UNGDOMSORGANISATIONERNA,
SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN – VÅR
ROLL OCH VÅRT VÄRDE
LSU:s uppdrag och syfte

LSU är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån
demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och i världen.

LSU:s strategi 2014 och framåt

LSU:s styrelse pekar med detta dokument ut riktningen för verksamheten
kommande år. Den bryts sedan ned i verksamhetsplan 2014-2015 och senare 20162017. Strategin gäller så länge samhällsutmaningarna är relevanta och så länge
medlemmarna vill att verksamheten ska se ut som den gör. LSU:s styrelse styr sedan
den operativa verksamheten genom årliga mål och kontinuerlig uppföljning av
strategins mål.

LSU är en medlemsstyrd organisation

LSU är en medlemsorganisation och vårt viktigaste fokus är att komma
medlemmarna nära. Detta befäster vi med denna strategi i det att målen är tydligt
medlemsorganisations-relaterade. Med denna strategi blir det enklare för LSU att
besluta vad som är rätt för organisationen att göra, och kopplingen till oss som
medlemsstyrd organisation med ett uppdrag och syfte blir tydligare.

LSU:s strategi beskriver och möter samhällsutmaningar
Ungdomsorganisationer påverkas av hur samhället förändras. Ungas rörelsemönster
och livsstil påverkar det unga föreningslivet – när många unga går utan arbete
påverkar det hur många unga som kan engagera sig på sin fritid, till exempel.
Enskilda organisationer kan ha svårt att svara upp mot de stora
samhällsutmaningarna och därför ser vi att LSU ska stärka
medlemsorganisationerna i det arbetet. Vi ser dessutom att ungdomsorganisationer
har en viktig roll att fylla i ett samhälle som förändras snabbt.

Denna strategi är på så vis en utveckling från tidigare strategier. Vi fokuserar på
övergripande trender och framtidsscenarion istället för att skissa upp specifika
verksamhetsområden. LSU:s strategiska dokument tar avstamp i de utmaningar som
medlemsorganisationerna beskriver och vi pekar ut en riktning för att bemöta dem
på ett effektivt sätt i Sverige och världen.
Eftersom utmaningarna är många, stora och strukturella kommer det ta tid att
överbrygga dem. Med den nya strategin samlar vi kraft för att gemensamt kunna
åstadkomma reell förändring inom de områden som påverkar
ungdomsorganisationer mest, allt för att ungdomsorganisationer ska fylla sin viktiga
roll och ta mer plats i samhället.

SAMHÄLLSTRENDER SOM PÅVERKAR
LSU:S MEDLEMMAR
Unga har fler möjligheter
Unga möter fler möjligheter idag än för bara ett årtionde sedan. Det är något i
grunden positivt. I en global värld kan många unga förverkliga sina drömmar, men
samtidigt skapar det en förändring i hur engagemang tar sig uttryck, där det sker
kortare och på fler ställen. Organisationer behöver också kunna visa vad en medlem
får ut av att engagera sig. Genomströmningen av personer i organisationerna är en
långsiktig utmaning.
Fler flyttar till städer
Sverige har Europas skarpaste urbaniseringstrend. Det skapar förändrade
förväntningar på föreningsliv i städer men också utmaningar för föreningsliv utanför
städerna. Detta får konkreta konsekvenser för ungdomsorganisationer och deras
lokalavdelningar, som blir än viktigare för de som inte är en del av
urbaniseringstrenden, men lokalavdelningarna får samtidigt svårare att bedriva
verksamhet när unga väljer att flytta.
Organisering sker i allt fler former
Det ideella engagemanget förändras i Sverige. Det traditionella medlemskapet möter
konkurrens av både kommersiella alternativ och olika former av volontärskap – utan
medlemskap. Nätverksbaserade engagemangsformer och organisationer som utförare
i välfärden betonas också i samhällsdebatten som bättre versioner av traditionell
organisering. Med förändrade engagemangsformer riskerar den viktiga demokratiskt
utbildande funktionen i ungas organisering att tappas, och den stora utmaningen här
blir hur traditionell organisering kan ta intryck av nyare former – och vice versa.
Ungas förutsättningar är allt mer olika
Många unga vet precis hur de kan påverka samhället och genomföra sina idéer,
medan andra unga helt saknar den kunskapen och de möjligheterna. I ett modernt
medielandskap fördjupas informationsklyftor, där unga i samma samhälle lever liv
utifrån helt olika förutsättningar och i olika verkligheter. Många beskriver också en
ökande intolerans, som till exempel tar sig uttryck i rasism och näthat. Det unga
civila samhället ska vara en plats där unga oavsett bakgrund och förutsättningar ska
kunna mötas, men hur möter vi de klyftor som ökar – och hur ser vi till att inte vara
en del av en negativ utveckling utan att istället motverka den?

VÅRT SVAR
LSU ska arbeta utifrån två övergripande prioriteringar. Prioriteringarna bryts ned i
strategiska mål, som är mätbara och ligger till grund för verksamhetsplanen. Målen
följs löpande upp och rapporteras av till varje årsmöte utifrån indikatorer som
fastställs av LSU:s styrelse.

1. Ungdomsorganisationer är starka samhällsaktörer
som spelar roll i fler ungas liv
Strategimål
1.1: Förutsättningar och villkor för ungas organisering ska förbättras
Vissa villkor, regler och lagar skapar hinder för ungdomsorganisationers möjligheter att
verka, och premierar andra rörelser framför ungdomsorganisationer, främst
idrottsrörelsen. Detta behöver förändras på lokal, regional, nationell och internationell
nivå. En viktig prioritering i Sverige är ett ökat nationellt statsbidrag – eftersom det
utgör en stor del av ungdomsorganisationers finansiering.
1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga med sin verksamhet
Ungdomsorganisationers styrka och genomslag beror mycket på hur många unga som är
medlemmar, engagerade och tar del av verksamheten. Det är både ett medel för
genomslag och egenvärde för individen – engagemang i ungdomsorganisationer innebär
gemenskap men också möjlighet att förverkliga sina idéer. Det kräver arbete med
konkreta och varierande metoder om hur fler unga, även de som inte tidigare varit
organiserade, kan bli medlemmar i organisationerna.
1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och organisatoriska stabilitet ska stärkas
Ungdomsorganisationer möter ofta problem gällande ekonomisk och organisatorisk
stabilitet, genom ett beroende av enskilda finansieringskällor, hög genomströmning av
engagerade eller andra utmaningar. Stärkt stabilitet, kontinuitet och hållbarhet är
viktiga aspekter för att rusta ungdomsorganisationer att möta samhällsutmaningar och
bedriva politiskt arbete.
1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta beslutsprocesser
Ungdomsorganisationer representerar viktiga perspektiv som bör synas i politiska
processer, och i större utsträckning påverka samhällsutvecklingen. Det  unga  
civilsamhället  ska  bidra  med  analys  och  metoder  för  hur  man  motverkar  rasism  och  
odemokratiska  strömningar  i  samhället. För att det ska ske måste
ungdomsorganisationers perspektiv värderas högre, beslutsfattare behöver ha större
kännedom om ungdomsorganisationer, och främst: ungdomsorganisationers verktyg att
påverka politiskt behöver bli bättre.

2. Samhällets bild av ungdomsorganisationer och
ungas engagemang är rättvisande
Strategimål:
2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka
Trots att nästan hälften av Sveriges unga är medlemmar i ungdomsorganisationer är
kännedomen låg om organisationerna och engagemanget i dem. Detta märks till
exempel genom en mediabild av unga som präglas av brist på engagemang och ovilja
till organisering, samtidigt som samhällsengagemanget hos den unga generationen
faktiskt är större än någonsin. Denna bild behöver ungdomsorganisationer förändra
gemensamt, och media är ett centralt verktyg för att göra det.
2.2: Samhällets erkännande av ungdomsorganisationer och deras arbete ska
öka
Samhällets låga kännedom om ungdomsorganisationer bidrar också till att
ungdomsorganisationers arbete inte värderas eller erkänns tillräckligt, vilket
påverkar deras position i samhället negativt. Den samlade kunskapen och statistiken
om sektorn är dessutom bristfällig eller till och med obefintlig. Detta måste
förändras. Den roll engagemanget i ungdomsorganisationer spelar för samhället
behöver synliggöras och kommuniceras, för ett rättmätigt erkännande av värdet i
ungas organisering.

VÅRA NYCKELKOMPETENSER
I arbetet med att ta fram denna strategi har vi analyserat vilka som är våra
nyckelkompetenser – det vill säga det vi kan göra bäst, som ingen annan kan. Detta
är en viktig utgångspunkt, eftersom LSU har en roll medan våra
medlemsorganisationer har en annan. Det finns också många behov hos
ungdomsorganisationer som redan fylls bra av andra aktörer i samhället. Där finns
det inte någon anledning för LSU att fokusera.
Genom att koncentrera oss på att möta de behov som vi kan möta bättre än någon
annan kan placerar vi oss i ett strategiskt guldläge. Det är med ett sådant fokus som
LSU har bäst möjligheter att få maximalt genomslag för vår verksamhet.

Strategiskt
guldläge

För att hitta våra nyckelkompetenser har vi alltså värderat vår roll i relation till att
det ska vara svårt för någon annan aktör att imitera, att det ska skapa nytta i många
delar av vår verksamhet och att det är relevant för våra medlemsorganisationer.
Vi har identifierat följande:
Vi samlar en unik bredd av organisationer och skapar möten över
organisationsgränser

Få andra paraplyorganisationer i Sverige samlar organisationer från ett sådant brett
tematiskt spektrum. Inga andra möjliggör den typen av utbyten som kan ske hos LSU. Detta
är en särskilt stark del i våra utbildningar, nätverk och mötesplatser.

Vi påverkar och bevakar frågor som berör alla medlemsorganisationer

LSU bevakar ungdomspolitiken, lyfter frågor inom den för diskussion, driver ungas makt i
samhället, men också förutsättningar för organisering och statsbidrag för
ungdomsorganisationer. Expertrollen inom ungdomspolitiken ska utvecklas ytterligare.

Vi utser legitima företrädare till viktiga politiska organ

Det är genom LSU som legitima ungdomsrepresentanter till FN:s Generalförsamling, EU:s
ungdomspolitiska konferenser, Nordiska samarbetsforum, m.fl., utses. Det är ett viktigt
verktyg för att påverka politiken utanför Sveriges gränser.

Vi stärker ungdomsrörelser i auktoritära stater

Vi är unika i att vi samarbetar med liknande paraplyorganisationer i flera auktoritära stater,
som därmed påverkar sina länder för ett starkare ungt civilsamhälle. Genom LSU:s globala
arbete påverkas politiken i Libanon, Zimbabwe och Belarus – för att nämna några länder.

Vi påverkar Sveriges roll i världen i en ung riktning

Både svensk utrikespolitik och biståndspolitik påverkas av de perspektiv LSU driver. Vi är
till exempel experter på att inkludera unga i beslutsfattande och i utvecklingssamarbeten.
Här ska vi lyfta våra medlemmars perspektiv och öppna dörrar för deras påverkansarbete på
ett än tydligare sätt.

