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TACK FÖR ALLT STÖD

Stort tack till dig som är medlem, engagerad, anställd
eller förtroendevald för att du varje dag bidrar till ett
bättre samhälle. Tillsammans visar vi att kärlek och
respekt inte är så jävla svårt! 

FÖRÄNDRINGENS TID

När Sveriges barn och unga äntligen lämnar hemmen
efter en lång tid av isolering och distansering är det
till en förändrad omvärld. För barn och unga som
redan före pandemin levde i utsatthet har
förhållandena förvärrats och för många är situationen
akut. Allt fler barn och unga saknar basala behov som
pengar till mat och en trygg plats att kalla hem.
Samtidigt har den psykiska ohälsan fortsatt öka och
kryper ner i åldrarna. Våldet har eskalerat på de mest
brutala sätt. Barn dör och dödar varandra. Ja, det
saknas ord för att beskriva det som sker. Det är i detta
landskap Röda Korsets Ungdomsförbund, Sveriges
största humanitära ungdomsorganisation, agerar.
Budskapet från våra medlemmar är tydligt: vi ser vad
som pågår och vi har en viktig roll i att göra något åt
saken! Under året som har gått har vi gett oss ut på en
resa för att möta den ökande utsattheten och
otryggheten som allt fler barn och unga växer upp i.

VI HAR ANPASSAT OCH STÄLLT OM

Vi har nått ut på nya arenor för att möta de största
behoven, mobiliserat unga som delar vår värdegrund
och markerat mot makthavare att ett annat samhälle är
möjligt. Samtidigt har engagerade och tjänstepersoner
visat på enorm förmåga att hålla i och hålla ut genom
förändrade förutsättningar och behov under
pandemin. Vi har anpassat, ställt om och digitaliserat
stora delar av vårt arbete. 

Vi agerar!

Vi ser vad som

pågår och har en

viktig roll i att göra

något åt saken!
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Lotta Schneider Beatrice Amsenius

Förbundsordförande Generalsekreterare



Vad vi gör!
Vi är det unga Röda Korset som arbetar för att hindra
och lindra mänskligt lidande med fokus på barn och
unga. Genom våra verksamheter runt om i Sverige
och online erbjuder vi stöd och gemenskap för och
med barn och unga på deras villkor och arenor.  

Röda Korsets Ungdomsförbund 
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NÅGON ATT PRATA MED

Jourhavande Kompis är en digital stödchatt för
barn och unga upp till 25 år som behöver någon
att prata med. Verksamheten stärker barn och
ungas självkänsla och ger hjälp till självhjälp.
De som svarar i chatten är unga frivilliga som
ger stöd, lyssnar och ställer frågor. Chatten är
öppen varje dag för alla unga i Sverige på
svenska, engelska och dari.

SAMTAL OM ÅNGEST, PRESTATION

OCH ENSAMHET

Barn och ungas psykiska hälsa har minst sagt
påverkats även under pandemins andra år.
Många av chattsamtalen som kommer in
handlar om ångest, prestationsstress och
ensamhet. Vissa behöver stöd för att hantera
konkreta problem med kompisar, familj eller
kärleksrelationer. Andra behöver bara ventilera. 
   -  Ni som skriver i chatten svarar ärligt och
förklarar frågor bra. Ni har tålamod och börjar
med att fråga hur jag mår vilket känns skönt,
svarar en besökare i vår frivilligenkät efter att
ha avslutat ett samtal i chatten.

Ni som skriver i chatten

svarar ärligt och förklarar

frågor bra. Ni har tålamod

och börjar med att fråga hur

jag mår, vilket känns skönt.

HELT ANONYMA SAMTAL

De som chattar med oss är helt anonyma och
de bestämmer själva vad de vill prata om. De
som bemannar chatten är beredda på alla
möjliga samtal och många tycker att just det
gör uppdraget givande och kul. 
   - Att faktiskt få göra skillnad för någon och
finnas där när det behövs känns bra. Ibland får
man ett tack vilket förstås gör mig glad, men
även när jag inte får det märker jag ibland att
personen uttrycker sig mer positivt mot slutet
av chatten, berättar en av våra frivilliga. 

2021 - NYTT CHATTVERKTYG

För att förbättra upplevelsen för både stöd-
sökande och de frivilliga bytte Jourhavande
Kompis chattplattform under året 2021.

Antal chattsamtal

2590 

unga som jobbat

frivilligt i stödchatten. 

167

En stödchatt för

unga av unga

Röda Korsets Ungdomsförbund 
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Chatten har 

öppet varje dag för

barn och unga upp

till 25 år!



EN SKOLGÅNG FÖR ALLA

Som följd av de ökande klyftorna i Sverige ser vi att
barn och ungas resultat i skolan skiljer sig åt. För att
bidra till en jämlik skolgång oavsett var i landet en
bor, hemförhållanden eller vilka begränsningar
pandemin medför samordnar vi på Röda Korsets
Ungdomsförbund både fysisk och digital läxhjälp för
barn och unga.

LÄXHJÄLP ÖVER HELA LANDET

Våra fysiska läxhjälpsgrupper finns på 14 orter i hela
landet på bibliotek, skolor och andra mötesplatser.
Under 2021 har vi haft 14 fysiska läxhjälpsgrupper
och hjälpt ca 237 barn och unga. 

ETT FLEXIBELT OCH GIVANDE UPPDRAG

Läxhjälpen är även en av de verksamheter flest unga
är intresserade av att engagera sig inom. När vi pratar
med våra frivilliga om varför de sökt sig till just
läxhjälpen lyfts ofta flexibiliteten, värdet av att kunna
ge direkt stöd samt att det är utvecklande och lärorikt. 
   - Jag är inte säker på om det är jag eller deltagarna
som lär sig mest, för det handlar mest om att agera
bollplank, snarare än att ge rätta svar, berättar en av
våra verksamhetsledare för läxhjälpen. 

Jag är inte

säker på om 

det är jag eller

deltagarna som

lär sig mest.

- Frivillig läxhjälpare

Läxhjälp 

för en jämlik

utbildning 
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Långa köer 

under 2021 hos

Läxhjälp online 

LÄXHJÄLP I DATORN ELLER MOBILEN

Läxhjälp online är en nationell verksamheter som
bemannas av unga frivilliga över hela landet. Den
digitala läxhjälpen är, liksom våra övriga
verksamheter helt gratis. Allt som behövs för att få
hjälp är en dator eller telefon - och en läxa förstås.
Under året tog Läxhjälp online emot 4213 samtal
vilket är en rejäl ökning från 2020 då vi tog emot
2794. 

FÄRRE LÄXHJÄLPARE ÄN STÖDSÖKANDE

Behovet av Läxhjälp online har varit väldigt stort
under 2021 med högt tryck och köer nästan varje
kväll. Under hösten 2021 har därav fokuset legat 
 på att rekrytera fler frivilliga, för att korta ner
väntetiderna och se till så att alla som behöver
hinner få hjälp. Under året har cirka 80 frivilliga
läxhjälpare bemannat chatten 4 dagar i veckan. 

FLEST GYMNASIEELEVER CHATTAR IN!

Vilka är det som söker sig till Läxhjälp online då?
Under 2021 har majoriteten av besökarna varit
gymnasieelever från årskurs 3. Många gick även
årskurs 1 och 2, medan deltagare från högstadiet
inte var lika vanliga. 

Coronapandemin och 

fortsatt hemundervisning 

har bidragit till ökat intresse 

för digital läxhjälp 2021.

gånger har vi gett digital

läxhjälp under 2021

4213
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BERÄTTA LITE OM DIG SJÄLV

Jag heter Felicia Calleja, är 25 år
gammal och pluggar just nu i Paris
som en del av en utbytestermin på mitt
universitetsprogram, men i vanliga fall
läser jag Freds- och konfliktvetenskap
i Lund. Det känns som att det är den
största delen av mig för tillfället, haha. 

VARFÖR VALDE DU 

ATT BLI LÄXHJÄLPARE?

Intresset för att vara läxhjälpare föddes
när jag bodde i Ecuador och jobbade
som fritidsledare kombinerat med
läxhjälpare. När jag sedan kom hem
kände jag ”det här måste jag fortsätta
med”.

Då googlade jag tills jag hittade en
spännande annons från Röda Korsets
Ungdomsförbund, fyllde i en
intresseanmälan och blev sedan
kontaktad. 

HUR ÄR DET ATT VARA

LÄXHJÄLPARE FRÅN PARIS?

Jag är nog ett barn av min tid, så jag
kämpar väl inte så mycket med det
digitala. Jag tycker snarare det är en
tillgång att man kan ha läxhjälp online
och vara engagerad oavsett var man
bor. Delvis för att det kan vara svårt att
ta sig till en specifik plats, men också
för alla elever som sitter hemma och
känner att ”jag behöver hjälp med det
här IDAG”. 

VAD ÄR DET ROLIGASTE MED

DITT UPPDRAG?

Det är nog uppgifter som handlar om
religion, etik eller där elever ska
analysera samhällsfrågor. Det är så
otroligt fint att se hur dagens unga
resonerar, och jag blir så glad av att se
så många vettiga och inspirerande
unga. 

Möt Felicia,

läxhjälpare i Paris 

När Lundstudenten

Felicia bestämde sig

för att göra en utbytes-

termin i Paris tog hon

läxhjälpsuppdrag med

sig på resan. 

Det är så otroligt fint

att se hur dagens unga

resonerar, och jag blir

så glad av att se så

många vettiga och

inspirerande unga. 

Röda Korsets Ungdomsförbund 9



EN LUGN STUND INNAN DAGENS

FÖRSTA LEKTION

Frivilliga i Frukostklubbar runt om i landet
serverar frukost eller mellanmål till barn
och unga. Frukostklubbens största fokus är
faktiskt inte maten, utan snarare att ge unga
en lugn och trygg stund i vardagen där de
kan samtala med varandra och våra
frivilliga. Trots att det under året varit svårt
att bedriva fysiska verksamheter har vi haft
4 aktiva Frukostklubbar under 2021 och
delat ut 585 frukostar.

Frukostmackan: 

så mycket mer 

än bara frukost!

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ 

I de utvärderingar som gått ut till skolorna
har flera positiva effekter av
Frukostklubben uppmärksammats. Lärare
har bland annat upplevt att det varit lugnare
i klassrummet och att eleverna haft lättare
att koncentrera sig när de fått frukost på
morgonen.

KREATIVA LÖSNINGAR UNDER

CORONAPANDEMIN

Trots coronarestriktioner lyckades några
skolor hitta alternativa former för att
fortsätta bedriva frukostklubbs-verksamhet.
En skola delade exempelvis ut matpaket till
eleverna och en annan lät personal ta över
verksamheten i perioder då inga
utomstående fick vistas i skolans lokaler.

FRUKOSTKLUBB I MALMÖ DRIVS

ENBART AV ELEVER

Under höstterminen startades ytterligare två
Frukostklubbar, varav en på Videdalsskolan
i Malmö. Något som skiljer vårt samarbete
med Videdalsskolan är att deras
Frukostklubb enbart bemannas av frivilliga
elever som går på skolan.
   – Det går utmärkt att fixa det på egen
hand. Vi har gått en utbildning i
livsmedelshantering och har själva ansvar
för allt, för planering och för budgeten,
säger Melda som är en av eleverna på
Videdalsskolan som bemannar
Frukostklubben. 

Frukostklubben går inte

bara ut på att eleverna

ska bli mätta i magen,

de ska även få en bra

känsla i magen.

Röda Korsets Ungdomsförbund 10
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Frukostar har delats

ut under året!

585

Trots corona-

pandemin har 

vi haft 4 aktiva

frukostklubbar 

under 2021!



Jag gick med för att

jag visste att det

skapar gemenskap

och god stämning

och för att det är en

bra erfarenhet.

- Frivillig i frukostklubben



Det är så värdefullt att lära känna någon som har
upplevt andra saker. Utbytet som sker tror jag är
fundamentalt i en värld som blir allt mer globaliserad
och mångkulturell. Att vara volontär har helt klart
påverkat min syn på livet. Jag skulle nog säga att jag
blir en klokare människa, berättar samma frivillig. 

SOMMARKOMPIS 

För många barn och unga är sommarlovet en tuff
period då vardagen sätts på paus och saknaden av ett
socialt sammanhang blir extra påtaglig. Därför finns
Sommarkompis, en kompisgruppsverksamhet som
pågår under sommarlovet, för att skapa ett meningsfullt
sommarlov för barn och unga som behöver det.  

11 KOMPISGRUPPER I SVERIGE 

Tyvärr har inte alla barn och unga möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter. Däremot förtjänar alla en meningsfull
fritid och en social tillhörighet utanför skolan och
hemmet. Kompisgrupper finns därför runt om i landet
för att motverka ensamhet och skapa glädje, samvaro
och gemenskap bland barn och unga.

VI FINNS DÄR BEHOVET FINNS 

Kompisgruppen bedriver aktiviteter över hela landet,
speciellt i de områden där det finns extra stora behov.
Vi når ut till barn genom barnverksamhet, unga tjejer
genom idrottsverksamhet, barn och unga som gillar att
dansa, måla, spela spel, bowla - ja, listan kan göras
lång.
   - Tanken med våra träffar är att de ska vara kravlösa
och roliga, att de ska lätta upp i en tuff situation,
berättar en av våra frivilliga i Kompisgruppen i
Stockholm.  
   - Vi är i ungefär samma ålder men kommer från olika
kulturer, och när vi möts så uppstår en energi som jag
knappt upplevt i något annat sammanhang.

Ett meningsfullt

avbrott i vardagen

Kompisgruppen - för en 

rolig och trygg tillhörighet 

utanför skolan och hemmet. 

Det är så värdefullt att lära känna

någon som har upplevt andra saker.

Utbytet som sker tror jag är funda-

mentalt i en värld som blir allt mer

globaliserad och mångkulturell.

Röda Korsets Ungdomsförbund 12
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En möjlighet för

barn att förstå 

sina rättigheter 

TEORI BLIR PRAKTIK 

Medspelare är en workshop som handlar om att få
barn och unga att förstå Barnkonventionen som
under 2020 blev svensk lag. Workshopen går till så
att våra frivilliga workshopledare besöker olika
idrottslag där de genomför övningar som gör det
enkelt för deltagarna att förstå vad deras rättigheter
faktiskt innebär i praktiken. Efter att workshop-
ledaren berättat om Barnkonventionens viktigaste
principerna öppnar de exempelvis upp för samtal
om hur idrottarna och tränarna tillsammans bäst
kan tillämpa principerna i sin träning. Under 2021
har verksamheten totalt mött 260 barn och unga.
 
NYA SÄTT ATT JOBBA MED MEDSPELARE

Under 2021 har fokus legat på att utveckla och
utvärdera metoden bakom Medspelare för att möta
en ny målgrupp barn och unga. Visionen är att
metoden och barnrättsperspektivet ska genomsyra
organisationens arbete ännu mer, fast med hjälp av
nya metoder. Med anledning av detta har det
beslutats att Medspelare från och med 2022 ska
lämnas över till We&Sports Club.
    - Vi är glada över att ha upprättat detta
samarbete med We&Sport och ser fram emot att
följa utvecklingen av Medspelare, säger Röda
Korsets Ungdomsförbunds förbundsordförande
Lotta Schneider. 

Medspelare är en workshop

som uppmuntrar barn att

göra sina röster hörda, lika

mycket på fotbollsplanen

som i hemmet eller skolan.

Röda Korsets Ungdomsförbund 13
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Med ordentlig

vetskap om dessa

människors situation

bör inte beslut tas

baserat på siffror

och summor.
STATISTIK BLI VERKLIGHET

Genom workshopen På flykt simuleras 
situationer som är baserade på verkliga
vittnesmål från människor som tvingats
fly sina hem. Workshopen kopplar det
sedan till  dagens  flyktingsstatistik, 
asylrätten  och barnkonventionen.
Övningarna handlar om att ge
deltagarna större kunskap, förståelse
och engagemang för dessa frågor.  

ENGAGERADE DELTAGARE  

Trots coronapandemin har 45
workshops genomförts och totalt har
verksamheten haft 968 deltagare  från
Umeå i norr till Lund i söder. 
Responsen från deltagarna har varit
positiv och engagemanget har varit
stort. 

LÄTT ATT SE MÄNNISKOR 

SOM SIFFROR 

Såhär svarade en deltagare på  frågan
"Vad tycker du behöver göras för barn
och unga som söker skydd i Sverige
idag?"  under ett På flykt-pass.
   - Upplys allmänheten mer om hur
det är att vara på flykt. Jag tror att den
största konflikten inom all flykting-
relaterad politik (vilket är det som
leder till hur de som söker skydd i
slutet blir behandlade) är baserad i
okunskap om den verkliga situationen.
Det är lätt att se människor som siffror
hit och dit men med ordentlig vetskap
om dessa människors situation bör inte
beslut tas baserat på siffror och
summor.

Ökad förståelse för

människor på flykt

Workshopen På flykt

handlar om att öka

förståelsen för asylrätt

och skapa respekt för

människovärdet.

Fun fact!
Under 2021 har vi med 

hjälp av Röda Halvmånen 

i Sudan och Svenska Röda Korset

spridit konceptet På flykt till Sudan

och Ukraina.   

Röda Korsets Ungdomsförbund 14
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Vad vi tycker!
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. Däremot är vi humanitärpolitiska
och engagerar oss i frågor som rör barn och ungas hälsa, välmående,
skola, fritid och asylrätten. Vårt engagemang tar sitt uttryck genom
bland annat remissvar, workshops, inlägg i sociala medier, rapporter
och samtal med politiker och makthavare.



SAMTAL MED POLITIKER 

Under året har vi, till vår stora glädje, också sett ett
ökat intresse från lokalföreningarna när det gäller att
bedriva påverkansarbete på eget initiativ. Ett exempel
är vår lokalförening i Linköping som genomförde en
paneldiskussion med unga och kommunpolitiker, vår
lokalförening i Göteborg som genomförde ett
seminarium under Mänskliga Rättighetsdagarna om
ungas rätt att delta i demokratin och ordförandena i
Uppsala och Stockholm som skrev under en
debattartikel om antirasism. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA 2021 

Vi deltog även under Mänskliga Rättighetsdagarna
(MR-dagarna) som är Sveriges största mässa för
mänskliga rättigheter. Genom ett samarbete med LSU
Sveriges Ungdomsorganisationer såg vi till att mässan
hade den största ungdomsrepresentationen någonsin.
Dessutom såg vi till att alla de som pratade om unga
också antingen hade unga som deltog eller lyfte ungas
perspektiv. Dessutom deltog vi i fem programpunkter,
bland annat en punkt om psykisk ohälsa och
skyddsfaktorer mot socialt utanförskap. 
 

Vi vill se fler 

unga vara med 

och fatta beslut 

PÅVERKANSARBETE PÅ AGENDAN

Genom ett nytt påverkansprojekt stärker vi våra
metoder, våra färdigheter och våra nätverk. Resurser,
tid och energi har prioriterats för att förändra vår
organisation och nå ut till fler makthavare - och det har
minst sagt gett resultat. Vi har kampanjat, pratat med
makthavare och samarbetat med ett flertal andra
civilsamhällesorganisationer. Under året har vi också
fokuserat mycket på lokalt påverkansarbete genom att
uppmuntra och stötta föreningarna att höja sina röster i
lokala frågor som engagerar dem. 

NYA STÄLLNINGSTAGANDEN 

I våra verksamheter och möten med barn och unga ser
vi att rättigheter som lätt kan upplevas självklara allt för
ofta förbises, vilket kan få fruktansvärda konsekvenser.
Vi hoppas därför att de organisationsförändringar vi
påbörjat under året i förlängningen kan leda till att
påverkansarbetet genomsyrar hela Röda Korsets
Ungdomsförbund och allt vi gör. Under 2021 har vi
också tagit fram några grundläggande
ställningstaganden, för att förtydliga vilka frågor som
engagerar oss lite extra. Utifrån dessa ställnings-
taganden fokuserar vi på frågorna: psykisk ohälsa,
migration, skola och socialt utanförskap.

Vi lägger i en högre växel 

för att påverka samhället 

både regionalt och nationellt.

Vi lyssnar, tar snacket, höjer

rösten och står upp för unga!
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Alla barn och unga ska ha lika rätt till hjälp och stöd med sin psykiska ohälsa.
Alla barn och unga ska ha någon att prata med om hur de mår.
Villkoren för barn och unga med psykisk ohälsa ska förbättras.
Kunskapen om psykisk ohälsa ska öka.
Psykisk ohälsa som ett växande problem bland barn och unga ska
uppmärksammas och prioriteras.

Asylrätten är en mänsklig rättighet och den ska värnas och stärkas.
Permanenta uppehållstillstånd ska vara en norm.
Ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige.
Barn och unga ska ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige.

Sverige ska vara ett land där alla barn och unga ges lika förutsättningar att
växa och påverka sina egna liv.
Alla barn och unga ska känna trygghet och sammanhang i vardagen.
Barn och unga i socialt utanförskap ska inkluderas och känna sig som en del av
samhället.
De sociala klyftorna i samhället minskar.

Alla barn och unga ska få de förutsättningar de behöver för att klara skolan.
Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla barn och unga.
Skolan ska vara fri från diskriminering och likvärdig för alla – oavsett
diskrimineringsgrund.

Psykisk ohälsa

Asyl och migration

Socialt utanförskap

Barns rätt till utbildning

Våra generella

ställningstaganden
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UNGAS PSYKISKA HÄLSA  

Under 2021 har Röda Korsets Ungdomsförbund
höjt rösten i debatten om barn och ungas psykiska
hälsa. Vi har arbetat gentemot flera myndigheter
och beslutsfattare, som Barnombudsmannen, Västra
Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen, Socialdepartementet,
inrikesministern och Myndigheten för Ungdoms-
och Civilsamhällsfrågor (MUCF). 

I samtal med dem har vi utgått från erfarenheter från
våra verksamheter för att både ge en bild av ungas
psykiska hälsa och visa på de problem som vi ser.
Vi har framförallt sett att många barn och unga
faller mellan stolarna på grund av glapp i systemet
och att skolan och socialtjänsten bör inkluderas i
den nationella krisberedskapen.

Att den psykiska ohälsan hos

unga har ökat i över 35 år

är inte okej och därför höjer

vi våra röster i frågan. 

En röst för alla 

unga som mår dåligt  
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SKUGGKOMMITTÉN

I Skuggkommittén ingår representanter
från RFSL Ungdom, Rädda Barnens
Ungdomsförbund, Ung i Sverige,
Ensamkommandes Förbund och Röda
Korsets Ungdomsförbund med
uppdraget att följa riksdagens arbete
med en ny utlänningslag. Kommitténs
syfte har varit att lyfta fram röster och
erfarenhet av barn och unga som har
erfarenhet av flykt, så att deras
upplevelser kan påverka lagstiftningen.
Bland annat gjordes en film som
lanserades på internationella
flyktingdagen.  

NY MIGRATIONSLAG

Under sommaren 2021 beslutade
riksdagen om en ny migrationslag-
stiftning, en lag som påstods vara
långsiktigt hållbar men som i praktiken
är det motsatta. Den kommer slå hårt
mot några av samhällets mest utsatta.
Det är tydligt att riksdagen valt att inte
lyssna på de som faktiskt drabbas av
den nya lagen och därför har vi
engagerat oss i frågan under 2021. 

En lag 

som ska 

vara långsiktigt

hållbar men

som i praktiken

är det motsatta.

Årsberättelse 2021 - Asyl och migrationa

En inhuman asyllag   



Vilka vi är!
De som primärt driver Röda Korsets Ungdomsförbunds arbete
framåt, fattar beslut och samordnar verksamheter 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. Vi kämpar för
ett medmänskligare samhälle genom att möta barn och unga i
utsatthet, mobilisera och markera mot makthavare –  samtidigt
som vi är en hållbar organisation.



MEDLEMMARNA BESTÄMMER

Som medlem i ungdomsförbundet tar
en ställning för de barn och unga i
Sverige som behöver oss som mest.
Våra medlemmars stöd och
engagemang är avgörande för vårt
arbete. Medlemmar utgör grunden för
organisationens demokrati och alla
medlemmar har rätt att påverka på
både nationell och lokal nivå. Att
påverka nationellt sker genom att till
exempel skriva motioner och delta på
Riksårsmötet (vårt nationella årsmöte).
Att påverka på lokal nivå sker genom
att till exempel rösta vid sin
lokalförenings årsmöte eller komma
med förslag på verksamheter som bör
drivas lokalt.  

ETT STÄLLNINGSTAGANDE 

Att vara medlem hos oss innebär att ta
ställning för barn och ungas rättigheter
i Sverige. Ju fler medlemmar vi är,
desto större möjlighet har vi att
påverka beslutsfattare och andra
makthavare att skapa ett humanare
samhälle för barn och unga. När vi är
många är det helt enkelt lättare att få
folk att lyssna på vad vi har att säga.

Våra medlemmar

är samhällets 

unga röst  

Röda Korsets

Ungdomsförbund är

en medlemsstyrd

organisation av unga

för unga med över

10 000 medlemmar. 
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EN HELG FÖR VÅRA ENGAGERADE

Varje år bjuder vi på Röda Korsets
Ungdomsförbund in till en frivillig-helg som vi
kallar för MOVE. Här möts frivilliga från hela
landet för att utbyta erfarenheter, träffa
förbundsstyrelsen och kompetensutveckla.
Evenemanget handlar till stor del om att
nätverka och delta i olika föreläsningar och
workshops. Under MOVE 2021 hade vi 30
engagerade deltagare på plats. 
   - Det är alltid bra stämning och samtal med
rkuf:are, svarade en deltagare när vi frågade
hur helgen hade varit.

Årets tema var "Vi tar makten - ungas rätt att
påverka" och under helgen fick vi bland annat
besök av Yasmin Omar, vinnaren av 2017 års
”Ortens bästa poet” som berättade om ungt
inflytande genom skrivande och poesi. Aya
Winssi från Rädda Barnens Ungdomsförbund
lärde oss om grunderna i aktivism och Mayson
Joacimsbarn Persson från Youth 2030 pratade
om ungas inflytande i demokratin.

Alltid bra

stämning och

samtal med

rkuf:are!

VIKTIGA MÖTEN OCH INSIKTER

MOVE är också ett tillfälle för vår
förbundsstyrelse och personal att
bekanta sig med våra frivilliga och
engagerade. Under MOVE 2021
intervjuades ett flertal deltagare där de
fick berätta vilka frågor de tycker är
viktiga att lyfta nationellt, hur deras
engagemang ser ut och vad som fick
dem att engagera sig. En av årets
intervjupersoner var Taylor Flynn som
är engagerad i Malmös lokalförening,
och så här svarade hon på några av
frågorna: 

Om  du fick vara med och påverka en
sak i samhället, vad skulle det vara?
Om jag fick vara med och påverka vad
som helst skulle jag se till så att inga
barn gick hungriga eller kalla, för det är
fortfarande någonting som är relevant
idag. 

Varför är du engagerad i RKUF? 
Anledningen till att jag valt att gå med i
RKUF är för att det är så gött att
organisationen är byggd av och för
unga. 

Yasmin Omar, vinnaren av
2017 års ”Ortens bästa poet”
föreläste om ungt inflytande
genom skrivande och poesi.

Aya Winssi från Rädda
Barnens Ungdomsförbund

föreläste om aktivism
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Mayson Joacimsbarn Persson från Youth 2030 pratade om
ungas inflytande i demokratin.



EN ORGANISATION DÄR UNGA  HAR MAKTEN 

Den 9-13 juni samlandes vi för andra året i rad digitalt för
att hålla Riksårsmötet som är vårt nationella årsmöte. 
 Under fem dagar ”sågs” 58 ombud från hela landet och
förbundsstyrelsen. Ombuden är medlemmar som blivit
valda av andra medlemmar för att representera sin lokal-
förening och är de som röstar på Riksårsmötet. På så vis
kan våra medlemmar på lokalnivå påverka hela
organisationen och utöva sin rätt och makt som
medlemmar.  

NY ORDFÖRANDE OCH STYRELSE 

Riksårsmötet säkerställer att vi är en demokratisk
organisation och att det är unga som sätter agendan inom
organisationen. Riksårsmötet är även vår alldeles egna
maktskola där våra medlemmar beslutat om vad
organisationen ska jobba med och vilka som ska leda den.
Viktiga beslut som fattades i år var förändringar i
stadgarna och val av en ny styrelse samt ordförande 
Lotta Schneider.  

Riksårsmötet (RÅM) är en av årets största händelser för Röda Korsets

Ungdomsförbund. RÅM 2021 genomfördes helt digitalt mellan den 

9-13 juni och många viktiga beslut fattades. 

Riksårsmötet:  

årets viktigaste

sammankomst 
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Förbundsstyrelsen som tillsattes under Riksårsmötet 2021

 

DELTAGAREN FRÅN HELA LANDET 

Utav våra 18 lokalföreningar fanns 14 representerade
under Riksårsmötet. Som rikstäckande organisation är en
pelare i organisationens demokrati att våra medlemmar
från hela landet är representerade. Från Malmö, Lund och
Helsingborg i syd, till Umeå och Skellefteå i norr, ut till
Karlstad och Göteborg i väst samt Stockholm, Sundsvall
och Uppsala i öst. Även lokalföreningar i hjärtat av
Sverige som Växjö, Linköping, Borlänge och Västerås var
med och gjorde sina röster hörda på årets viktigaste
demokratievent. 

LIVEKONSERT MED NATHALIE LINDQVIST

På lördagskvällen under Riksårsmötet arrangerades även
en digital konsert med artisten och låtskrivaren Nathalie
Lindqvist som sändes live på vår Facebook-sida. 

Li Nester Kevin Norberg Frida Olofsson Sofia Westman Siri Klintberg

Matilda Holmberg Frida Sköld Johnsson Jenny Åman Sana Pirot Sumaya Okashe Lotta Schneider

Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot LedamotFörbundsordförande

Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot



Så här användes

pengarna 2021

Intäkter och kostnader för Röda Korset Ungdomsförbund

under 2021. 
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Bidrag från Röda korsets

kretsar och andra bidrag

Bidrag från offentliga

organisationer

Anslag från Svenska 

Röda Korset

Insamling, gåvor från

allmänheten, medel genom

företagssamarbeten

Bidrag från fonder,

stiftelser och andra

organisationer

4%

52%

Övriga intäkter

2%

32%

6%

4%

VerksamhetsutvecklingFöreningsutveckling

Kommunikation

31%

Ekonomi och

administration

8%

56%

6%

Intäkter 

Kostnader 



Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra medlemmar och frivilliga,

förtroendevalda, vår personal och våra finansiärer som är med och bidrar till
att Sverige blir en bättre plats för barn och unga.

 
Tack till: 

Svenska Röda Korset, 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor,

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet
Kellogg’s, ICA stiftelsen, Folke Bernadottes Minnesfond, Skolverket

Västra Götalandsregionen, ICA banken och ICA försäkringar och
Sparbanksstiftelsen.

 


