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REPRESENTANTSKAPSMÖTE
2019
8 -10 November i Stockholm
Start fredag kl 17.00
Slut söndag kl 17.30
Deltagande
Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt.
Därutöver får organisationen skicka två övriga representanter. Eventuella ledsagare medföljer
utöver representanter, men anmäls på samma sätt. Ombudet ska delta under hela årsmötet.
Kostnad
LSU täcker deltagarkostnaden för medlemsorganisationens ombud. Ombud som reser från
annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 400 kr för tåg. Kom ihåg att barn- och ungdomsorganisationer i ungdomsrörelsen även kan använda LSU:s rabattkod hos SJ. Information
om hur du ansöker om resebidrag kommer att finnas på LSU:s hemsida i anslutning till anmälan. Annan ersättning för boende och resor utgår ej. Övriga representanter debiteras en avgift
om 250 kronor per person som inkluderar mat under de båda dagarna.
Handlingar
Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud samt
läggs upp löpandes på LSU:s hemsida.

Information
Ytterligare information publiceras löpande på www.lsu.se/om/representantskap och mejlas ut till medlemsorganisationer och de som anmält sig till mötet.
Frågor? Kontakta repskap@lsu.se

Årets val – val till LSU:s styrelse!
På årets representantskapsmöte är det dags att välja ny styrelse för 2020-2022.
Valberedningens förslag presenteras i nästa utskick som kommer den 11 oktober.

Årets tema – växande utrymme!
Årets tema för representantskapet är växande utrymme. Vi kommer att få tillfälle att diskutera hur vi ungdomsorganisationer bidrar till att motverka det krympande utrymmet och istället
arbetar för ett växande utrymme. Temat kommer att genomsyra programpunkterna under
mötet.

Årets höjdpunkt – ny strategi för LSU!
I år är det dags att anta en ny strategi för LSU. Styrelsen har under våren arbetat med att ta
fram ett nytt förslag till strategi genom workshops, omvärldsbevakning, utvärdering och konsultationer med medlemmar.

Årets andra höjdpunkt – Civilsamhällespolitiskt program!
Styrelsen lägger till detta Representantskapsmöte också ett förslag som fördjupar och utvecklar LSU:s civilsamhällespolitik. Programmet är en förlängning av LSU:s idéprogram.

Välkomna!
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Förslag på föredragningslista

Förslag på föredragningslista
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Representantskapsmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av arbetsordning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande
verksamhetsår
11 § Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2018
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Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
13b §
Val av styrelsens ordförande
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Strategi för LSU:s verksamhet 2020-2024
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14d §
Budgetdirektiv
14e §
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15 § Motioner
16 § Övriga ärenden
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Beslutsförslag
Representantskapet föreslås besluta
Att fastställa föredragningslistan.
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8§

Förslag på arbetsordning

Arbetsordning för LSU:s Representantskap
I arbetsordningen beskrivs hur LSU:s Representantskap går till och vilka regler som
gäller för mötet. Arbetsordningen gör det enklare för alla att delta och förstå vad som
händer under mötet. Arbetsordningen bestäms gemensamt av representantskapet för
att alla ska kunna ha ett inflytande över hur mötet går till.
I slutet av dokumentet finns en ordlista där du hittar förklaringar till ord som är vanliga i mötessammanhang men kan vara svåra att förstå.
Spelregler för Representantskapet
Representantskapet finns till för att alla LSU:s medlemmars tankar och idéer ska höras och tas i beaktande så att LSU:s verksamhet och organisation fortsätter utvecklas
i den riktning som medlemmarna vill. Det är därför viktigt att vi alla tillsammans
anstränger oss för att göra mötet så demokratiskt och inkluderande som möjligt. Alla
som deltar på representantskapet förväntas bidra till att skapa ett bra möte genom att:

•
•

Uppmuntra alla att komma med förslag och delta i diskussioner.

•
•

Försöka förstå vad någon menar och låta den utveckla sina tankar.

•

Visa hänsyn till varandra både i och utanför plenum och ha respekt för allas
olika erfarenheter och livsvillkor.

•

Aktivt motverka alla former av förtryck.

Syntolka visuella inlägg för att underlätta för samtliga deltagare att ta del av
informationen.
Synliggöra varandras goda idéer och bidrag till mötet och tolka varandra
välvilligt.

Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt under Representantskapet
Det närvarar många personer under Representantskapet men alla har inte samma
rättigheter. I tabellen visas vilka grupper som har rätt att göra vad under Representantskapet. Rösträtt innebär att du har rätt att vara med och fatta beslut under mötet.
Det är endast ombud ifrån medlemsorganisationer som har rösträtt. Varje medlemsorganisation kan skicka ett ombud och alltså ha en röst. Det är bara ombuden som kan
rösta under representantskapet.
Förslagsrätt innebär att du har möjlighet att lägga fram förslag som mötet kan rösta
om. Ombuden, styrelsen och mötespresidiet har rätt att lägga förslag under alla de4

lar av mötet medan andra bara har rätt att lägga förslag under vissa beslutspunkter.
Yttranderätt innebär att du har rätt att uttrycka din åsikt under mötet, en del har
yttranderätt under alla delar av mötet medan andra bara har yttranderätt i speciella
frågor. I listan här nedan kan du se vilka som har vilka rättigheter under olika punkter
på föredragningslistan.
Representantskapets sammanträden är offentliga. Representantskapet kan dock besluta om att specifika frågor ska behandlas bakom stängda dörrar. När en fråga behandlas bakom stängda dörrar har endast personer med yttranderätt rätt att befinna
sig i rummet.
Deltagare

Rösträtt

Förslagsrätt

Yttranderätt

X

X

X

Representant från medlemsorganisation

X

X

Styrelsen

X

X

Årsmötets mötespresidium

X

X

Ombud från medlemsorganisation

Representant från etableringsmedlem

X

LSU:s generalsekreterare

X

Revisorer

X1

X1

Valberedning

X2

X2

Kandidater till förtroendeposter

X3

Funktionärer

X4

Övriga
¹ Vid ärenden rörande revision
² Vid valärenden
³ Vid valärenden
4
Efter beslut från mötespresidiet

Fastställande av röstlängd
Röstlängden består av namnen på samtliga röstberättigade ombud som närvarar under
mötet. Röstlängden ska justeras i början av årsmötet, när förhandlingar återupptas
efter uppehåll och inför slutna omröstningar. Att justera röstlängden innebär att gå
igenom vilka närvarande som har rösträtt och räkna samman det totala antalet röster som kan användas. Om en organisation behöver byta ombud måste det meddelas
skriftligen till mötespresidiet. Detsamma gäller om ett ombud måste lämna mötet och
därmed inte längre kan rösta. Hur många ombud som måste vara närvarande för att
mötet ska fattas beslut bestäms av stadgan.
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Plenumförhandlingar
Plenum är representantskapets beslutsrum där propositioner, motioner, val och andra
frågor som ska behandlas diskuteras och tas beslut om. Arbetet i plenum leds av ett
mötespresidium som består av det antal ordföranden och sekreterare som representantskapet väljer. Styrelsen ska lämna förslag på mötespresidium till representantskapet.
Representantskapet ska utöver mötespresidiet utse två mötesdeltagare till mötesjusterare och rösträknare. Deras uppgifter är att tillsammans med mötespresidiet justera
protokollet samt att om det behövs hjälpa mötespresidiet vid rösträkning.  
Att begära ordet
Under plenumförhandlingarna kan du begära ordet när du vill säga någonting. Du begär ordet genom att räcka upp ditt personliga röstkort eller deltagarkort. Mötespresidiet sätter då upp dig på talarlistan och talar sedan om när det är din tur att tala.
Under mötet används dubbla talarlistor. Personer som begär ordet för första gången
i en fråga skrivs upp på en första talarlista. Personer som redan talat i en fråga skrivs
upp på en andra talarlista när den vill prata igen under samma punkt på dagordningen. Den första talarlistan måste sedan vara tom innan personer på andra talarlistan
får ordet. Dubbla talarlistor används för att så många röster som möjligt ska höras i en
diskussion.  
I plenum kan du begära ordet av följande skäl:

•

Du vill argumentera för vad du tycker om ett förslag. När den som presenterar förslaget till beslut har pratat klart öppnar mötespresidiet upp för
debatt om det förslaget. Om du begär ordet sätts du upp på talarlistan. När
mötet har avslutat en debatt och befinner sig i beslut kan du inte längre
begära ordet för att argumentera för din åsikt. Ett bra inlägg i debatten är
tydligt, håller god ton och tillför något nytt till diskussionen. Debatten på
representantskapet ska präglas av deltagande från medlemsorganisationerna, öppen dialog och högt i tak.

•

Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara att ett viktigt faktum
som glömts bort eller att något sagts som är fel. Då får du inte argumentera
eller komma med förslag utan bara tala om vad som saknas eller blivit fel.
Sakupplysning ska motiveras för mötespresidiet som beslutar om sakupplysningen ska beviljas. Beviljade sakupplysningar bryter talarlistan och får
förtur.

•

Du vill begära replik. En replik kan du begära när ditt tidigare inlägg blivit
medvetet felaktigt tolkat i sak eller när du känner dig personligt angripen i
en debatt. Mötespresidiet avgör om begäran om replik ska beviljas. Repliken ska endast vara ett kort svar. Replik bryter talarlistan och kan följas av
kontrareplik på samma sätt som replik.  
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•

Du vill väcka en ordningsfråga. En ordningsfråga ska röra formerna för
årsmötet. Ordningsfrågan bryter talarlistan. Olika former av ordningsfrågor finns beskrivna längre ner. Rådgör gärna med mötespresidiet om du är
tveksam.

Talartid
Personer med yttranderätt har en talartid på tre minuter för varje yttrande i en diskussion. Mötespresidiet kan bevilja längre talartid vid presentationer av propositioner
och motioner. Yttranden som tolkas har alltid dubbel talartid. Inför personval kan personer med yttranderätt plädera för kandidater. Personen har då två minuters talartid
och varje ombud kan bara plädera en gång per valärende. I replikskiften är talartiden
en minut. Mötespresidiet har rätt att införa ytterligare talartidsbegränsningar om de
anser det nödvändigt för att hålla mötestiden.
Yrkanden
Alla förslag som ska beslutas om på mötet kallas för yrkanden. Yrkanden ska lämnas
in skriftligen till mötespresidiet på speciella yrkandelappar eller skickas till mejladressen yrkande@lsu.se.
Du kan lämna in nya yrkanden under en diskussion fram till dess att det är dags att
fatta beslut i en fråga, mötespresidiet talar om vilka förslag som finns innan beslut
ska fatts. Alla yrkanden protokollförs. Det ska alltid framgå vem som är avsändare till
ett yrkande och vilken beslutspunkt yrkandet avser. Innan mötet fattar beslut i en
fråga läser mötespresidiet upp vilka yrkanden som finns att besluta om i frågan.
Ordningsfrågor
Det finns flera olika typer av ordningsfrågor, här är några exempel.

•

Paus. I långa diskussioner behövs det ibland en paus. Presidiet lägger in sådana där det passar bra. Tycker du att det behövs ytterligare en paus kan du
begära det. Mötespresidiet fattar då ett beslut om att ta paus eller fortsätta
mötet eller så frågar de årsmötet som beslutar i frågan. Ingen debatt förs i
ordningsfrågan.

•

Tidsbegränsning. Om diskussioner drar ut på tiden kan årsmötet införa en
kortare tidsbegränsning. Du kan yrka på att en tidsbegränsning ska införas.
Mötet röstar sedan ja eller nej till förslaget. Mötespresidiet kan också själva
besluta om kortare talartid.

•

Streck i debatten. Ombud eller mötesordförande kan föreslå streck i de7

batten om du anser att debatten drar ut onödigt på tiden. Beslut tas av årsmötet efter fråga från mötespresidiet. När streck i debatten beslutats får de
som vill tala sätta upp sig på talarlistan innan strecket dras. Efter det kan
inga ytterligare personer sätta upp sig. Innan debatten går vidare redovisar
ordföranden vilka som skrivit upp sig på talarlistan.
Beslut
Samtliga beslut fattas i plenum. När debatten i en fråga är avslutad frågar mötets ordförande om mötet är redo att gå till beslut. När mötet gått till beslut är det inte längre
möjligt att lämna in nya förslag. Ordföranden berättar vilka yrkanden som kommit in
och föreslår i vilken ordning de ska behandlas. Ordningen som yrkanden behandlas
i kallas propositionsordning. Förslag från styrelsen, valberedningen och revisorerna
är huvudförslag när propositioner behandlas i plenum. Vid motioner är motionärens
förslag huvudförslag.  
Beslut genom acklamation
Beslut fattas främst med acklamation. Det betyder att ombuden svarar på mötesordförandes fråga muntligen genom att ropa “JA” och samtidigt sträcka upp sina röstkort.
Mötesordföranden avgör vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.
Votering
Om något av ombuden upplever att ordföranden uppfattat omröstningen fel kan den
begära votering. Votering ska begäras direkt när mötesordförande talat om vilket av
förslagen som fått majoritet. Om votering begärs ska förslaget prövas igen i en försöksvotering där ombuden enbart räcker upp sina röstkort och håller dem uppe till
dess att mötesordförande ber dem att ta ner dem igen. Mötespresidiet räknar då antalet röstkort för och emot förslaget och avgör vilket av förslagen som fått majoritet.  
Rösträkning
Det går också att begära rösträkning. Om någon begär rösträkning räcker ombuden
på nytt upp sina röstkort och rösträknarna räknar rösterna. Rösträknarna meddelar
sitt resultat till ordföranden, som avgör vilket av förslagen som har fått majoritet. När
rösträkning genomförs redovisas antalet röster för och emot förslaget i protokollet.   
Sluten votering
Sluten votering kan begäras i känsliga ärenden. Sluten votering används exempelvis
alltid när det finns fler än en kandidat till en post. Sluten votering innebär att alla
ombud röstar via en röstsedel som ej visas upp. Rösterna räknas sedan samman av
mötespresidiet tillsammans med rösträknarna och antalet röster för de olika kandida8

terna redovisas sedan för representantskapet och i protokollet.  
Reservationer och anteckningar till protokollet
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter
att beslutet har fattats, innan nästa punkt i föredragningslistan påbörjas. Reservationen ska lämnas in skriftligt till ordföranden, senast vid avslutandet av årsmötet. Alla
reservationer protokollförs. Ledamöter av LSU:s styrelse har rätt att anmäla avvikande
mening till protokollet. Övriga anteckningar till protokollet ska lämnas till mötespresidiet innan mötet avlutas och redovisas i en bilaga till det färdigjusterade protokollet.

Valärenden
Valberedningens förslag
Valberedningens uppgift är att bereda de val som representantskapet ska göra innan
mötet och att föreslå mötet vilka av kandidaterna de anser ska väljas. Under mötet
presenterar valberedningen sina förslag. Ombuden har sedan möjlighet att plädera för
kandidaterna innan mötet fattar beslut. Det innebär att ombud och representanter
kan berätta för representantskapet varför de tycker att någon ska bli vald till ett uppdrag.
Sluten omröstning vid personval
  
Om det vid personval finns fler kandidater än platser tillämpar årsmötet sluten omröstning. För att en röst ska vara giltig ska den innehålla så många namn som det finns
platser att fylla i valet. Antalet röster för varje kandidat förs till protokollet.

Övrigt
Mötespresidiets roll
Det är mötespresidiets ansvar att med möjliga medel skapa ett inkluderande och effektivt möte. För att kunna skapa goda förutsättningar kan mötespresidiet i vissa situationer behöva skapa tillfälliga regler eller frångå de regler som bestäms av den här
arbetsordningen.
Stadgans roll
LSU:s stadga är organisationens högst beslutade dokument. Det som står i stadgan har
alltid företräde framför det som står i denna arbetsordning eller som mötespresidiet
beslutar.  

9

Ordlista
Arbetsordning: De regler som mötet beslutar att det ska arbeta efter och följa.
Anförande: Betyder samma sak som ett talat inlägg, alltså att du begär ordet och
pratar i en fråga.
Avslag: Avslag innebär att en röstar NEJ till ett förslag.
Behörighet: Innebär att information om mötet har skickats ut på rätt sätt och i rätt
tid så att alla som ska ha möjlighet att delta har blivit informerade. Om det inte har
gjorts så kan inte mötet hållas.
Beslutsmässighet: För att ett möte ska kunna fatta giltiga beslut måste ett visst
antal eller en viss andel av organisationens medlemmar vara närvarande. Det kallas
för beslutsmässighet.
Bifall: Bifall innebär att en röstar JA till ett förslag.
Debatt: Diskussion om innehållet i ett förslag. Vid varje ny punkt på föredragningslistan som ska behandlas startar en ny debatt. Först presenteras huvudförslaget och
sedan öppnar mötesordförande upp för diskussion.
Delegat: Olika personer som närvarar vid möten kan kallas delegater. Oftast innebär det samma sak som mötesdeltagare och medför inga speciella rättigheter.
Förhandling: Ett annat ord för att beskriva de formella diskussioner som förs i
plenum.
Förslagsrätt: Rätten att lägga förslag, det vill säga yrka, under mötet.
Huvudförslag: Huvudförslag innebär att det är det förslag som man utgår ifrån och
som kommer att beslutas om ifall inga ändringar görs. Det kan också beskrivas som
ett grundförslag. Yrkanden ska förhålla sig till huvudförslaget och föreslå ändringar
av innehållet i detta. Mötet röstar sedan om att göra den föreslagna ändringen av
huvudförslaget eller inte.
Motion: Förslag från medlemsorganisation som via styrelsen skickats ut innan mötet.
Nominera: Att föreslå att en person ska bli vald till ett uppdrag. Oftast kan bara de
som har rösträtt under ett möte nominera personer till uppdrag i den organisationen.
Ombud: En person som deltar i mötet med rösträtt. Antalet ombud kan variera
beroende på vilken organisation som håller mötet. Ombud kan i vissa organisationer
också ha olika många röster.
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Ordningsfråga: En fråga som rör formen för mötet.
Plena/Plenum: Det rum där de formella diskussioner som kallas förhandlingar
hålls och där beslut fattas.
Plädera: Att tala väl om någon. När personer ska väljas till olika uppdrag finns oftast möjligheten för mötesdeltagare att inför hela mötet berätta om varför en
person vore ett bra val för uppdraget.
Mötespresidium: De personer som valts till mötesordföranden och mötessekreterare för mötet.
Proposition: Förslag från styrelsen som skickats ut inför mötet.
Reservation: Genom att anmäla en reservation i direkt anslutning till ett beslut
kan en mötesdeltagare öppet visa att den tar avstånd ifrån beslutet och få detta fört
till protokollet.
Röstlängd: En lista över samtliga närvarande personer med rösträtt. Antalet personer i röstlängden avgör hur många röster som finns på mötet.
Rösträtt: Rätten att rösta för eller emot ett förslag. Varje medlemsorganisation kan
skicka ett ombud med en röst.
Sakupplysning: En sakupplysning är ett inlägg i diskussionen som inte uttrycker
en åsikt utan endast redogör för ett sakförhållande eller tillför fakta.
Streck i debatten: Streck i debatten kan användas för att begränsa hur många
som talar i en fråga. Om streck i debatten införs så får personer möjlighet att skriva
upp sig på talarlistan vid det tillfället men sedan stängs möjligheten att skriva upp
sig.
Talarlista: En sammanställning över vilka som anmält att de vill tala i en fråga. Alla
skrivs upp i den ordning som de anmäler att de vill tala och får sedan möjligheten
att i den ordningen hålla sina anföranden.
Talarstol: Ofta finns en utmärkt plats varifrån alla anföranden hålls och denna plats
kallas talarstol.
Yrkande: Alla förslag som läggs fram till mötet kallas för yrkanden.
Yttranderätt: Rätten att uttrycka sin åsikt under mötet. Alla som har yttranderätt
kan skriva upp sig på talarlistan.
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14a§

Försättsblad: Strategi för LSU:s
			verksamhet
Förslaget till ny strategi har utformats i nära samråd med medlemsorganisationer genom flera konsultationstillfällen. Dispositionen följer tidigare strategiers format, men
kopplingen mellan ungdomsrörelsens utmaningar och LSU:s svar på dessa utmaningar
har förtydligats för att underlätta läsning och förståelse.
Vi vill uppmärksamma er medlemsorganisationer att förslaget på nytt strategidokument är sammanlänkat till förslag på verksamhetsplan för 2020. Om ni önskar yrka på
strategidokumentet mål bör ni troligen även yrka på verksamhetsplanen.

Beslutsförslag
Representantskapet föreslås besluta
Att anta LSU:s strategi 2020–2024.
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14a§

Förslag: Strategi för LSU:s verksamhet

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Strategi 2020 - 2024

”

LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är
organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen

”

1. Strategins syfte och utformning
Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer(LSU) är samarbetsorganet för barn- och
ungdomsorganisationer i Sverige. LSU arbetar utifrån en demokratisk grund för att
stärka ungas föreningsliv. Vi tror att barn- och ungdomsorganisationer är redskapet
för att nå, utveckla, involvera och representera unga människor.
En strategi är en kombination av målen en organisation strävar mot, och metoderna
för att nå dessa mål. Detta dokument stakar ut riktningen för att LSU ska kunna förverkliga sin vision, sitt uppdrag och syfte.
LSU är en medlemsstyrd organisation. Organisationens huvudsakliga syfte är att vara
så nära medlemsorganisationerna som möjligt, stötta dem och driva verksamhet och
politik som gynnar dem och barn och ungas organisering. Det här strategidokumentet,
framtaget tillsammans med våra medlemsorganisationer, tydliggör detta arbete på en
strategisk nivå.
LSU:s strategi bryts ner i verksamhetsplaner. De politiska och idébaserade utgångspunkterna som fastläggs häri utvecklas vidare i Idéprogrammet. Den här strategin
gäller i upp till fem år från beslutsdatum, eller så länge medlemsorganisationerna finner att samhällsutmaningarna och LSU:s uppdrag är i linje med vad som beskrivs här.
LSU:s styrelse styr under denna tid, med utgångspunkt i strategin och verksamhetsplanen, den operativa verksamheten genom årliga mål och kontinuerlig uppföljning.
Det är styrelsens uppgift att under det årliga representantskapet informera medlemsorganisationerna hur LSU har arbetat för att uppnå verksamhetsplanen och hur
detta arbete korresponderar med målen i den här strategin.
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2. LSU:s roll i ungdomsrörelsen och samhället
För att strategin ska vara relevant för LSU, som samlar en stor bredd av organisationer
med olika mål, syften, intressen och verksamheter krävs det att LSU:s roll och kompetenser tydliggörs.
LSU:s huvudsakliga roll är i skärpunkten mellan våra medlemsorganisationers behov,
vår unika position som plattform, och den pågående dialogen med olika samhällsinstanser. LSU ska bevaka och utforska nya samhällsfenomen som påverkar ungas engagemang och möjlighet till organisering. Genom att driva på en utveckling som gynnar
ungas möjlighet till engagemang påverkas också våra medlemsorganisationer i positiv
riktning. Utgångspunkten i LSU:s arbete ska alltid vara att driva frågor och verksamheter som är medlemsorganisationerna till gagn, direkt eller indirekt. LSU ska verka
som en plattform för dess medlemsorganisationer och ska aktivt ge dessa tillträde och
utrymme att driva politik.
Nedan redogörs för LSU:s roll och kompetenser i att lyfta och stödja sina medlemsorganisationer och barn- och ungas organisering.
2.1 LSU är en bred samlingsplats för barn och unga
LSU samlar organisationer på riksnivå för erfarenhetsutbyte. Med hjälp av vårt nätverk har vi en unik förståelse för barn- och ungdomsorganisationers behov och kan
mobilisera i breda frågor om ungas inflytande, förutsättningar och demokratiska rättigheter. Vårt nätverk innebär också att värdefull information och verksamhet får stöd
och spridning bland de som behöver den.
LSU bidrar med mötesplatser och plattformar för medlemsorganisationer att möta beslutsfattare. LSU är även en väg in för myndigheter och andra offentliga aktörer som
vill få kontakt med relevanta ungdomsorganisationer.
2.2 LSU är en stark röst för barn och ungas organisering
Barn- och ungdomsorganisationer påverkas av hur samhället förändras. Ungas livssituation, förutsättningar, rörelsemönster och livsstil påverkar det unga civilsamhället.
Enskilda organisationer saknar ofta möjlighet att svara upp mot stora samhällsförändringar och – utmaningar. Som samlande paraply- och expertorganisation har LSU
möjlighet att bevaka samhällsutvecklingen och verka för att förbättra förutsättningarna för våra medlemsorganisationer och för barn- och ungas organisering. Genom LSU:
arbete med att stärka barn och ungdomsorganisationers roll i samhället blir barn och
ungas perspektiv synliggjorda och ges möjlighet till inflytande över samhällsutvecklingen.
Tack vare sin bredd och storlek har LSU politisk trovärdighet och neutralitet. Vi representerar ungdomsrörelsens enade röst gentemot allmänhet och makthavare. LSU
utgör en unik plattform för att lyfta värdet, effektiviteten och behovet av medlemsorganisationerna och deras verksamheter.
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2.3 LSU är en internationell kontaktyta
Som det erkända svenska landsrådet har LSU en viktig internationell roll. Vi skapar
kontaktytor med den globala ungdomsrörelsen, och öppnar upp för internationella
samarbeten och kunskapsutbyten. LSU är därutöver ofta den första kontakten mellan
internationella aktörer och det unga svenska civilsamhället.
Vårt internationella arbete bidrar till att göra politik gentemot internationella institutioner och andra stater mer barn- och ungdomsvänlig och ger barn och unga möjligheter att påverka dess innehåll och riktning. Vi säkerställer demokratiska urvalsprocesser
av svenska ungdomsrepresentanter till olika internationella forum. Vår internationellt
erkända roll ger oss tyngd i stödet till ungdomsrörelser i auktoritära stater.
2.4 LSU har kunskap om ungas förutsättningar för organisering
LSU är experter på barn- och ungas demokratiska organisering. Vi ska erbjuda tydligt
definierat stöd och rådgivning till medlemsorganisationer som behöver det. Detta särskilt till små och nya organisationer som ska känna att det finns ett tillgängligt stöd
från LSU kring administrativa och organisatoriska frågor.
LSU är den naturliga expertinstansen i frågor om ungas organisering och bjuds in att
aktivt delta i utredningar som rör civilsamhället och ungas möjlighet till organisering
och etablering i samhället.
LSU har rutin och kompetens av att göra trovärdiga utredningar och faktasammanställningar om ungas organisering. LSU släpper regelbundet väl underbyggda rapporter som är till gagn för medlemmarna och stärker vår ställning som påverkansaktör.
2.5 Gränsdragningar – vad LSU inte ska göra
Som en bred paraplyorganisation försöker LSU samla upp olika intressen och problembeskrivningar. Utmaningen ligger här i att tydliggöra vad LSU inte ska göra. Att
driva frågor och intressen som en stor del av medlemsorganisationerna har nytta av,
men inte konkurrerar med medlemsorganisations egna frågor, ligger inom LSU:s uppdrag. LSU måste påminna sig själv om medlemsorganisationernas unika kompetenser
och på intet sätt konkurrera med dessa. LSU behöver vara trovärdiga i breda frågor
som rör barn och unga och deras förutsättningar för organisering. LSU ska inte bedriva politik på alla områden. I frågor där konsensus saknas ska LSU verka för att ge
utrymme och tillträde till relevanta medlemsorganisationer att driva påverkan.
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3. Utmaningar och förändringar
Mot bakgrund av den roll LSU har inom ungdomsrörelsen och samhället identifieras
nedan tre övergripande utmaningar och förändringar som vi behöver förhålla oss till
och bemöta.
3.1 Krympande utrymme
LSU identifierar olika typer av hot mot demokratisk organisering som krympande
utrymme. LSU erkänner civilsamhällets utrymme som krympande och ser detta som
en av ungdomsrörelsens största utmaningar. Det krympande utrymmet innebär bland
annat minskande ekonomiska resurser, ökade risker så som hat, hot och trakasserier
mot organisationer och dess företrädare, minskad politisk legitimitet, ökat misstroende mot civilsamhällsorganisationer, och ökad kontroll och styrning.
3.1.1 Krympande ekonomiskt utrymme
Det unga civilsamhället är fortsatt präglat av stagnerande finansiering. Detta undergräver LSU:s medlemsorganisationers möjlighet att utvecklas, planera långsiktigt och
driva de frågor de vill. I många fall leder den bristande finansieringen till minskade
verksamheter, färre aktiviteter, ökad stress och oro, samt ett större beroende av målstyrd alternativ finansiering.
I brist på långsiktig och fri finansiering tvingas många söka sig till alternativa finansieringskällor så som projektbidrag. Detta leder till ökad oro, stress och administrativa
uppgifter samtidigt som organisationernas frihet minskar till förmån för projektstyrning. Därigenom begränsas organisationernas möjligheter till långsiktig planering och
till att anpassa sig efter nya förutsättningar och utmaningar. Vi ser även att projektoch annan alternativ finansiering minskar det unga civilsamhällets möjligheter att bedriva påverkansarbete eller agera röstbärare eftersom sådan verksamhet sällan ryms
inom projektfinansieringens målbeskrivning.
Vårt svar
LSU ska verka för ett ökat statsbidrag och för att statsbidragets utformning ska ge större möjlighet till långsiktig planering samt för att statsbidraget ska förblir fritt att disponera så som medlemsorganisationerna önskar. Detta ska göras bland annat genom
påverkansarbete mot relevanta makthavare där LSU visar på ungdomsrörelsens betydelse som demokratibärare, värdeskapare och visa på den samhällsnytta som skapas.
3.1.2 Krympande juridiskt utrymme
De direkta och indirekta hoten mot demokratisk organisering ökar. Direkt finns ett
ökande hot från en mer aktiv och högljudd antidemokratisk rörelse som hotar enskilda personer, organisationer och dess företrädare som arbetar för mänskliga rättigheter
eller som av demografiska skäl utgör ett hot mot deras världsbild.
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Indirekt finns en ökande opinion mot ovillkorat stöd till civilsamhället, med argument
baserade kritik mot offentlig finansiering av civilsamhället och oro för religiös eller
politisk extremism.
Civilsamhällespolitiken riskerar att bli politiserad. Vi ser en skiftande diskurs där organisationer beskrivs som politiska spelare snarare än värderingstunga sociala rörelser.
Vårt svar
LSU ska verka för ett växande demokratiskt utrymme. LSU ska alltid stå på demokratibärarens sida. Oavsett om det gäller ekonomiska förutsättningar, misstroende,
diskriminering eller något annat som krymper civilsamhällets utrymme. LSU ska vidare verka för att uppmärksamma och motverka hat, hot och trakasserier riktade mot
ungdomsrörelsen. LSU ska verka för att ungdomsrörelsen engageras och innefattas i
framtagandet av åtgärdsplaner kring risker om hot hat och trakasserier mot demokratibärare.
LSU har ett viktigt ansvar i att stå upp för värderingar och rättigheter utan att gå i
politisk polemik på ett sätt som drabbar LSU:s medlemmar eller vårt oberoende. LSU
ska arbeta för att visa hur ungdomsrörelsen gemensamt står upp för barn och ungas
rättigheter och för frågor som rör deras organisering. Det gäller frågor så som barns
och ungas rätt att påverka sina liv, reella möjligheter att organisera sig oavsett tro,
etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller något annat. LSU ska verka för att dessa
grundläggande rättigheter inte politiseras, misstros eller försvagas. LSU ska arbeta för
att stärka och stå upp för den demokratiska och värderingstunga ungdomsrörelsen.
3.1.3 Krympande socialt utrymme
Vi ser idag även en ökande grad av negativ stress, utbrändhet och psykisk ohälsa inom
det unga civilsamhället. Detta skadar engagemang, viljan att driva sina intressefrågor
och försvagar i förlängningen ungdomsrörelsens roll som röstbärare och demokratisk
aktör. Många unga är idag tvungen att helt sluta med sitt engagemang då de inte orkar
längre. Det som från början ska vara något roligt, givande och framåtsyftande som det
ideella arbetet är slutar i press, stress och stor arbetsbörda.
Vårt svar
LSU ska verka för att engagemang inom ungdomsrörelsen ska bli mer hållbart, både
på politisk och praktisk nivå. Inga barn och unga ska behöva lida av negativ stress
och utbrändhet till följd av sitt engagemang. Psykisk ohälsa är, utöver det personliga
lidandet, ett demokratiskt hot. Unga röstbärare som på grund av psykisk ohälsa inte
kan utföra sitt uppdrag är begränsande för demokratin och hämmar ungdomsrörelsens möjlighet att påverka. LSU ska bevaka och följa upp hållbart engagemang, föreslå
åtgärder, och skapa modeller för hållbart engagemang.
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3.2 Förändrad roll och relevans
3.2.1 Förändrad syn på organisering
Civilsamhället är en brokig skara som består av alla former av organisering, syften och
praktiker. Inom civilsamhället samlas samhällets alla delar och där ryms alla former
av åsikter.
Civilsamhällets grund är organisering, alltså viljan att göra något tillsammans med
andra. Vad organisering är och innebär är något som ifrågasätts allt oftare. Idag vill allt
fler ”personifiera” stora rörelser genom att göra dem till endast sina frontfigurer snarare än sina samlade medlemmars röst. Organisering avpolitiseras och civilsamhället
beskrivs allt oftare som utövare av tjänster utan rätt eller utrymme att företräda sina
medlemmars åsikter eller vilja.
Detta speglas sedan i samhällets vilja att stötta civilsamhället, ekonomiskt men också
med faktiskt utrymme. Fler och fler stöd blir styrande i vad organisationer får vara,
tycka och säga och en ovilja att ta in organisationer i maktens rum har sakta börjat växa. Att demokratisk organisering i allt mindre utsträckning får agera röstbärare
krymper det handlingsutrymme civilsamhället måste ha för att kunna agera som demokratins väktare.
Vårt svar
Civilsamhället bär miljontals röster, alla lika viktiga, alla lika betydelsefulla. Demokratisk organisering är vårt sätt att låta dessa röster höras. LSU ska verka för att synen
på organisering inte urvattnas eller demoniseras. LSU ska försvara den demokratiska
organiseringen och inte tillåta attacker mot den. LSU ska ta tillvara på den mångfald
och vilja som vår rörelse består av och verka för att synliggöra denna. Vi bemöter individfokus med organisering och tystnad med höjda röster.
Gemensamt engagemang och samarbete är starkare, långsiktigare och över tid effektivare än den förändring enskilda individer kan lyckas göra. Ungdomsrörelsen består av demokratiska organisationer som styrs av dess medlemmar och
demokratiskt valda företrädare. Vårt bidrag till samhället är viktigt och i slutänden en garant för det demokratiska systemet. LSU ska verka för att ungdomsrörelsens alla delar släpps in i de beslutsfattande rummen och att idéburen sektor inte sammanblandas med andra sektorer, då vårt särdrag ligger i vårt uppdrag.
3.2.2 Högre krav på resultat
Civilsamhället förväntas utföra tjänster för att skapa värde och vara relevanta. Detta
är ett hot mot röstbärarorganisationer och hänger samman med ökad kortsiktig projektfinansiering där mätbara resultat ofta är målet. Utvecklingen innebär en fälla för
civilsamhället i stort. Å ena sidan finns en vilja att berätta vad vi bidrar med för att
legitimera ökad finansiering. Å andra sidan finns en risk att civilsamhället förväntas
ta över allt mer ansvar från en krympande offentlig sektor, oavsett ersättning, för att
motivera sitt samhällsvärde. På så sätt blir det unga civilsamhällets roll som röstbärare
lidande.
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De ökande kraven på resultat innebär högre krav på förkunskaper hos aktiva och anställda i ungdomsrörelsen. Organisationer professionaliseras därmed i högre utsträckning och får en lägre andel aktiva medlemmar. Utbildningar för ideell sektor startas
och mer kunskap formaliseras. Ytterligare digitalisering och kunskapsöverföring ökar
informationsflödet och gör kvantitativa jämförelser mellan organisationer möjliga, vilket skapar konkurrens och uppdelning.
Den ökande professionaliseringen i kombination med minskade ekonomiska resurser
ökar kraven och belastningen på ideellt aktiva och personal inom ungdomsrörelsen.
Detta leder till utbrändhet och negativ stress, ofta med minskade engagemang som
följd.
Vårt svar
LSU ska lyfta medlemsorganisationernas demokratiska röster. Vi ska visa på den
bredd som finns inom ungdomsrörelsen och stärka barn- och ungdomsorganisationers
möjlighet till inflytande samt stärka deras politiska legitimitet. LSU ska tydliggöra att
ungdomsrörelsen är mer än en samlingsplats för barn och unga och mer än utförare
av service och aktiviteter. Ungdomsrörelsen är röstbärare för barn och unga över hela
landet, med olika synsätt, bakgrunder och förutsättningar.
LSU ska verka för att motverka den påtvingade professionaliseringen av ungdomsrörelsen som förstärks av allt hårda ansöknings- och återrapporteringskrav. Det ska
vara lätt och lustfyllt att engagera sig. För att uppnå detta ska LSU verka för enkel,
stabil och långsiktig finansiering som tillåter ideellt aktiva barn och unga ta del av och
utföra den verksamhet en är intresserad av, snarare än att ägna sig åt byråkrati och
administration.

3.3 Skillnader mellan barn och ungas förutsättningar
Skillnaderna i möjligheterna till organisering mellan städer och landsbygder blir större. Lokala kortsiktiga kampanjer och rörelser får svårt att formaliseras till bestående
föreningar. Bristen på möjlighet till hållbar organisering utanför städer förstärker skillnaderna i förutsättningarna för föreningsengagemang.
Den ökade ojämlikheten och polariseringen i samhället skapar ojämlika förutsättningar för organisering. Kollektiv organisering minskar i betydelse vilket slår särskilt hårt
mot socioekonomiskt svaga områden och grupper. Vi ser också hur redan hårt pressade civilsamhällesorganisationer väljer att fokusera sin verksamhet kring storstadsområdena för att göra det enklare logistiskt, men också ekonomiskt. När civilsamhällets
professionalisering ökar och mer och mer av aktiviteter baseras på att en anställd ska
genomföra dem och de administrativa kraven är så stora att de inte går att klara av
som ideell, blir civilsamhället mindre och mindre synligt utanför storstäderna.
På många platser i världen ser vi hur civilsamhället motarbetas och hur deras utrymme att verka krymper. Detta slår ofta först och hårdast mot det unga civilsamhället
som bortprioriteras, misstros och utesluts från politiskt inflytande.
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Vårt svar
LSU ska verka för att stödja organisationer och främja jämlik organisering över hela
landet. LSU ska verka för att förbättra möjligheterna för våra medlemsorganisationer
att skapa lokalt bestående och hållbart engagemang. En viktig faktor är att lyfta lokala
verksamheter runt om i landet och förbättra finansieringsmöjligheterna. Vidare ska
LSU verka för att tillgängliggöra sin verksamhet så att deltagande kan ske på olika sätt,
samt stödja och möjliggöra för våra medlemsorganisationer att göra detsamma.
När kollektiv organisering i demokratiska föreningar minskar slår det hårdast mot
socioekonomiskt svaga grupper. Utan föreningsliv har dessa mindre möjligheter att på
andra vis delta i meningsfulla fritidsaktiviteter, påverka politiskt och göra sina röster
hörda. Det är därför av särskilt vikt att LSU arbetar för att främja en aktiv ungdomsrörelse i socioekonomiskt utsatta områden där de reella valmöjligheterna är färre.
Ungdomsrörelsen som LSU representerar är inte nödvändigtvis konkurrenter med andra föreningsformer, så som idrottsrörelsen. De olika rörelserna bör istället stärka
varandra och hitta former för samverkan och överlappning.
LSU ska verka för att stärka ungdomsrörelsen globalt. LSU ska följa utvecklingen internationellt och stärka barn- och ungas politiska inflytande och möjlighet till demokratisk organisering.
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4. Strategiska mål
Nedan beskrivs LSU strategiska mål. Dessa är baserade på vad som beskrivits ovan:
LSU:s roll i ungdomsrörelsen och i samhället, samt svaren på de utmaningar och förändringar LSU och ungdomsrörelsen står inför.

4.1 Växande utrymme
4.1.2 LSU ska förbättra ungdomsrörelsens ekonomiska förutsättningar

•

LSU ska verka för och värna att statsbidragets storlek och utformning ska
ge större möjligheter till långsiktig finansiering och att medlen förblir fria
att disponera.

•

LSU ska främja och värna ungdomsrörelsens ekonomiska oberoende.

4.1.3 LSU ska verka för ett växande demokratiskt utrymme

•

LSU ska verka för ett samhälle fritt från hat, hot och trakasserier riktade
mot barn- och ungdomsorganisationer och dess företrädare.

•

LSU ska verka för att barn- och ungdomsorganisationer ska inkluderas i
framtagandet av lagar och reglering.

•
•

LSU ska stå upp för barn och ungas mänskliga rättigheter.
LSU ska bevaka, främja och stödja ungdomsrörelsen globalt.

4.2 Starka och hållbara barn- och ungdomsorganisationer
4.2.1 LSU ska främja och försvara den demokratiska organiseringen

•

LSU ska visa på bredden, storleken och mångfalden av åsikter som finns
inom ungdomsrörelsen.

•

LSU ska verka för barn och ungas självständiga och fria organisering, rätten
att själva bestämma för vad en organiserar sig och i vilken form.

•

LSU ska verka för att ungdomsrörelsen finns representerad genom ideella
och anställda över hela landet.
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4.2.2 LSU ska främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse

•
•

LSU ska stärka det unga civilsamhällets roll som röstbärare.

•

LSU ska verka för hållbart engagemang inom ungdomsrörelsen.

LSU ska verka för att minska medlemsorganisationernas administrativa
börda.

4.3 Inkluderande, trygg och tillgänglig ungdomsrörelse
4.3.1 LSU ska vara en fristad från diskriminering och åldersmaktsordning

•

LSU ska verka för ett aktivt tillgänglighetsarbete i ungdomsrörelsen.

4.3.2 LSU ska kapacitetsstärka sina medlemmar

•
•

LSU ska bistå med stöd och kunskap.
LSU ska verka för att tillgängliggöra sin verksamhet över hela landet.
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14b§

Medlemsavgifter 2020 och 2021

Beslutsunderlag om proposition medlemsavgifter
2020 och 2021
Bakgrund
Dagens medlemsavgiftssystem och dess nivåer infördes började gälla 2014 efter beslut på representantskapet 2013. Modellen ser ut enligt nedan:

Omsättning
< 2 miljoner
< 5 miljoner
< 10 miljoner
< 15 miljoner
> 15 miljoner

Avgift
6 500 kr
7 500 kr
8 500 kr
13 500 kr
21 000 kr

Avgift med rabatt
5 500 kr
6 500 kr
7 500 kr
12 500 kr
20 000 kr

Medlemsavgiften för LSU baseras på medlemsorganisationens omsättning. Modellen är proportionell, men är också indelad stegvis vilket gör att tillfälliga tillskott av
pengar (t.ex. projekt) inte bör ha någon större effekt på hur mycket medlemsorganisationen betalar år från år.
LSU:s medlemsbas har en stor bredd i och hur våra medlemmars medlemssystem
och ekonomi ser ut är varierande. Vi samlar organisationer med över hundra tusen
medlemmar, och organisationer med färre än tusen medlemmar. Vissa är helt beroende – och i det närmaste helt finansierade – av statsbidraget från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, medan andra ser bidraget som en liten del av
sina inkomster. Det är därför viktigt att avgiftens storlek avspeglar medlemsorganisationens ekonomiska förutsättningar också att modellen är förutsägbar.
Representantskapet beslutade 2013 även om att införa en rabatt för de organisationer som inkommer med årsredovisning, information om omsättning samt styrelsens
sammansättning innan den 10 september.
Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2014 och LSU:s styrelse anser att det är
dags att se över modellens ändamålsenlighet och nivåerna på avgifterna. Anledningen till detta är att en översyn och utvärdering inte gjorts sedan införandet och att det
nu har passerat fem år med denna modell. Styrelsen har inte en ambition att föreslå
förändringar om det inte framkommer sådana behov i samband med översynen.
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Beslutsförslag
Representantskapet föreslås besluta
Att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2020 samt
preliminärt oförändrade till 2021 enligt nedanstående:

Omsättning
< 2 miljoner
< 5 miljoner
< 10 miljoner
< 15 miljoner
> 15 miljoner

Avgift
6 500 kr
7 500 kr
8 500 kr
13 500 kr
21 000 kr

Avgift med rabatt
5 500 kr
6 500 kr
7 500 kr
12 500 kr
20 000 kr

Att uppdra styrelsen att genomföra en översyn över
medlemsavgifternas ändamålsenlighet och vid behov återkomma
till Representantskapet med förslag på förändringar.
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14c§

Försättsblad: Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen som Representantskapet antar är det dokument som närmast vägleder styrelsens val kring hur verksamheten ska se ut under den närmaste tiden och
är också det dokument som utgör grunden för kansliets arbete.
Centrala utgångspunkter för LSU:s verksamhet är att:

•

LSU ska vara en tillgänglig mötesplats, där medlemmar oavsett förutsättningar och bakgrund ska kunna delta och ta plats

•

LSU ska samla bredden av ungdomsrörelsen och vara en representativ
plattform och budskapsbärare

Vi vill uppmärksamma er medlemsorganisationer att förslaget på nytt strategidokument är sammanlänkat till förslag på verksamhetsplan för 2020. Om ni önskar yrka på
strategidokumentet bör ni även yrka på verksamhetsplanen.

Beslutsförslag
Representantskapet föreslås besluta
Att anta Verksamhetsplan för 2020.
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14c§

Förslag: Verksamhetsplan 2020
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Verksamhetsplan 2020

”

LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är
organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen

”

LSU:s verksamhetsplan
LSU styrs av sina medlemmar genom de beslut som de fattar under Representantskapet. Mellan representantskapen leds organisationen av en styrelse som leder verksamheten i den riktning som medlemmarna beslutat.
Verksamhetsplanen som Representantskapet antar är det dokument som närmast vägleder styrelsens val kring hur verksamheten ska se ut under den närmaste tiden och
är också det dokument som utgör grunden för kansliets arbete.
Verksamhetsplanen sätter upp den önskade riktningen för året som kommer och pekar ut frågor och områden som LSU ska arbeta med. Verksamhetsplanen beslutas för
ett år i taget, men varje verksamhetsplan som antas utgör också en preliminär plan för
det efterkommande året. På så sätt bidrar den till att tillsammans med strategin bygga
en verksamhet som är öppen för förändring men också håller kontinuitet.
LSU:s styrelse förvaltar och utvecklar organisationen mellan representantskapets möten och tar
ansvar för att LSU tar i beaktande det som händer i omvärlden och att utveckla och stärka LSU:s
interna organisation och stabilitet. Styrelsen gör prioriteringar i verksamheten utifrån verksamhetsplanen, strategin och organisationens syfte utefter de förutsättningar som LSU arbetar utifrån.
Centrala utgångspunkter för LSU:s verksamhet är att:

•

LSU ska vara en tillgänglig mötesplats, där medlemmar oavsett förutsättningar och bakgrund ska kunna delta och ta plats

•

LSU ska samla bredden av ungdomsrörelsen och vara en representativ
plattform och budskapsbärare
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Styrdokumentens relation till varandra
Verksamhetsplanens inriktningar och mål utgår ifrån och relaterar till LSU:s strategi.
Verksamhetsplanen specificerar och prioriterar vilka delar av strategin som verksamheten kommer att fokusera på under det kommande året och ger vägledning kring
form.
Genom att verksamhetsplanens mål utgår ifrån det som fastslagits i strategin säkerställs att LSU varje år arbetar för att uppfylla strategin och medlemmarna har möjlighet att påverka hur det arbetet prioriteras. LSU:s idéprogram ger vägledning kring hur
de olika områdena utvecklas och vilka idéer som formar verksamheterna och genomsyrar vårt påverkansarbete.
Styrelsen förvaltar och omsätter verksamhetsplanen i handling och konkretion med
hjälp av LSU:s kansli och rapporterar varje år till Representantskapet om sitt arbete
och hur måluppfyllelsen av verksamhetsplanen sett ut.

Verksamhetsplanens disposition
I och med att verksamhetsplanen tar tydlig utgångspunkt i strategin följer den också samma
disposition. Det gör den för att skapa tydlighet kring hur LSU:s planerade verksamhet och mål
för året står i direkt relation till strategin och bidrar till dess uppfyllnad.
Samtliga övergripande mål från strategin återfinns i denna verksamhetsplan och här sätts årets
mål i relation till dessa. De övergripande strategimålen står utmärkta med ”Strategimål: ” och
undermål med bokstäver. Verksamhetsplansmålen är i punktform. När du läser verksamhetsplanen kan du därför enkelt se kopplingen mellan verksamhetsplanens punkter och strategins
mål.
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LSU:s verksamhetsplan 2020
Växande utrymme
Strategimål:
LSU ska förbättra ungdomsrörelsens ekonomiska förutsättningar

A. LSU ska verka för och värna att statsbidragets storlek och utformning ska ge större
möjligheter till långsiktig finansiering och att medlen förblir fria att disponera.

•

LSU ska verka för att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer
ska öka.

•

LSU ska arbeta för att skapa möten mellan offentlig sektor och våra medlemsorganisationer om statsbidragets olika delar.

•

LSU ska tillsammans med medlemsorganisationerna fortsätta arbeta för
och synliggöra vikten av att bidragssystem är förutsägbara och långsiktiga
genom påverkansarbete gentemot myndigheter och departement.

•

LSU ska bidra till att synliggöra ungdomsrörelsens viktiga roll i samhället
gentemot en bredare allmänhet bl.a. genom att fortsätta ge ut rapporter
som visar hur ungdomsrörelsen utvecklas och som stärker bilden av dagens
unga som engagerade, handlingskraftiga och initiativrika samhällsförändrare.

•

LSU ska värna civilsamhällets oberoende och ovärderliga roll i demokratin
i arbetet med utformningen av demokrativillkoret för statens bidragsgivning till civilsamhället.

B. LSU ska främja och värna ungdomsrörelsens ekonomiska oberoende.

•

LSU ska stärka arbetet med att synliggöra vikten av ett större ekonomiskt
oberoende och påbörja undersökning om hur LSU kan bidra till att stärka
ungdomsrörelsens ekonomiska oberoende.

Strategimål:
LSU ska verka för ett växande demokratiskt utrymme

C. LSU ska verka för ett samhälle fritt från hat, hot och trakasserier riktade mot barnoch ungdomsorganisationer och dess företrädare.

•

LSU ska bedriva ett aktivt arbete för att synliggöra hur hat och hot mot
ungdomsrörelsen yttrar sig och vad det får för konsekvenser.

•

LSU ska arbeta för att nya åtgärder tas fram på området och att barn- och
ungdomsorganisationer har en inverkan på dess utformning.

•

LSU ska under året utveckla sitt påverkansarbete för att skapa ett växande
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utrymme och motverka det krympande utrymmet.

•

LSU ska vara en motvikt mot antidemokratiska rörelser i samhället och
aktivt ta avstånd från dessa samt arbeta för att stärka förutsättningar för
demokratisk organisering.

D. LSU ska verka för att barn- och ungdomsorganisationer ska inkluderas i framtagandet av lagar och reglering.

•

LSU ska utveckla sitt påverkansarbete gentemot Sveriges Riksdag, dess utskott och de demokratiska partierna.

•

LSU ska arbeta för att stärka barn- och ungdomsorganisationers delaktighet
i dessa processer genom att undersöka nya former för att arbeta med remisser.

E. LSU ska stå upp för barn och ungas mänskliga rättigheter.

•

LSU ska fortsätta att bevaka hur inkorporeringen av FN:s barnkonvention i
svensk lagstiftning genomförs och synliggöra effekterna av implementeringen.

•

LSU ska ta plats i de forum där diskussioner om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning sker och vara en aktiv röst för
att den ska inkorporeras i svensk lagstiftning.

•

LSU ska fortsätta arbeta med att synliggöra vikten av att FN:s säkerhetsrådsresolutioner resolution 2250 och 2419 omsätts i handling och börja
undersöka hur LSU kan vara del i det arbetet.

•

LSU ska fortsätta vara en stark röst i frågor om mänskliga rättigheter ur ett
barn- och ungdomsperspektiv.

F. LSU ska bevaka, främja och stödja ungdomsrörelsen globalt.

•

LSU ska fortsätta stärka sitt partnerskap med paraplyorganisationer globalt
inom ramen för GALE-programmet och söka en ny programperiod för att
tillsammans med våra partnerorganisationer fortsätta verka för ett växande
utrymme.

•

LSU ska bedriva ett aktivt arbete för att främja LSU:s idéer och mål genom
våra nordiska, europeiska och internationella plattformar.

•

LSU ska utse ungdomsrepresentanter och arbeta för att stärka de tematiska
kopplingarna i uppdragen.

•

LSU ska bidra till ökad kunskap om Agenda 2030 i en nationell och internationell kontext och synliggöra ungdomsrörelsens arbete med de globala
målen.
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Starka och hållbara barn- och ungdomsorganisationer
Strategimål:
LSU ska främja och försvara den demokratiska organiseringen

G. LSU ska visa på bredden, storleken och mångfalden av åsikter som finns inom
ungdomsrörelsen.

•

LSU ska arbeta för att det ska skapas fler plattformar där medlemsorganisationernas åsikter lyfts, såväl genom att anordna egna aktiviteter som
genom att bedriva påverkan för att andra aktörer skapar nya plattformar för
kontinuerlig dialog med ungdomsrörelsens organisationer.

•

LSU ska stärka sin kunskap om hur barn och ungas organisering ser ut i
Sverige idag och se över möjligheterna att inkludera fler former av organisering inom ramen för LSU.

•

LSU ska årligen arrangera en konferens och ett utbildningstillfälle där medlemsorganisationerna får ökad kunskap om varandra och LSU.

•

LSU ska lägga förslag på stadgeändringar till kommande representantskapsmöte.

H. LSU ska verka för barn och ungas rätt att själva bestämma för vad en organiserar
sig och i vilken form.

•

LSU ska fortsatt vara en stark röst i civilsamhällespolitiken och speciellt
trycka på för att politiken också anpassas för att svara mot barn och ungas
organisering.

•

LSU ska fortsätta samtal med bidragsgivare för att prioritera bidrag till
självständiga och fria barn- och ungdomsorganisationer.

•

LSU ska synliggöra hur de stödinsatser som ges, eller uteblir, till unga med
funktionsnedsättning påverkar målgruppens möjlighet till organisering på
lika villkor med unga utan funktionsnedsättning.

Strategimål:
LSU ska främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse

I. LSU ska stärka det unga civilsamhällets roll som röstbärare.

•

LSU ska samverka med andra civilsamhällesaktörer och sträva efter att tillsammans med dem lyfta vikten av civilsamhällets och speciellt ungdomsrörelsens roll som röstbärare.

•

LSU ska fortsätta driva sitt påverkansarbete gentemot regeringen, bland
annat om den ungdomspolitiska skrivelsen men även befinna oss i olika
insynsråd, delegationer och kommittéer inom det offentliga.
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J. LSU ska verka för att minska medlemsorganisationernas administrativa börda.

•

LSU ska följa utvecklingen av eventuellt införande av demokrativillkor och
agera för att ett införande av demokrativillkor inte ökar ungdomsrörelsens
administrativa börda.

K. LSU ska verka för hållbart engagemang inom ungdomsrörelsen.

•

LSU fortsätter att visa på sambanden mellan ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och möjligheterna att skapa en hållbar ungdomsrörelse
där instabilitet och negativ stress motverkas och förebyggs samt att fler får
utrymme att inkluderas i ungdomsrörelsen.

•
•

LSU ska fortsätta att sprida kunskap om hur negativ stress kan motverkas.
LSU ska arbeta för att stärka tryggheten i arbetsgivarskapet i ungdomsrörelsen.

Inkluderande, trygg och tillgänglig ungdomsrörelse
Strategimål:
LSU ska vara en fristad från diskriminering och åldersmaktsordning

L. LSU ska verka för ett aktivt tillgänglighetsarbete i ungdomsrörelsen.

•

LSU ska se över hur våra egna aktiviteter, plattformar och mötesplatser kan
förändras för att vara bättre anpassade för barn.

•

LSU ska undersöka möjligheterna att ta fram ett resursmaterial om hantering och motverkande av sexuella trakasserier i ungdomsrörelsen.

•

LSU ska se över hur det egna arbetet, och stödet till medlemsorganisationerna, ska stärkas för att bättre inkludera alla oavsett funktionalitet genom
att se över, och sprida, rutiner, mallar och checklistor.

Strategimål:
LSU ska kapacitetsstärka sina medlemmar

M. LSU ska bistå med stöd och kunskap.

•

LSU ska skapa plattformar där LSU:s medlemsorganisationer får tillfälle att
träffa aktörer som fördelar projektmedel till barn och unga.

•

LSU ska förmedla kunskap kring psykisk ohälsa och sprida metoder för
ökad hållbarhet.

•

LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka sitt
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inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete.

•
•

LSU ska stärka sitt samarbete med aktörer inom folkbildningen.

•
•

LSU ska fortsätta att erbjuda ledarskapsutbildning i form av Ung med Makt.

•

LSU ska undersöka möjligheterna att starta en tankesmedja.

LSU ska fortsätta bedriva nätverk och tillfällen för erfarenhetsutbyte i frågor som medlemmar efterfrågar via LSU Koll.
LSU ska sträva efter att stärka sin kompetens kring digitala mötesplatser
för kunskapsspridning i olika former för att möjliggöra deltagande för fler.

N. LSU ska verka för att tillgängliggöra sin verksamhet över hela landet.

•

LSU:s kapacitetstärkande verksamhet ska ske över hela landet och inte
endast vara knuten till storstäderna.
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14d§

Budgetdirektiv

Beslutsunderlag om proposition budgetdirektiv
Bakgrund
LSU:s Representantskap 2018 antog ett preliminärt budgetdirektiv om 120 000 för år
2020.
LSU:s ekonomi består av flera olika projekt som redovisas till olika finansiärer. Projektstart och projektavslut ligger spritt under året och avslutas inte vid räkenskapsårets avslut. Projekten kan inte generera ett positivt resultat. Det positiva resultatet
kan därför främst hämtas hem från medlemsintäkter.
Medlemsintäkterna är den intäktskälla LSU har, utöver en mindre bokförsäljning,
som är helt och hållet egenfinansiering. LSU har inte några krav på återbetalning på
dessa medel, vilket vi har på de projekt och uppdrag som vi utför med olika statliga
bidrag.
Styrelsen har påbörjat ett arbete för att bredda LSU:s finansiering men inledande
insatser bygger framförallt på bevarandet av medlemsintäkter för att generera eget
kapital.

Beslutsförslag
Representantskapet föreslås besluta
Att budgetdirektiv för år 2020 är att bibehålla nivån på
120 000 kr.
Att förslag till preliminärt budgetdirektiv för 2021 är att sträva efter att
öka de fria intäkterna och ett positivt resultat på 150 000 kr.
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14e§

Försättsblad: Civilsamhällespolitiskt 		
			program
Det föreslagna civilsamhällespolitiska programmet fördjupar och utvecklar LSU:s politik utifrån en bredare ansats och föreslås antas som ett tillägg till LSU:s idéprogram.
Civilsamhällespolitiken skär igenom samtliga sektorer och identifieras utifrån sociala, ekonomiska och juridiska utmaningar. LSU:s civilsamhällespolitik utgår ifrån
värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter, barn och ungas rättigheter,
hållbarhet samt rätten till organisering.
LSU:s mål är att civilsamhällespolitiken ska skapa en värld där alla barn och unga är
organiserade och har makt över sina egna liv och samhällsutvecklingen. Det handlar om att politiken möjliggör engagemang som i sin tur skapar ett växande demokratiskt utrymme genom frihet till organisering och jämlika villkor för det.   

Beslutsförslag

Representantskapet föreslås besluta
Att anta det civilsamhällespolitiska programmet som tillägg till LSU:s 		
idéprogram.

34

14e§

Förslag: Civilsamhällespolitiskt
			program

Växande demokratiskt utrymme
LSU:s civilsamhällespolitiska program för en
starkare ungdomsrörelse

Inledning
Den svenska ungdomsrörelsen står inför stora utmaningar. Ett förändrat samhällsklimat, nya konfliktlinjer och ett förändrat föreningsliv påverkar samhället som vi är
verksamma i. Det ställer nya krav, inte bara på ungdomsrörelsen, utan även på LSU
som paraplyorganisation och representant för den svenska ungdomsrörelsen.
Civilsamhällespolitik är politik som påverkar, skapar och formar förutsättningar för
människor att organisera sig och påverka sin vardag och samhället. Civilsamhällespolitiken skär igenom samtliga sektorer och är bland annat social, ekonomisk och
juridisk. LSU:s civilsamhällespolitik utgår ifrån värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter, barn och ungas rättigheter, hållbarhet samt rätten till organisering.
Vårt mål är att civilsamhällespolitiken ska skapa en värld där alla barn och unga är
organiserade och har makt över sina egna liv och samhällsutvecklingen. Det handlar
om att politiken möjliggör engagemang som i sin tur skapar ett växande demokratiskt
utrymme genom frihet till organisering och jämlika villkor för det. Motsatsen är ett
krympande utrymme, genom begränsat engagemang, reglerad organisering, repressiv
lagstiftning eller tung byråkrati. Sammanfattat är ett växande demokratiskt utrymme
ett mål om ett demokratiskt och öppet samhälle som möjliggör alla människors rättigheter och friheter, såsom att samlas i föreningar utan hårda regleringar, lagstiftning
och byråkrati som begränsar det ideella engagemanget.
För att realisera målet om en värld där alla barn och unga är organiserade och har
makt över sina egna liv och samhällsutveckling krävs en aktiv civilsamhällspolitik. För
att möta den måste civilsamhällespolitiken skapa förutsättningar för varje individ att
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kunna organisera sig fritt och värna varje människas rätt och frihet. Det är att skapa
ett växande utrymme för engagemang och organisering. Samtidigt måste politiken se
till ungdomsrörelsens särart. Vår organisering är unik, och följer sin egen logik. Vår
organisering har ålder som grund och skär igenom klass, kön, religion, etnicitet och
politik. Utan en stark ungdomsrörelse finns inte ett starkt civilsamhälle, och utan ett
starkt civilsamhälle finns inte en stark demokrati. När politiken ser det och möter den
särarten möjliggörs en enorm kraft. Det skapas en unik arena där barn och ungdomar
skapar sin egna fritid. Främst skapas en plats där barn och ungdomars rättigheter tillgängliggörs och röster förstärks genom organisationernas väsentliga röstbärarroll och
granskande funktion av statsmakterna. Ungdomsrörelsen kan även betraktas som en
demokratiskola. Allt det stärker samhället och vår demokrati.
Civilsamhället och organiseringen har alltid varit föränderligt. Digitalisering och globalisering har gjort dagens ungdomsgeneration till den mest politiska, informerade
och sammankopplade generationen någonsin. Det är positivt, och gör barn och unga
till förändringsagenter som driver samhället framåt. Att framförallt ungdomar har varit positiva samhällsförändrare går att se genom historien. I Sverige, och i många länder, har det varit ungdomar som tagit kampen för fred, demokrati och jämställdhet.
Samtidigt måste politiken se till ungdomsrörelsens särart. Vår organisering är unik,
och följer sin egen logik. Utan en stark ungdomsrörelse finns inte ett starkt civilsamhälle, och utan ett starkt civilsamhälle finns inte en stark demokrati.

Juridiska utmaningar
Juridiska utmaningar innebär lagar, förordningar, föreskrifter, myndighetspraxis och
annan byråkrati som istället för att hjälpa hindrar ungdomsrörelsen från att fritt och
oberoende fullfölja sin potential. Ungdomsrörelsen står inför många juridiska utmaningar som spänner från relationer med myndigheter till lagstiftning som påverkar
oss.
Att det finns lagar och praxis som påverkar civilsamhället är en förutsättning för att
civilsamhället ska kunna agera inom demokratin, samt ha en relation till statliga organ. Däremot visar historien ofta att det har funnits en agenda från politiken att styra
och kontrollera civilsamhället, och inte minst ungdomsrörelsen. Redan i början av
1900-talet diskuterade politiker hur ungdomar var ett problem, och hur ungdomsorganisationer kunde användas för att kontrollera ungdomars fritid. Samtidigt har inte
alltid föreningsfriheten varit en självklar sak. Föreningsfriheten blev en rättighet i
grundlagen först 2010, och även religionsfriheten som är viktig för många av våra
medlemmar är även den relativt ung. Lagar och förordningar rörande civilsamhället
ska alltid betraktas med viss skepticism, och de olika vinningarna måste ställas mot
förlusten av oberoende. Ungdomsrörelsen bör alltid stå i första ledet till att säga nej
till en byråkrati som åtar sig att reglera civilsamhället. Vi måste först och främst värna
vår frihet och vårt oberoende. Det gäller både när det kommer till lagar och myndighetsutövning.
Organiseringen runt om i landet skiljer sig väldigt mycket åt. I grund och botten är det
naturligt då förutsättningarna för att organisera sig skiljer sig mellan kommuner och
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olika delar i landet. Villkoren är inte detsamma i Härjedalen eller Ödeshög som det är i
Stockholm eller Malmö. Samtidigt finns det stora skillnader i hur kommuner bemöter,
uppmärksammar och stödjer sitt civila samhälle. I vissa kommuner finns det exempelvis aktivitetsstöd eller möjlighet att använda biblioteken som möteslokaler medan
i andra kommuner görs det inga insatser alls. Trots att föreningslivet utgör en grund i
Sverige, att ungdomsrörelsen har stora värden för samhället och barn och ungdomars
liv, skiljer sig förutsättningarna åt för barn och unga att organisera sig på ett sätt som
inte är hållbart. Att ens geografiska hemvist ska villkora möjligheter till engagemang
måste ses som ett demokratiskt underkännande av samhällets civilsamhällespolitik
och bör åtgärdas. Samtliga kommuner och regioner bör se det som ett kärnuppdrag
att värna barn och ungdomars engagemang, och skapa rätt förutsättningar för det. De
förutsättningarna ska i sin tur anpassas efter varje kommun och regions förutsättningar, precis som all annan politik gör det.
Den svenska ungdomsrörelsen har vid första anblick en särställning internationellt,
som starkare och större än många andra länder. Trots det forskas det inte mycket på
ungdomsrörelsen som en företeelse i sig, och i de fall det görs handlar forskningen
mer om de positiva effekterna på ungdomarna i sig själva. Medel för forskning om
ungdomsrörelsen skulle öka kunskapen, samt kunna bygga en mer hållbar bild av
ungdomsrörelsen. Stora skillnader finns mellan det vuxna och unga civilsamhället,
och forskning av det senare saknas vilket kan ge en missgynnande eller felaktig bild av
ungdomsrörelsens förutsättningar.
I vissa länder i Europa och världen minskas den nationella ungdomsrörelsens och de
nationella landsrådens utrymme. Det görs genom repressiv lagstiftning, förföljelse av
engagerade ungdomar och aktivister, genom skapandet av regimlojala landsråd och
nekandet av landsrådens existens. Det är lika viktigt att ungdomsrörelsen och nationella landsråd för ungdomar erkänns i världen som det är i Sverige. Dels för att varje
barn och ungdom har rätt till frihet, organisering och att påverka samhället. Dessa är
rättigheter fastslagna i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dels för att vi vet att när friheter stärks i världen stärks även friheterna i
Sverige. Framförallt är det viktigt att värna de nationella landsråden då deras största
syfte är att samla och stödja ungdomsrörelsen. De är nödvändiga för ett växande demokratiskt utrymme.
Om lagstiftare och tjänstemän vill skapa frihet för föreningslivet och ungdomsrörelsen,
kan det demokratiska utrymmet växa genom att minska byråkratiska bördor, undvika
reglerande och repressiv lagstiftning och hörsamma ungdomsrörelsens behov. Det är
LSU:s ansvar att se till att de vill detta. Vi kan våra medlemmars villkor bäst och vi ser
vilken skillnad våra medlemsorganisationer gör.
Vi vill

•

Att kommuner får i uppdrag att stödja civilsamhället som helhet, och barn
och ungdomars organisering i synnerhet.

•
•

Att ökade resurser avsätts för forskning om det unga civilsamhället.
Att reglering och lagstiftning ska underlätta barn och ungdomars självstän37

diga och fria organisering.

•

Att demokratiska och självständiga landsråd i Europa och världen ska erkännas och skyddas av regionala samarbeten såsom EU, Europarådet, AU
men även världssamfundet i stort genom FN.

•
•

Att Sverige bidrar aktivt till landsrådens legitimitet och erkännande globalt.

•

Att organisationer och dess företrädare som driver och implementerar
Barnkonventionen och FN-konventioner ska skyddas och värnas.

Att myndigheters bedömningar och processer är rättvisa, proportionerliga,
och inte inverkar negativt på ungdomsrörelsens oberoende.

Sociala utmaningar
Sociala utmaningar är de utmaningar som påverkar ungdomsrörelsens engagerade,
och deras engagemang i sig. Det handlar om normativa föreställningar, hot och hat och
individers välmående.
Det sociala påverkar utrymmet för engagemang i stort. Sociala normer, villkor och
överenskommelser påverkar folks inställning till engagemang i sig, men också till engagerade. I ett läge där lågt förtroende för det offentliga finns, tenderar attityder gentemot engagemang att vara negativt. Likaså i lägen där erfarenhet av repressalier mot
engagerade finns. Det är därför viktigt att upprätthålla ett gott förtroende mellan individer och föreningar å ena sidan, samt det offentliga å andra sidan. Samtidigt måste
hotbilder mot engagemang mötas kraftigt för att inte skapa lägen där engagemang ses
som något som sätter individer eller deras familjer i en särskilt utsatt situation. Engagemang ska varken inskränkas av staten eller av andra individer. En av civilsamhällets
och ungdomsrörelsens viktigaste funktioner är att markera mot de förskjutningar och
inskränkningar som sker mot demokrati. I synnerhet de små gömda förskjutningarna
och inskränkningarna som i sin helhet bildar långsiktiga mönster av ett krympande
demokratiskt utrymme som i sin tur möjliggör de stora synliga förskjutningarna och
inskränkningarna.
En grupp som möter stora hinder i sitt engagemang är unga med funktionsnedsättning.
Ofta brister staten i att tillsätta stödinsatser så som ledsagning, teckenspråkstolkning
och personlig assistans i sådan utsträckning att det täcker det ideella engagemanget.
Det är ett demokratiskt misslyckande att engagemang villkoras utifrån funktionalitet.
Staten behöver förstå, och agera utifrån att dessa insatser inte handlar om generositet
eller bekvämlighet för befolkningsgruppen utan att grundläggande förutsättningar för
att unga med funktionsnedsättning ska kunna organisera sig på lika villkor med unga
utan funktionsnedsättning är viktigt för demokratin.
Allt fler engagerade i barn och ungdomsrörelsen vittnar om hat och hot. Att engagerade får utstå sådant är inget nytt. Tvärtom har alltid personer som kämpat för mänskliga rättigheter och demokrati varit en måltavla för de som vill se ett mer auktoritärt
samhälle. Det gäller särskilt för kvinnor, HBTQ-personer, personer som blir rasifierade, och personer som har en eller flera funktionsnedsättningar. Framförallt har de varit en måltavla för extremism. I takt med att vi ser ett skärpt samhällsklimat i Sverige,
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där extremister flyttar fram sina positioner och rasism blir mer normaliserat kommer
också hoten och hatet mot ungdomsrörelsens förtroendevalda och aktivister att öka.
Det är inte bara ett existentiellt hot mot ungdomsrörelsen utan det riskerar även att
försvaga hela vår demokrati. Det måste erkännas att det är precis det vad dessa krafter
vill; beröva Sverige på en generation av demokrati- och människorättsaktivister. För
att möta det hotet måste vi först och främst erkänna det som ett hot mot vår demokrati. Det kan göras genom insatser från staten. Hot och angrepp mot engagerade i
civilsamhället, som har som syfte att tysta dem, betraktas som grova brott. Redan idag
ses hat och angrepp mot politiker, journalister och konstnärer som allvarliga ur en juridisk synpunkt. Samma princip bör appliceras när ideellt engagerade blir utsatta. När
staten inte möter hoten mot ideellt engagerade krymper utrymmet för engagemang
och därför också livskraften i vår demokrati. Därför måste åtgärder tas mot hoten och
trakasserierna av ideellt engagerade.
Att möta hotet och hatet kräver dock inte bara att ungdomsrörelsen inkluderas i begreppet demokratibärare och får skydd av lagstiftningen. Det är viktigt att myndigheter ser ungdomsrörelsen som skyddsvärd och tar våra medlemmar på allvar. Det
görs genom att inte låta religiösa och etniska minoritetsorganisationer betala för sitt
eget skydd om det finns en hotbild. Det gäller även trossamfund. Det görs inte genom
att lägga ned anmälningar som ideellt engagerade gör, eller möta deras oro. Polisiärt
skydd, skyndsamma utredningar och att ta ideellt engagerade på allvar är viktiga insatser som idag är sällsynta. Konsekvenser blir att föreningar lägger ned eller väljer att
inte befinna sig i vissa rum, att unga aktivister och förtroendevalda inte anmäler brott
och att förtroendet mellan ungdomsrörelsen och staten förfaller.
En annan viktig fråga är att högerextrema och antidemokratiska organisationer inte
ska motta någon form av ekonomiskt stöd, eller olika former av projektbidrag. Stöd
till föreningslivet ska alltid utgå från att vara demokratifrämjande och underlätta för
det demokratiska föreningslivet. När sådant stöd går till högerextremister eller antidemokratiska organisationer undergrävs istället det demokratiska föreningslivet. Det är
därför viktigt att ekonomiskt stöd för barn och ungdomar går till de som verkar för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Inte till de högerextremister
och antidemokrater som undergräver dessa värderingar. Därför måste resurser finnas
inom polis och andra myndigheter för att kunna skydda föreningar och engagerade
när så behövs, och varje engagerad som anmäler ett brott ska veta att det finns rätt
kompetens för att möta deras behov och oro.
I takt med att högerextremismen har växt blir det allt vanligare att höra att demokratiska principer om föreningsfriheten ska villkoras för ett organisationsförbud mot nazister. Det är en naturlig reaktion då de högerextremas organisering har som ambition
att skapa ett radikalt annorlunda samhälle än det vi har idag. Det är ett samhälle som
är auktoritärt och inte bejakar individers olikheter. I det samhället skulle ungdomsrörelsen inte kunna finnas, och flera av ungdomsrörelsens engagerade skulle leva i rädsla av statliga repressalier. Liknande krav har också gjorts utifrån terrorlagstiftning, där
kontakter med terrorstämplade organisationer utomlands skulle kunna bli ett brott.
Ett organisationsförbud skulle däremot även det kunna ha ödesdigra konsekvenser
för ungdomsrörelsen. Skyddet av demokrati får inte inskränka demokratiska principer. Ett förbud skulle kunna öppna upp för att flera av LSU:s medlemsorganisationer
skulle få inskränkt utrymme att agera. Det kan innebära problem för LSU och våra
medlemsorganisationer som samarbetar med civilsamhällesorganisationer i länder
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där auktoritära regimer stämplar civilsamhällesorganisationer som olagliga och hot
mot ländernas styrning. Många organisationer i ungdomsrörelsen har en demokratiserande effekt på andra länder där demokratin är yngre och ännu inte blivit befäst. Det
är viktigt att bejaka och uppmuntra den kontakten, då det har mervärden för både
Sverige, världen och landet i fråga. Vidare finns det många organisationer verksamma
i länder som antingen är rena diktaturer eller skendemokratier och därför blir terrorstämplade för att de sysslar med medborgarrättsfrågor, demokratikamp eller frigörelse
från ockupation. Ungdomsrörelsen måste kunna syssla med utbyte med dessa rörelser, dels för att stödja deras kamp men även lära sig av den. Den kontakten är särskilt
viktigt för HBTQ-organisationer och etniska organisationer. Det kan också innebära
problem för rörelser som alltid betraktas som kontroversiella, som djurrättsrörelsen.
Samtidigt har organisationsförbud runt om i Europa knappast hållit tillbaka högerextremismen, eller minskat våldsbrotten som begås av högerextrema. Ett organisationsförbud skulle kunna leda till en våldsupptrappning där våra medlemsorganisationer
skulle få en ännu större måltavla på sin rygg när de högerextrema går under jorden.
Ett organisationsförbud skulle även kunna leda till övertygelsen bland högerextrema
att våld är den enda metoden att uppnå deras mål. Ett organisationsförbud skulle inte
heller möta det fundamentala problemet; att det finns individer som är beredda att
begå våldsbrott för att skrämma och tysta sina motståndare. Den sammanlagda bedömningen är att nackdelarna med ett organisationsförbud överväger fördelarna, och
att ineffektiviteten i förbudet skapar risker för våra medlemmar. Det är inte genom att
inskränka frihet och utrymme för organisering som vi möter hot och hat. Genom ett
växande utrymme för demokratiskt engagemang och social samvaro i föreningslivet
kan vi möta hotet och hatet. Dels genom att skapa ett folkligt motstånd. Dels genom
att skapa alternativ till den högerextrema organiseringen.
Vi vill

•

Att handlingsplanen ”Till det fria ordets försvar” från 2018 ska kompletteras med en del om civilsamhället för att få en bättre förståelse av situationen och tillsätta lämpliga resurser.

•

Att det offentliga står för skydd av föreningar och religiösa trossamfund när
de hotas.

•

Att resurser tillsätts för att stärka kompetensen inom polisen och andra
polisiära enheter för att utreda brott mot ideellt engagerade.

•
•

Att grundlagsändringar som inskränker föreningsfriheten ska motverkas.
Att ekonomiskt stöd enbart ska utgå till barn- och ungdomsorganisationer
som verkar för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.
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Ekonomiska utmaningar
Ekonomiska utmaningar handlar om de utmaningar barn- och ungdomsorganisationer står inför när de ska söka bidrag, motta statliga stöd eller sådana utmaningar de
möter rörande skatteregler, redovisningskrav och krav på finansiell stabilitet. Ett fallande statsbidrag, kostnadsdrivande kontrollmekanismer och regler som inkräktar på
friheten att kontrollera sin egen verksamhet minskar det unga föreningslivets handlingsfrihet. Det som möjliggör och frigör ungdomsrörelsen är ett ökat stöd, dialog kring
hur bidrag används och långsiktighet.
En viktig inkomstkälla för många barn- och ungdomsorganisationer är statsstödet.
När stödet infördes på 50-talet var syftet att skapa vad det offentliga ansåg vara bra
fritidsverksamhet för unga. Politiken ville att ungdomar skulle engagera sig i meningsfulla fritidsaktiviteter, och inte vara på dansbanor eller dricka alkohol. Utifrån det har
statsstödet utvecklats, och under en lång tid blev det mer frihetlig och möjliggörande.
På 90-talet och 2000-talets början syftade det till att skapa förutsättningar för barn
och unga att lära sig demokrati. Länge var också trenden att förenkla regler så att fler
barn- och ungdomsorganisationer kunde söka, och visa ökad hänsyn till att vissa ungdomsgrupper av naturliga skäl hade ett mindre rekryteringsunderlag. Från 2000-talet
har dock synen ändrats, och stödet handlar mer om att möjliggöra ungdomar att vara
demokratiskt engagerade. Samtidigt har statsstödets nivå sjunkit, och det finns nu
en trend av att ifrågasätta organisationer som mottar stödet, och stödet i sig. Det är
viktigt att stödet finns kvar, samtidigt är det klart att statsstödet inte fungerar som det
var ämnat att göra. Många organisationer klarar knappt av att söka stödet idag, och
upplever stödet som ett nödvändigt ont. Det saknar långsiktighet, och nivån är för
låg. Åtgärder för detta är att riksdag och regering bör höja stödet så att varje förening
är tillbaka på 2006-års nivåer i snitt. Vidare bör också långsiktighet premieras så att
de barn- och ungdomsorganisationer får mer tid att lägga på verksamhet. Det går att
uppnå genom att göra stödet till ett tvåårigt stöd. Om stödet införs på två år ökar också
politikens möjlighet att följa upp stödet och granska ansökningarna, om de som söker
delas upp i två grupper som söker alternerande år. Det skulle höja förtroendet för bidraget i sig vilket också är ett viktigt mål.
Vi vet att förtroendet för statsstödet och hur det används inte är något att ta för givet.
Det är underkastat kulturell, social, ekonomisk och politisk utveckling. Den osäkerheten kan dock bli ett problem. Om ansvarig myndighet börjar villkora stöd på grund
av konjunkturer kommer vår demokrati per automatik bli mer instabil då en bärande
pelare riskerar att försvinna. Samtidigt är det problematiskt att politiska agendor kan
påverka stödet. I takt med att samförståndsandan har minskat i svensk politik, och
att högerextrema vinner mark aktualiseras frågan hur stödet skulle kunna garanteras
oberoende av vilken färg regeringen har. Redan nu går det att se hur vissa krafter vill
ta bort stöd till vissa barn- och ungdomsorganisationer för att de organisationerna,
och deras engagerade, inte följer deras politiska agenda. Det blir vanligare att se hur
barn och unga som är engagerade utmålas som ett hot och misstänkliggörs, istället
för att deras engagemang ska betraktas som en ovärderlig tillgång för vårt samhälle.
Statsstödet måste alltså fredas från politiska agendor. Det går att göra på flera olika
sätt. Ett sätt är att lyfta ur statsstödet från budgeten och lägga det i statliga fonder där
avkastningen går till ungdomsrörelsen. Ett sådant stöd skulle även kunna lösa frågan
om statsstödet till LSU.
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I takt med att fler diskussioner om politik och samhället sker digitalt och att påverkan
sker bland annat digitalt genom sociala medier, digitala protestlistor och informationskampanjer blir även breddas engagemang det även till att bli digitalt. För att möta det
behöver även statsstödet ändras i takt med samhället. Statsstödet bör moderniseras så
att tematiska föreningar och digitalt engagemang erkänns i större grad, och kan motta
stöd tillsammans med geografisk organisering. När statsbudgeten och statsbidraget
förändras och utvecklas ska det ske med ungdomsrörelsens delaktighet och genomslag.
Idag ställs större krav på organisationer i form av ökad transparens, snabba svar och
professionalism. Även juridiska krav på föreningar när det kommer till redovisning,
lagring av personuppgifter och dylikt har ökat. Som svar har många barn- och ungdomsorganisationer valt att anställa ett kansli. Med anställda kan barn- och ungdomsorganisationer fortsätta vara den positiva kraft i samhället för social samvaro,
demokratiskola och röstbärare som de idag är. De ökade kraven gör det dock svårare
när kansli också medför sociala avgifter, och den ökade byråkratin även annan skatt så
som moms och andra avgifter. Den trenden är inget som drivits utav ungdomsrörelsen
själv, utan har främst kommit från regeringars propositioner. Andra folkrörelser såsom
idrottsrörelsen behöver till viss del inte betala skatt för sina sociala avgifter, vilket är
en politik vi vill ska tillämpas för ungdomsrörelsen. Det borde också vara självklart att
ungdomsrörelsen inte ska betala för det, speciellt eftersom ungdomsrörelsen bidrar
med så mycket som vi gör. En skattereform som minskar skattebördan på ungdomsrörelsen bör genomföras. Den bör främst avskaffa de sociala avgifterna för anställda,
men bör även se om andra saker så som momsplikt kan avskaffas.
Vi vill:

•
•

Att statsstödet till barn- och ungdomsorganisationer mer än fördubblas.

•

Att möjlighet för tematiska föreningar samt föreningar organiserade på annan grund än geografi också kan ta emot statsstöd.

•

Att en skattereform som minskar skattebördan för civilsamhället genomförs.

•

Att offentlig sektor i utformandet av finanspolitiken, från statsbudget till
fördelningsnyckel, ska inkludera ungdomsrörelsen i förarbetet och hörsamma våra krav i de områden som berör oss.

•

Att bedömningen och handläggningen av statsbidrag är enhetlig och inger
förtroende.

•

Att bidragsformerna inte ska utgöra en onödig administrativ börda.

Att statsstödet till barn- och ungdomsorganisationer blir ett tvåårigt stöd
och att mottagarna delas upp i två grupper som alterneras mellan varje år.
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