
Proposition: Strategi 2024–2027 

Förslag till Röda Korsets Ungdomsförbunds Strategi 2024–2027  

Vart fjärde år beslutar Röda Korsets Ungdomsförbund om en ny strategi. Strategin beslutas 

av Riksårsmötet, vårt högst beslutande organ, och gäller under fyra år. Vi presenterar nu 

strategi 2024–2027, vilket är det gemensamma styrdokument som leder Röda Korsets 

Ungdomsförbund de kommande fyra åren. Under snart ett år har förbundsstyrelsen med hjälp 

av frivilliga, lokalföreningar och personal arbetat fram ett förslag som vi tycker speglar de 

utmaningar och behov vi ser i samhället och vår roll i att möta dessa utmaningar. Vi har utfört 

enkäter med frivilliga och engagerade, gjort omvärldsspaningar, samt skickat utkast på 

remissrundor hos både personalen och Svenska Röda Korset. Baserat på vad som 

framkommit i dessa underlag ser förbundsstyrelsen ett värde i att fortsätta i den tydliga riktning 

som har etablerats av strategin för 2021-2023. Strategin som presenteras utgår därmed från 

flera av de mål som har uttryckts i nuvarande strategi, men har uppdaterats och blivit mer 

aktuell.  Det finns även för första gången en vision som ska representera Röda Korsets 

Ungdomsförbunds idealiska värld. Strategin beskriver de prioriteringar vi behöver göra för att 

närma oss vår vision. Målen har justerats för att bättre passa vår aktuella organisation och ett 

nytt fjärde mål som fokuserar på samverkan har introducerats. Strategin vi föreslår och 

motiveringen till de största ändringarna framgår nedan. För dig som vill läsa och jämföra med 

den nuvarande strategin, finns den på vår hemsida i Föreningshandboken.  

Strategi 2024–2027 består av flera delar. Strategin inleds med vår vision, vårt uppdrag, en 

grundläggande beskrivning av Röda Korsets Ungdomsförbund, samt våra sju grundprinciper 

som vi delar med hela Rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Följande del ska läsas som en 

förklaring till varför Röda Korsets Ungdomsförbund behövs i Sverige, vad vi ser för utmaningar 

och hur vi ser på vår omvärld. Till stor del ser vi liknande utmaningar i samhället idag som när 

föregående strategi antogs, däremot ser vi behovet av att belysa klimatkrisen och det 

krympande demokratiska utrymmet som utmaningar vi inte tidigare nämnt i 

förbundsgemensamma strategier. Till följd av detta har vi tänkt nytt i det fjärde målet, där vi 

lyfter blicken och fördjupar vårt arbete kring samverkan både inom och utanför Sverige. 

Den huvudsakliga delen av strategin består av de mål och underliggande prioriteringar vi vill 

göra de kommande fyra åren. Där kan du läsa att vi ska möta fler barn och unga utifrån 

humanitära behov, vara en inkluderande och mångfaldig organisation, markera mot 

makthavare och utöka samverkan och kunskapsutbyten.  

Det första målet är inspirerat av våra verksamhetskategorier stöd, gemenskap, kunskap och 

makt. Vi ska möjliggöra sammanhang för trygghet och gemenskap i vardagen där behoven är 

som störst. Vi ska stärka barn och ungas egenmakt och bedriva verksamheter med barn och 

unga, inte endast för barn och unga. Vi ska även finnas där som ett stöd och hjälpa barn och 

unga som behöver det, vare sig det är i vardagen eller under kris.  

Det andra målet handlar om hur vi väljer att organisera oss. Vi ska vara en inkluderande och 

mångfaldig organisation som möjliggör engagemang för alla barn och unga som delar våra 

värderingar. Vi ska ha större mångfald och representation inom organisationen, och ser detta 

som en förutsättning för att kunna ta verklighetsförankrade beslut och bedriva relevant 

verksamhet. Vi ska dessutom sänka trösklarna för engagemang och möjliggöra flexibla 

engagemangsformer. 



Det tredje målet handlar om vårt påverkansarbete. Under 2024–2027 ska vi fortsätta att 

utveckla och bedriva ett aktivt, modigt och humanitärpolitiskt påverkans- och opinionsarbete. 

Vi ska fokusera på̊ att få påverkansarbete att vara en naturlig del i hela organisationen och få 

fler olika röster att höras. Vi ska ge utrymme för kreativitet för att våga påverka så väl allmänhet 

och makthavare. 

Det fjärde målet är den största förflyttningen i denna strategi, här prioriterar vi något nytt. Vi 

ska utöka samarbetet med andra aktörer på lokal, nationell och internationell nivå för att på 

bästa sätt möta de behov vi ser i samhället för barn och unga – tillsammans är vi starka! Vi 

ska dessutom utveckla ett starkare partnerskap inom Rödakors- och rödahalvmånerörelsen, 

både genom fördjupat samarbete med Svenska Röda Korset, men även med rörelsen 

internationellt. Till sist ska vi även vända blicken inåt och främja utvecklingen av alla 

engagerade i Röda Korsets Ungdomsförbund genom att fortsätta vara en demokratiskola och 

utforska fler former av kompetensutveckling och kunskapsutbyten.    

Den avslutande delen av strategin handlar om hur vi når dit − genom att vara en hållbar 

organisation. Vi ska främja hållbart arbete och engagemang samt motverka stress och psykisk 

ohälsa för att alla ska må̊ bra och stanna kvar inom organisationen även på lång sikt. Vi ska 

även sträva efter stabilitet, god arbetsmiljö̈, att utveckla våra partnersamarbeten och att 

säkerställa långsiktig finansiering.  

I din hand håller du nu förbundsstyrelsens förslag på vad Röda Korsets Ungdomsförbund ska 

åstadkomma och vilka frågor vi ska driva de kommande fyra åren. Strategi 2024–2027 gäller 

på både förbundsgemensam och lokal nivå. På förbundsgemensam nivå arbetar vi för att 

uppnå och följa upp målen medan lokalföreningarna ansvarar för att bedriva verksamhet i linje 

med målen utifrån sina resurser och sina lokala behov. Strategi 2024–2027 blir Röda Korsets 

Ungdomsförbunds viktigaste styrdokument.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet:  

Att  anta Strategi 2024–2027.  

 

 

 

 


