkerställa
ett barnrättsperspektiv. Vi har:
• Skrivit ett förslag på framtidens
migrationspolitik.
• Träffat representanter från partierna
i migrationskommittén (förutom L,
KD och SD, som inte besvarade
vår förfrågan).
• Gjort en barnkonsekvensanalys av
migrationskommitténs förslag.
• Hållit en utfrågning av justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson
kring migrationskommitténs förslag
ur ett barnrättsperspektiv.
• Skrivit ett remissvar på migrationskommitténs lagförslag.

Tillsammans har vi identifierat fyra krav
som bör uppfyllas för att den nya
migrationslagen ska nå de utsatta
målen:
• Familjeåterförening för alla barn,
oavsett skyddsgrund.
• Permanenta uppehållstillstånd för barn
som huvudregel.
• Lagliga vägar för människor att ta sig
till Sverige och Europa.
• Garanti att alla barns egna asylskäl
tas i beaktande i asylprocessen.
Mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara, och vi anser att den nya
asyllagen måste ta hänsyn till barn
och ungas rättigheter och samtidigt följa
internationella konventioner som Barnkonventionen och Flyktingkonventionen.
En minskning av lagliga vägar att söka
asyl i Sverige kommer inte att innebära
att antalet flyktingar i världen minskar –
bara att fler tvingas lida i onödan.

R ö d a K o r s e t s U ng d o ms f ö r b u nd
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Vilka
Under året som gått har det
blivit extra tydligt att det är våra
eldsjälar runtom i Sverige som
är vår största tillgång.

vi
är.
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RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND är en del
av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Tillsammans med 191 andra internationella föreningar är vi en del av världens
största humanitära nätverk.
Vi som driver Ungdomsförbundet är barn och
unga som är lokalt engagerade i hela landet. Vi
är en levande medlemsrörelse och att engagera
sig i RKUF är att ta del av en demokratiskola där
barn och unga ges möjlighet till mobilisering och
organisering på sina villkor.
Under årets Riksårsmöte tog vi på oss uppgiften
att bidra till ett medmänskligare samhälle när vi
antog Strategi 2021–2023. Detta gör vi genom
att möta fler barn och unga i utsatthet, mobilisera
fler barn och unga och markera mot makthavare
– och samtidigt vara en hållbar organisation.

Med l em m a r

Att vara medlem är
att vara del av en
gemenskap där vi til
sammans tar ställning
för barn och ungas
rättigheter i Sverige
(bild från 2019).

Gör din röst hörd
Som medlem i Ungdomsförbundet tar du ställning för de barn
och unga som behöver det som mest. Våra medlemmars
stöd och engagemang är avgörande för vårt arbete.

M

ed 9 244 medlemmar 2020 är vi ett
av Sveriges största partipolitiskt
och religiöst obundna ungdomsförbund. Att vara medlem hos oss
innebär att du tar ställning för barn
och ungas rättigheter i Sverige.
Vårt arbete skulle kan inte vara möjligt utan våra medlemmar. Ni utgör grunden för organisationens demokrati
och bestämmer vad som är viktigast för att vi ska nå vårt
mål. Alla medlemmar har rätt att påverka genom att till
exempel skriva motioner till Riksårsmötet eller rösta vid
sin lokalförenings årsmöte.

VI VILL BLI ÄNNU FLER

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att
påverka beslutsfattare och makthavare att skapa ett humanare samhälle för barn och unga. När vi är många är det

9 244

medlemmar gör oss till
ett av Sveriges största
partipolitiska och religiöst
obundna ungdomsförbund.
Så här blir du medlem!

helt enkelt lättare att få folk att lyssna på vad vi har att säga.
Det finns olika vägar in i ett medlemskap. Många blir
värvade av våra lokalföreningar på högskolor, universitet
och andra mötesplatser för ungdomar, eller tipsade av
en kompis. De blir medlemmar när de ser vilket viktigt
arbete vi gör. Andra börjar som frivilliga och blir medlemmar efter ett tag. Vårt mål är att ännu fler av dem
som får hjälp av oss också blir medlemmar, så att de har
större möjligheter att påverka organisationens arbete.

DELAD VÄRDEGRUND

Stöd oss som
medlem eller engagera
dig om du vill.

Hos oss är alla under 30 år välkomna så länge de delar
vår värdegrund som vi delar med andra rödakors- och
rödahalvmåneföreningar över hela världen. För oss på
Röda Korsets Ungdomsförbund innebär det att vi förhindrar och lindrar mänskligt lidande bland de barn och
unga som behöver det som mest i Sverige.

rkuf.se/engagera-dig
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Paloma Halén Roman
från Maktsalongen
föreläste om stress
och hållbart
engagemang.

”Det
behövdes
nästan
inga ord”
Rine är aktiv i styrelsen för
Stockholms lokalförening och
har bland annat hjälpt till att
anordna Sommarkompis.

MOVE
2020
Ledarskap var temat för
årets frivillighelg som denna
gång genomfördes digitalt.

Varje år anordnar vi frivillighelgen MOVE. Här möts
Ungdomsförbundets frivilliga från hela landet för att
utbyta erfarenheter, träffa förbundsstyrelsen och ta del
av kompetensutveckling i form av workshops.

Varför vill du engagera dig
i Ungdomsförbundet?
– Under våren tog jag initiativet att
bli aktiv och såg på sociala medier att
RKUF sökte styrelsemedlemmar. Jag gillar
styrelsearbetet; det har vuxit fram i mig. Jag
älskar föreningsliv och det ideella, även det
administrativa och att anordna och organisera grejer, att föra ihop människor, att vara en
av dem som skapar de möjligheterna. Just nu
pluggar jag och har också tiden till att kunna
göra det här.
Du har varit med på flera
Sommarkompisaktiviteter. Varför
är Sommarkompis viktigt?
– Det kan vara svårt att få vänner och skapa sådana här sammanhang. Det är nice att
föra ihop både frivilliga och deltagare, och
de verkar ha tagit till sig varandra naturligt.
Även deltagare från olika boenden har funnit
varandra, trots språkbarriärer dem emellan.
Och det är imponerande och skönt att se
dem kommunicera med enstaka ord och
symboler. Vi spelade brännboll och det behövdes nästan inga ord, de bara tog till sig
det direkt. Mångfald i språk är alltid något
bra, och det blev även ett utbyte där.
Vad motiverar dig?
– Det humanitära. Jag har ett stort intresse av
människor och att kunna knyta an, att kunna
hjälpa människor, hur klyschigt det än låter.

DIGITAL FRIVILLIGHELG
Lisa Moraeus föreläste om
ideellt ledarskap.

På grund av coronapandemin hölls årets MOVE för första
gången helt digitalt. På temat Ledarskap bjöd vi in till
fyra digitala workshops. Organisationen Tamam höll en
workshop om rättvis organisering, Maktsalongen talade
om stress och hållbart engagemang, och coachen och
författaren Lisa Moreaus föreläste om ideellt ledarskap.
Den sista workshopen hölls av vår egen förbundsstyrelse.
Här fick frivilliga prata med varandra och med styrelsen
om vår nya strategi för de kommande tre åren.

GEMENSKAP OCH INSPIRATION
Kesiena Boom från Tamam
talade om inkludering
i frivilligengagemanget.
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MOVE är ett tillfälle för frivilliga att känna gemenskap
och stärkt engagemang, men också att lära sig mer om
ämnen som är relevanta för deras uppdrag. Oftast är det
inspiration som uppskattas mest. Eftersom alla workshops
var utspridda i år gjordes enbart en utvärdering av förbundsstyrelsens workshop, där deltagarna upplevde
motivation, hopp och inspiration.
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R i kså rsm öt et

Riksårsmötet
hölls online i år
Under riksårsmötet fattades i vanlig ordning
flera viktiga beslut – helt online!

R

iksårsmötet är Ungdomsförbundets högst beslutande organ och
vår största årliga demokratiska
händelse. Varje lokalförening
skickar representanter vars uppgift är att rösta fram olika beslut
och bestämma vilka som ska leda organisationen i förbundstyrelsen.

ÅRSMÖTE HELT ONLINE

I enlighet med Folkhälsmydighetens råd om fysiska
sammankomster beslutade förbundsstyrelsen att
Riksårsmötet skulle hållas online på VoteIt. Det är
vår demokratiplattform som tidigare främst varit tänkt
för digital rösträkning och framföranden av yrkanden.

ENGAGEMANG UNDER NIO DAGAR

På våra årsmöten finns det vanligtvis tid för samtal
och diskussioner kring motioner och propostitioner
i ett så kallat påverkanstorg. Där tar vi fram förslag
som sedan tas upp för omröstning i plenum, den stora
salen. I år höll vi i stället påverkanstorget i Votelt samt

genom två videoträffar i programmet Zoom. Vi höll
också i två livesändningar från förbundsordföranden
och generalsekreteraren, presenterade olika förslag
med video och använde sociala medier för samtal.
– Att hålla reda på när vi skulle diskutera eller vad
vi skulle rösta om var en utmaning. Men våra ombud
klarade det galant, de höll koncentrationen och engagemanget levande under mötets alla nio dagar, säger
förbundsordförande Vera Carlbaum Wrennmark.

BESLUT KRING VIKTIGA FRÅGOR

I år tog ombuden det viktiga beslutet att anta förbundsstyrelsens strategi för organisationen, som förnyas vart
tredje år. Den nya Strategin 2021–2023 handlar mycket
om hur vi ska hjälpa de barn och unga som behöver vår
hjälp allra mest. Andra frågor som diskuterades var vår
tillgänglighet på flera språk, vår slogan och namnet på
Ideologiutbildningen, vår obligatoriska grundutbildning
för frivilliga. Det bestämdes också att förbundsstyrelsen
ska bestå av elva personer inklusive ordförande, vilket
innebär att de fem som valdes förra året på Riksårsmötet i Visby fick sällskap av fyra nya ledamöter och en
omvald ledamot.

Visste du att
även medlemmar
kan skicka in förslag
på beslut till
årsmötet, så kallade
motioner.

11

ledamöter består Röda
Korset Ungdomsförbunds
förbundsstyrelse av.

44

ombud var med och fattade
beslut under årets digitala
riksårsmöte.
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Så här användes
pengarna
Intäkter och kostnader för Röda Korset Ungdomsförbund under 2020.

Intäkter

1%

Bidrag från SRK:s
kretsar och interna
bidrag

4%

Insamling, gåvor
från allmänheten,
medel genom
företagssamarbeten

7%

0%

Bidrag från fonder,
stiftelser och andra
organisationer

Övriga intäkter

37 %

51 %

Bidrag
från offentliga
organisationer

Anslag från
Svenska Röda
Korset

Kostnader

8%

Kommunikation

14 %

Ekonomi och
administration

24 %

Föreningsutveckling
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54 %

Verksamhetsutveckling

Ekon om i

Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra medlemmar och frivilliga,
förtroendevalda, vår personal och våra finansiärer.

Tack till
Svenska Röda Korset, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor,
Kulturdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Radiohjälpen,
Folke Bernadottes minnesfond, Socialdepartementet, Västra Götalands rättighetskommitté,
ICA Stiftelsen, ICA Banken, Skolverket, Natur & Kultur, Coca-Cola och
Kretsen i Upplands Väsby för ert stöd. Vi har tillsammans under året med
stort engagemang arbetat för att stärka barn och ungas sociala trygghet.
Tillsammans fortsätter vi arbeta för ett humant
samhälle präglat av kärlek och respekt!
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Vi bryr oss om
barn och unga.
din skolgång.
din hälsa.
din fritid.
din oro.

Bryr du dig också?
dina rättigheter.
dina åsikter.
asylrätten.
psykisk (o)hälsa.

www.rkuf.se
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