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Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av den internationella Rödakors- och rödahalvmånerörelsen, 

som tillsammans med 192 nationella föreningar och 14 miljoner frivilliga utgör världens största humanitära

nätverk och världens främsta kris- och katastroforganisation. Röda Korsets Ungdomsförbund är ett medlems-

styrt och självständigt förbund inom Svenska Röda Korset med runt 7000 medlemmar och 1000 frivilliga.

Varje dag arbetar vi för medmänsklighet och humanitet genom stöd, gemenskap, kunskap och makt. Röda

Korsets Ungdomsförbund står upp för barn och ungas rättigheter i en tid när dessa inte är en självklarhet.

Vårt arbete är 

viktigare än någonsin! 

Att hindra och lindra mänskligt lidande för

barn och unga. Det gör vi genom att arbeta

för humanitet, medmänsklighet och barn och

ungas rättigheter. Vi stärker samhällets

motståndskraft genom att engagera barn

och unga, skapa respekt för människovärdet

och öka förståelsen människor emellan. Vi

bidrar till delaktighet och möjliggör att fler

unga röster hörs. Tillsammans visar vi att

kärlek och respekt inte är så jävla svårt!

Vårt uppdrag är...
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Ett medmänskligt

samhälle där barn

och unga tas på

allvar, känner

trygghet och växer 

 upp på lika villkor. 

Vision
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Humanitet

Opartiskhet

Neutralitet

Frivillighet

Enhet

Självständighet

Universalitet

Våra sju grundprinciper

Rödakors- och rödahalvmånesrörelsen är född ur viljan

att, utan diskriminering, förhindra och lindra mänskligt

lidande. Vårt syfte är att identifiera humanitära behov

och finnas till hands för alla som behöver oss. Det

handlar i grunden om respekt för människans

värdighet och stärkandet av ömsesidig respekt.

Vi diskriminerar inte mellan människor vi möter i vårt

arbete, utan fokuserar på de humanitära behoven som

ligger till grund. Vår hjälp och vårt stöd ska inte ges till

den som skriker högst, utan den som behöver det mest.

Vi skiljer på behov, men aldrig på människor.

För att på bästa sätt leva upp till vårt syfte krävs det 

att vi har allas förtroende. Genom att inte ta sidor i

politiska-, religiösa-, eller ideologiska frågor så säker-

ställer vi att inte bli uteslutna från sammanhang där vi

behövs. Däremot tar vi alltid ställning för människor i

utsatthet. Vi står också upp för våra grundprinciper och

vi står på humanitetens sida.

Röda Korset är självständigt. Självständighet betyder dock

inte isolering. Vi samverkar med aktörer som myndigheter

och organisationer, men behåller alltid ett oberoende och

agerar i enlighet med Röda Korsets grundprinciper.

Alla som omfattas av vårt arbete gör det frivilligt - givare

som mottagare. Vi är osjälviska och engagerar oss utan

egen vinning. När en däremot har åtagit sig ett uppdrag

så förväntas en fullfölja det.

I varje land får det endast finnas en rödakors- eller

rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen för alla och

den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet.

Röda Korsets Ungdomsförbunds självständighet är en

ovanlighet inom rörelsen och syftar till att säkerställa 

barn och ungas egenmakt.

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom

vilken alla nationella rödakors- och rödahalvmåne-

föreningar har samma skyldigheter och rättigheter att

bistå varandra lokalt, nationellt och internationellt.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsens sju grundprinciper genomsyrar och

vägleder Röda Korsets Ungdomsförbund i allt vi gör.
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Nytt politiskt landskap 

I Sverige ser vi ett nytt politiskt landskap. Ökad

polarisering och rasism är den verklighet vi

behöver förhålla oss till. Civilsamhället och ideella

initiativ har fått en ny roll då välfärdssektorn brister. 

Ökade klyftor och psykisk ohälsa 

Även på lokal nivå ökar segregationen och 

de socioekonomiska klyftorna, vilket gör utsatta

grupper extra utsatta i händelse av kris, särskilt

barn och unga. Samtidigt blir även psykisk ohälsa

allt vanligare. Dessutom ser vi att den allmänna

tryggheten, samt tilliten till myndigheter, skiljer sig

beroende på var i landet en bor. Många unga

upplever även brist på sammanhang och

inkluderande mötesplatser.

Ökad risk för kris

Klimatkrisen är ett hot mot mänskligheten och

kommande generationer, vilket skapar stor oro

bland barn och unga idag. Rekordmånga

människor flyr till följd av krig, katastrofer och

rädsla - en trend som inte ser ut att avta. Vi ser

också hur hela samhällets motståndskraft och

förmåga att ställa om i tider av kris utmanas.

Krympande demokratiskt utrymme

Både nationellt och internationellt ser vi även ett

krympande demokratiskt utrymme, vilket kan

innebära en inskränkning i friheten att uttrycka

sina åsikter eller en begränsning av friheten att

organisera sig. Genom hat, hot och våld kan det

begränsa våra rättigheter och samhällsdebatten i

stort. 

Ungas delaktighet 

Barn och ungas röster hörs allt för sällan i de

offentliga rummen och vuxna för ofta ungas talan.

I de utmaningar vi står inför ska barn och ungas

delaktighet och inflytande vara en självklarhet.

Samtidigt som samhället står inför stora

utmaningar är viljan att göra skillnad stark bland

unga. Vi ska tillvarata detta engagemang för att

stå upp för barn och ungas rättigheter. Med våra

grundprinciper i ryggen möter vi, som ett av

Sveriges största ungdomsförbund, tillsammans de

utmaningar vi ser.

För att nå vår vision och leva upp till

vårt uppdrag måste vi förhålla oss till

de utmaningar och hinder som står i

vår väg. Några av de utmaningar vi 

ser idag påverkar våra lokalsamhällen

i större utsträckning, medan andra har

en nationell eller global påverkan. 

Utmaningar
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Mål och prioriteringar

2024-2027
 

För att leva upp till vårt uppdrag och nå vår vision ska vi under 

kommande fyra år arbeta utifrån följande mål och prioriteringar.
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Skapa förutsättningar för gemenskap

Vi ska skapa trygga sammanhang och gemenskap bland barn

och unga där behoven är som störst, både lokalt, nationellt

och digitalt. Vi ska vara lyhörda för vilka behov som finns och

möjliggöra för att de ska bli tillgodosedda. 

Stärka barn och ungas egenmakt

Vi ska stärka barn och unga i att lösa problem som unga

själva identifierar. Vi ska uppmuntra unga till att initiera, leda

och genomföra aktiviteter och verksamheter. Dessutom ska vi

tillgängliggöra plattformar för samtal, samverkan och

kunskapsutbyten. 

Stötta barn och unga i vardag och kris

Vi ska finnas där som stöd när barn och unga behöver det,

oavsett om det är hjälp i vardagen eller insatser vid kris och

katastrof. Vi utgår från var behovet är som störst och möter

barn och unga där de befinner sig - både fysiskt och digitalt.

Genom att...

Vi ska möta fler barn och 

unga utifrån humanitära behov!
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Spegla samhället vi lever i

Vi ska ha en öppen och välkomnande kultur där alla får

utrymme att vara sig själva och har möjlighet att delta

utifrån egna förutsättningar. Vi ska ha större mångfald och

representation inom organisationen, en tillgång som vi ska

tillvarata och som leder till mer verklighetsförankrade och

hållbara beslut. Vi ska vara fria från diskriminering. 

Finnas på relevanta arenor

Vi ska inkludera fler barn och unga genom att vara

närvarande på arenor som är relevanta för vårt uppdrag.

Vi ser det som en förutsättning för att skapa delaktighet och

engagemang inom vår organisation. Genom kontinuitet,

stabilitet och samarbeten med andra lokala aktörer ska vi

öka förtroendet för Röda Korsets Ungdomsförbund och

vara den självklara organisationen att engagera sig i. 

Sänka trösklar för engagemang

Vi ska tillvarata barn och ungas engagemang och

inkludera fler perspektiv genom att förenkla processen att

bli en del av Röda Korsets Ungdomsförbund. Vi ska

utveckla flexibla engagemangsformer för att göra oss

tillgängliga för fler barn och unga. Föreningsdemokratin

fortsätter utgöra grundpelaren i vår organisation men

måste kompletteras med enklare eller tillfälliga former 

av engagemang.

Genom att...

Vi ska vara en inkluderande 

och mångfaldig organisation!
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Utöva påverkans- och opinionsarbete

Vi ska vara en röst för och med barn och unga. Påverkans-

och opinionsarbete ska vara en naturlig del inom hela

organisationen. Med utgångspunkt i humanitära behov,

våra grundprinciper, barns rättigheter, svensk lagstiftning,

samt den mångfald av erfarenheter som finns inom

organisationen ska vi påverka såväl allmänheten som

makthavare. 

Stärka ungas röster i samhällsdebatten

Vi ska vara en plattform för barn och ungas röster genom

att skapa utrymme för kreativitet och uppmuntra till

påverkansarbete. Vi ska lyfta fler olika röster och verka för

att barn och unga har inflytande i samhällsförändringar

och olika former av politiskt beslutsfattande.

Genom att...

Vi ska markera 

mot makthavare!
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Samverka med andra aktörer

För att på bästa sätt nå våra målgrupper med 

relevant verksamhet och möta de behov vi ser måste 

vi samverka med andra aktörer på lokal, nationell, 

och internationell nivå. Tillsammans är vi starka!

Samarbeta inom Rödakors- 

och rödahalvmånerörelsen

Vi ska inleda och utveckla samarbete och 

partnerskap med andra delar av Rödakors- och

rödahalvmånerörelsen såväl lokalt, nationellt som

internationellt. Vi ska arbeta för stärkandet av ungas

röster och engagemang inom rörelsen, främja

kunskapsutbyte samt fördjupa samarbetet med 

Svenska Röda Korset.

Utveckla och stärka våra medlemmar

Vi ska stärka de som väljer att engagera sig i vår

organisation. Vi ska fortsatt vara en demokratiskola

som främjar barn och ungas rättigheter och

demokratiska färdigheter. Vi ska ta vara på och

utveckla den kompetens som finns inom

organisationen, samt främja kunskapsutbyten.

Genom att...

Vi ska utöka samverkan

och kunskapsutbyten!
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Vara en hållbar organisation

Alla som är en del av Röda Korsets Ungdomsförbund, engagerade såväl som anställda, är 

kärnan i vår organisation. Vi måste därför värna om välmående, främja hållbart engagemang

samt motverka stress och psykisk ohälsa. För att vara en hållbar organisation måste vi sträva 

efter stabilitet, god arbetsmiljö samt utveckla våra partnersamarbeten och säkerställa långsiktig

finansiering.    

För att lyckas med

dessa prioriteringar behöver vi...
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