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4.1 § Verksamhetsberättelse 
för det gångna året

Bakgrund 
I bilaga finner ni LSU:s verksamhetsberättelse för 2019. 
Verksamhetsberättelsen tar sin utgång i verksamhetsplanen och de mål som 
Representantskapet beslutat om. 
 
Måluppfyllelsen beskrivs i löpande text och redogörs även med en tregradig 
färgkoordinering för respektive mål. Mål markerade med grönt innebär att 
de är avklarade, orange att de är under arbete och röda att de ej påbörjats. 
Denna skala redogörs skriftligen i word-bilagan av tillgänglighetskäl.

 
Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta 

att lägga LSU:s verksamhetsberättelse för 2019 till 
handlingarna



Verksamhetsberättelse 
2019

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
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Verksamhetsberättelse 
2019

Nytt format och ny målstyrning
Detta är LSU – Sveriges ungdomsorganisationers verksamhetsberättelse 
för året 2019. I år kommer vi att hålla ett striktare fokus på måluppfyllelse 
av Verksamhetsplanen 2018–2019. Denna verksamhetsberättelse antar 
därför en annan form jämfört med tidigare års verksamhetsberättelser.  

I det inledande avsnittet beskrivs LSU:s verksamhet övergripande i de två 
olika verksamhetsområdena. Vi vill lyfta vinster samt kortfattat redovisa 
vår organisationsstruktur. Därefter redogörs för hur LSU har uppnått 
verksamhetplansmålen. I slutet av verksamhetsberättelsen finner ni listor 
med de debattartiklar, möten och konferenser som LSU har arrangerat eller 
medverkat till med mera.

Beslutet att förändra utformningen av verksamhetsberättelsen har tagits 
av arbetsutskottet under 2020. Detta första år har därför inte 2019 års 
styrelse samt kansli fullt ut haft i uppdrag att under pågående år rapportera 
måluppfyllelsen, på det sätt som presenteras här. Detta innebär att det 
funnits ytterligare påverkansinsatser och verksamheter som kan ha bidragit 
till ett visst måls uppfyllelse utan att det framkommit i arbetet med att 
sammanställa verksamhetsberättelsen.

För verksamhetsåret 2019 släpper LSU också åter en årsbok. Dessa texter 
är tänkta att komplettera varandra och kan med fördel läsas tillsammans för 
att få en djupare och mer målande bild av LSU:s arbete under 2019.

Utgångspunkter 
I verksamhetsplanen för 2018–2019 fastslogs tre centrala utgångspunkter 
vilka ska genomsyra all LSU:s verksamhet.
  
Centrala utgångspunkter för LSU:s verksamhet: 
 

• 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  

• LSU ska vara en demokratiskt styrd och öppen organisation där 
medlemmarna kan påverka inriktning och prioriteringar 

Inledning och disposition



5

LSU:s strategi
Verksamhetens inriktning baseras på den strategi samt 
verksamhetsplan som är fattad av LSU:s årsmöten. 2019 var det 
avslutande året på innevarande strategi med övergripande mål att (1) 
ungdomsorganisationerna är starka samhällsaktörer som spelar roll i fler 
ungas liv, och att (2) samhällets bild av ungdomsorganisationer och ungas 
engagemang är rättvisande. 

Under 2019 har LSU byggt vidare på sin stabilitet och hållbarhet i den egna 
organiseringen men också verkat för förnyelse. Styrelsen har under sitt 
andra år av mandatperioden valt att fokusera på strategi- och idéutveckling. 
Som ett resultat fattade årsmötet 2019 beslut om en ny strategi för åren 
2020–2025 samt ett civilsamhällspolitiskt program som ett tillägg till 
idéprogrammet. 

LSU har under strategiperioden tonat ner arbetet med individuella 
rättigheter till förmån för arbetet som berör organisering samt barn- och 
ungdomsorganisationers förutsättningar för organisering – ett arbete som 
intensifierats ytterligare under det avslutande strategiåret 2019. 

Nya resurser 
LSU beviljades två nya projekt från MUCF under året: ett för att arbeta 
med utredning av hat och hot mot ungdomsrörelsen och ett för att genom 
folkbildningsmetoder stärka ungdomsrörelsens antirasistiska arbete. Dessa 
två projekt avslutas sommaren 2020. LSU fick under hösten ett uppdrag 
från regeringen att ta fram en analys av ungdomspolitikens behov och 
därigenom bidra till arbetet med den ungdomspolitiska skrivelsen. 

Plattformsbygge 
Styrelsen har valt att öka LSU:s engagemang i andra organisationer 
för ökad samverkan och för att sprida LSU:s politik och kunskap om 
ungdomsrörelsen. Vidare har LSU svarat på statliga utredningar, bidragit 
i expertgrupper och föreläst för Sveriges kommuner och regioners 
medlemmar. Styrelsens engagemang och organisering har lett till att 
påverkansarbetets externa räckvidd har utökats under 2019. Styrelsen har 
nu fördelat talespersonsroller inom sig för att förenkla detta arbete. 

Starka och hållbara barn- och 
ungdomsorganisationer  
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Utveckling internt 
Internt på LSU:s kansli har det legat stort fokus på systematisk 
arbetsmiljöutveckling. Vi har förbättrat avstämningsrutiner och infört 
nya metoder och verktyg för att gemensamt diskutera arbetsmiljön. 
Verksamheten drivs fortsatt i projektform och LSU strävar särskilt efter 
att söka, genomföra och rapportera verksamhet som samlar barn- och 
ungdomsorganisationer till mötesplatser samt samlar in och förmedlar 
kunskap om ungdomsrörelsen. LSU har nyttjat företagshälsovården i en 
större utsträckning, bland annat har styrelsens arbetsutskott använt sig av 
den för att hitta ett bättre samarbete. 

LSU:s arbete för att lyfta upp diskussioner om krympande och växande 
utrymme har varit aktuellt under året. Ett tydligt exempel på hur det har 
påverkat LSU direkt var Almedalsveckan. Antidemokratiska krafter gavs 
där utrymme att delta och minskade på så sätt de demokratiska aktörernas 
utrymme. LSU valde att ställa in kansliets deltagande i Almedalsveckan med 
anledning av bristande resurser att hantera arbetsmiljöproblem och den 
direkta säkerhetsrisken kopplat till hat och hot. 
 
Under hösten utökades de centrala tjänsterna på kansliet med 
en ledningssekreterare på deltid. Tjänsten avlastar framförallt 
styrelseadministration och är en stor organisatorisk tillgång för ökad 
stabilitet.  

I juni tillträdde Rebecka Stenkvist som tillförordnad generalsekreterare 
efter en internrekrytering med anledning av Hannah Krokssons 
föräldraledighet. Från oktober delades tjänsten som generalsekreterare 
mellan dem året ut. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har det omfattande arbete som påbörjades 
2016 och 2017 med att städa upp i organisationens ekonomi och se 
över verksamhetens syftesuppfyllelse burit frukt under 2019. 2018 
intensifierades det kapacitetsbyggande arbetet, där vi satsade på 
kommunikation och etablerade nya begrepp. De senaste tre årens stora 
interna arbete har gett synliga resultat under 2019.  

Vi bedömer att LSU har uppnått alla mål som varit möjliga. Det finns ett par 
delmål där arbetet hindrats av orsaker som vi själva inte kunnat påverka. 
Ett exempel är att utvärdera utkomsten av att barnkonventionen införs som 
lag, vilket är omöjligt i och med att lagen inte trädde i kraft förrän 2020. 
Som organisation och som en del av ungdomsrörelsen är vi stolta över vad 
vi åstadkommit under 2019. 
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Denna verksamhetsberättelse sammanfattar ...  

Ett väldigt händelserikt år! Tittar vi tillbaka på årets första veckor befann 
sig Sverige i en ovan situation utan en ny regering efter valet och med en 
antagen budget som inte ägdes av övergångsregeringen. När vi sen fick en 
regering fick LSU också en av årets första vinster: ungdomspolitiken slogs 
ihop med civilsamhällespolitiken och skapade bättre förutsättningar för oss 
att prata om ungdomsrörelsepolitik!  
 
Under året har vi utvecklat och etablerat det nya begreppet ”växande 
utrymme” och “expanding space”. Ungdomsrörelsen ska alltid vara platsen 
där människor växer, där idéer växer och där demokratin växer! Genom 
att samarbeta och organisera sig bildas ett motstånd mot den skadliga 
ensamhet som så ofta kan radikalisera idéer bort från människor. Det är 
stort och vi är glada att begreppet vuxit vidare, från vårt styrelserum och 
ut i ungdomsrörelsen och civilsamhället, både i Sverige och i världen! Våra 
medlemsorganisationer är samhällets demokratibärare och tillsammans blir 
ungdomsrörelsen demokratins frontlinje. 
 
Det går inte att kommentera 2019 under 2020 utan att också slås av hur 
olika åren har varit. År 2020 kommer gå till världshistorien som ett år 
med stor sorg och många förluster. År 2019 växte delar av vår digitala 
verksamhet som i år varit helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta 
mötas. I möten mellan människor växer vi och vi kan titta tillbaka på 2019 
och vara glada över att vi tillät oss att utforska, leka och pröva mer av hur 
detta kan gå till så att vi i år slapp en del växtvärk och hittade kreativiteten, 
även om det såklart också har varit utmanande.  
 
LSU:s interna organisation utmanades åter något under året. Efter 
något lugnare år så bjöd 2019 åter både på utvecklingsarbeten hos de 
förtroendevalda och chefsbyten - både på lång och kort sikt. En del av 
utmaningarna bär vi med oss in i det nya decenniet och andra kan vi se att 
vi hämtar kraft ur.

Ord från ordförande och 
generalsekreterare 
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Styrelsens utveckling bar med sig kraft att utveckla något nytt - och i 
november beslutade medlemmarna om en ny strategi för fem år framåt samt 
ett civilsamhällespolitiskt program som ska vägleda vår folkrörelse. Den 
nya strategin och det civilsamhällespolitiska programmet visar utmaningar 
i samhället som hotar oss men de ger också kraft med åtgärder som vi 
bär med oss in i ett nytt decennium, in i en ny styrelse och en helt ny 
tid. Där krympande demokratiskt utrymme ska möta motstånd och där vi 
tillsammans bidrar till att få demokratin att växa.  
 
Tack för ett utvecklande 2019! Vi hoppas att ni ska se hur denna uppsjö 
av verksamheter har bidragit till ökad makt hos unga, starka barn- och 
ungdomsorganisationer och ett ständigt växande demokratiskt utrymme. 
 
Rosaline, Hannah och Rebecka
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LSU:s arbete är uppdelat under två verksamhetsområden, här sammanfattas 
året inom Samverkan, Organisation och Ledarskap (SOL).  

Inom SOL ingår de metodutvecklande och utbildande verksamheterna, 
såsom ordförandenätverket, kompetensutveckling för generalsekreterare 
och Ung med makt. Möten och lärande mellan medlemsorganisationer 
prioriteras inom SOL som en förutsättning för kvalitativ 
kompetensutveckling för medlemsorganisationerna. 

Året 2019 har varit stabilt inom SOL men även innefattat en medveten 
nedprioritering av nya utvecklingsområden under hösten, då 
verksamhetsledartjänsten varit vakant i perioder. Detta var en prioritering 
till förmån för att genomföra en internrekrytering och tillsätta tjänsten 
som tillförordad generalsekreterare. I verksamhetsområdet har det under 
året funnits en tjänst som verksamhetsledare, tre projektledare och två 
projektmedarbetare.  

På uppdrag av styrelsen genomfördes en medlemsvärdesutredning 2018 
om vad medlemsorganisationerna anser vara värdet av att vara med i 
LSU, vad de anser saknas och vad de tänker om framtida prioriteringar 
samt hur vi ska se på medlemsvärde. Denna utredning redovisades under 
våren 2019. Utredningen visade att medlemsorganisationernas största 
behållning av medlemskapet är mötet med andra organisationer genom 
nätverk och kompetensutveckling samt att vara en rörelse med en 
gemensam värdegrund. Vi kunde också dra slutsatsen att SOL fokuserar 
på rätt verksamheter och att vår utmaning framöver främst ligger i det 
kommunikativa och relationella arbetet med att nå fler organisationer. 
När vi har prioriterat detta har det gett goda resultat och det är ett arbete 
som kommer fortsätta vara prioriterat. Vi har under 2019 blivit bättre på 
att identifiera målgrupper och våga avgränsa aktiviteter anpassade efter 
målgrupp. 

Projektet Vit / Icke Vit startade under 2019. Projektet finansieras av MUCF 
och syftar till att stärka ungdomsrörelsens antirasistiska arbete tillsammans 
med folkbildningens verktyg. Under 2019 har fokus lagts på att utveckla 
metoder, ta fram material och att etablera relationer och samarbeten med 
studieförbunden i Sverige. 

Samverkan Organisation och 
Ledarskap (SOL)
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Projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) har 
gått in i sitt sista projektår. HEL har fått färga LSU:s interna 
kompetensutvecklingsverksamhet i hög grad och vi är mycket stolta 
och glada över det som projektet åstadkommit både internt och externt. 
Utbildnings- och mentorsprogrammet Ung Med Makt genomfördes 
tillsammans med Ideell arena. 

Arbetet inom Global Action Local Empowerment (GALE) i Sverige har 
fått viss ny struktur internt på LSU. Gemensamt med våra sju partners 
utvecklades en kommunikativ kampanj där utmaningarna beskrevs för att 
öka förståelsen för det unga civilsamhällets utmaningar globalt. Ytterligare 
ett arbete som SOL är stolta över är representantskapet 2019. Vi lade 
mycket tid på att skapa ett bra årsmöte där temat Expanding space fick 
stort genomslag och information om och inför mötet spreds med bättre 
framförhållning är tidigare år.

Projekten som genomförts har varit: 

• Ung med Makt 

• HEL - Hållbart Engagemang och Ledarskap, avslutande tredje året. 

• Global Action Local Empowerment  

• Vit / Icke Vit
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Inom detta verksamhetsområde ryms LSU:s arbete att förbättra politiska 
villkor och förutsättningar för barns och ungas organisering på alla nivåer, 
från lokalt till globalt. Vi arbetar för att barn- och ungdomsorganisationer 
ska ha makt i relevanta beslutsprocesser. LSU fokuserar därför sitt politiska 
arbete på att påverka ungdoms- och civilsamhällespolitiken samt villkoren 
för statliga bidrag. Inom det här området ingår LSU:s närvaro i Almedalen, 
LSU Forum samt LSU:s representantuppdrag till EU, FN, Europarådet samt 
nordiska samarbetsforum. Genom dessa plattformar och våra projekt har vi 
åstadkommit mycket som vi är stolta över under året.  

I verksamhetsområdet har det under året funnits en tjänst som 
verksamhetsledare, tre projektledare och fem projektmedarbetare, varav en 
på deltid. Under våren slutade Anders Lindell som verksamhetsledare och 
Emelie Nilsson tog över rollen.  
 
Inom POP har en ny kommunikationspolicy tagits fram som styrelsen har 
fattat beslut om. Kommunikationen har varit ett prioriterat område och 
mycket fokus har lagts på hemsidan, pressmeddelanden, nyhetsbrev och 
att producera material samt att kommunicera ut LSU:s arbete genom alla 
sociala mediekanaler. POP har även arbetat med att ge styrelsen underlag 
i form av omvärldsanalyser. Arbetet med internationella representanter 
har också fått en ny policy och en uppförandekod har tagits fram. 
Europaarbetet har fortsatt att utvecklas och LSU har representerats i 
Europarådets kommitté för ungdomsfrågor genom Anja Olin Pape som 
ordförande för kommittén. LSU beviljades för första gången ett större 
och friare projekt från UD med anledning av FN-representanternas 
uppdrag. Våra internationella representanter har i år fått fler möjligheter 
än någonsin att påverka makthavare och vi har upplevt ett större intresse 
från Regeringskansliet och andra stater när det kommer till inkludering av 
unga i dessa sammanhang. Det för 2019 nystartade 2250-nätverket har gett 
oss en arena att diskutera frågor kring unga, fred och säkerhet med flera 
medlemsorganisationer, likväl andra civilsamhällesaktörer och gett oss ett 
utökat samarbete med Folk och Försvar. 

Politik och Påverkan (POP) 



12

År 2019 har präglats av EU-valet och kampanjen Makten är din! Syftet 
har varit att få fler unga att gå till valurnorna genom att utbilda lokala 
valambassadörer som uppmanar till att rösta. Projektet resulterade i 56 
lokala arrangemang och ett flertal nationella aktiviteter med flera av LSU:s 
medlemsorganisationer. Under Almedalen lyfte vi det ökade hatet och hotet 
mot det unga civilsamhället, under parollen ”Ta hotet på allvar”. Kampanjen 
föregicks av en debattartikel i Aftonbladet som signerades av flera stora 
civilsamhällesorganisationer. Det blev startskottet för den kartläggning 
som sedan genomförts i projektet Hat och Hot. För POP har också mycket 
arbete lagts på att producera underlag till den ungdomspolitiska skrivelsen. 
Utformningen av en framtida ungdomspolitik är viktig och genom vårt 
arbete har vi haft många givande samtal med medlemsorganisationer 
och lagt fram en ungdomspolitisk handlingsplan tillsammans med flera 
myndigheter.

Projekten som genomförts har varit:  

• Ung i utveckling  

• Unga i FN  

• Röstresan  

• Nabo  

• EU-valskampanj Makten är din  

• Ungdomspolitiska skrivelsen  

• Hat och hot  

• HEL – Hållbart Engagemang och ledarskap, avslutande tredje året. 
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Styrelsen 

Ordförande 
Rosaline Marbinah,
Utrikespolitiska Förbundet Sverige 

Organisatorisk vice ordförande
Kristin Olofsson,
Ung Vänster 

talesperson för  
Hållbart engagemang och 
ledarskap   

Politisk vice ordförande
Emelie Weski,
Sverigefinska ungdomsförbundet | 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto 

talesperson för  
Fredliga och inkluderande 
samhällen
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Ledamot
Per Markus Risman,
jagvillhabostad.nu

talesperson för  
Statsbidraget

Ledamot 
Albin Westermark,
Sverok 

talesperson för  
Nordiskt samarbete   

Ledamot
Noura Berrouba,
Europeiska Ungdomsparlamentet 

talesperson för  
Europeiskt samarbete och 
internationella finansiella ramverk 

Ledamot 
Iman Djelloul,
Sveriges Blåbandsungdom 

talesperson för  
Agenda 2030   
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Ledamot 
Julia Lindh,
Sveriges elevråd – SVEA

talesperson för  
Barnrätt

Ledamot 
Frank Berglund,
RFSL Ungdom 

talesperson för  
Asyl och ungdomsinkludering

Ledamot
Sandra Rönnsved,
Ung Media

talesperson för  
Globalt partnerskap

Ledamot 
Linus Forsberg,
Unga med Synnedsättning 

talesperson för  
Funktionsrätt    



16

Under 2019 var ordförande Rosaline Marbinah arvoderad 100%, i enlighet 
med arvoderingspolicyn. Styrelsen hade sex styrelsemöten under 2019 samt 
två samverkansdagar tillsammans med kansliet, 13 juni och 13 december 
2019. Arbetsutskottet, bestående av Rosaline Marbinah, Kristin Olofsson, 
Emelie Weski samt Generalsekreterare Hannah Kroksson och tillförordnad 
generalsekreterare Rebecka Stenkvist, hade åtta arbetsutskottsmöten under 
2019. 
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Kansliet

Hannah Kroksson,
Generalsekreterare, 
(föräldraledig deltid augusti - 
december)

Rebecka Stenkvist,
Verksamhetsledare SOL, 
tf. Generalsekreterare (deltid juni - 
december)

Martina Smith,
Ledningssekreterare
(från augusti)
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Emelie Nilsson,
Projektledare EU och Europa (januari-
mars)
Verksamhetsledare POP (från mars)

Tomas Hultman,
Projektledare Hållbart Engagemang 
och Ledarskap (HEL), Ung Med Makt

Feben Hadgu,
Projektledare Ung i Utveckling (UiU) 

Anders Lindell,
Verksamhetsledare POP
(till och med mars)
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Elias Efvergren,
Projektledare Global Action 
Local Empowerment (GALE)
(föräldraledig deltid)

Karin Lidström,
vik. Projektledare Global Action 
Local Empowerment (GALE)
(till och med januari)

Mona Nechma,
Projektledare Vit Icke Vit
(från september)

Seinab Hilowle,
Projektledare Demokratisk Inkludering, 
Röstresan



Erica Midfjäll,
Metodutvecklare Hållbart 
Engagemang och Ledarskap (HEL)
(till och med mars)
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Joakim Lindgren,
Webbutvecklare / Grafisk designer

Ella Coogan,
Kommunikatör Hållbart 
Engagemang och Ledarskap (HEL)
(tjänstledig deltid)

Tania Bohlin,
Projektkoordinator Global Action 
Local Empowerment (GALE)
(till och med maj)
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Hampus Nilsson,
Utredare / Redaktör

Hanna Salmén,
Projektkoordinator NABO
(deltid)

Aniina Karlsdottir,
Programkoordinator Internationellt 
Utvecklingssamarbete
(från augusti)

Ellinor Aaby Olsson,
Utbildningsutvecklare SOL
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Agnes Kullenmark,
Kommunikatör Hållbart 
Engagemang och Ledarskap (HEL)
(från september)
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Internationella 
ungdomsrepresentanter

Alice Kyander,
Nordiska ministerrådets barn- och 
ungdomskommitté

Anja Olin Pape,
Europarådets kommitté för 
ungdomsfrågor

Imse Spragg Nilsson,
Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén

suppleant: Aida Ohtonen
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Lina Arvidsson,
EU-kommissionens strukturerade 
dialog

Julia Bielek,
Svenska UNESCO-rådet 

Ludwig Bengtsson Sonesson,
FN:s klimattoppmöte, COP

Aza Cheragwandi,
EU-kommissionens strukturerade 
dialog
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Katja Holböll,
FN:s generalförsamling

Vlora Makoli,
FN:s högnivåforum för hållbar 
utveckling
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AFS/Interkulturell utbildning, 

Assyriska Ungdomsförbundet, 

Astronomisk Ungdom, 

Ung Teaterscen, 

Centerpartiets Ungdomsförbund, 

CISV Sverige, 

Devote, 

Djurskyddet ungdom,

Erasmus Student Network 
Sweden,

Ensamkommandes förbund, 

Europeiska Ungdomsparlamentet,

Equmenia, 

Frisksportens Ungdomsförbund, 

Fältbiologerna, 

Förbundet Skog och Ungdom, 

Förbundet Unga forskare, 

Förbundet Unga rörelsehindrade,

Förbundet Ung med psoriasis, 

Förbundet Vi Unga, 

Föreningen Nordens 
Ungdomsförbund FNUF, 

Grön Ungdom, 

Gröna Studenter, 

International Federation of 

Medlemsorganisationer 2019 

Medical Students’ Associations–
Sweden (IFMSA-Sweden),

Junis, 

Jagvillhabostad.nu, 

KFUM Sverige, 

Kontaktnätet, 

Kurdiska Ungdomsförbundet, 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, 

PeaceWorks, 

PUSH Sverige, 

RFSL Ungdom, 

Riksförbundet Unga Musikanter, 

Romska Ungdomsförbundet, 

Rädda Barnens Ungdomsförbund, 

Röda Korsets Ungdomsförbund, 

Saco Studentråd, 

Saminuorra, 

Scouterna, 

Unga drogförebyggare, 

Socialdemokratiska 
studentförbundet, 

Stolta magar, 

Studentradion i Sverige, 

Svenska Alliansmissionens 
Ungdom, 

LSU hade under året 84 medlemsorganisationer samt tre 
etableringsmedlemmar, Stolta magar, Unga republikaner, Push Sverige
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Svenska 
Celiakiungdomsförbundet, 

Svenska Kyrkans Unga, 

Svenska Muslimer för Fred och 
Rättvisa, 

Svensk-Somaliska 
Ungdomsföreningen i Norden, 

Sverigefinska Ungdomsförbundet, 

Sveriges 4H, 

Sveriges Blåbandsungdom, 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, 

Sveriges Ekonomföreningars 
Riksorganisation SERO, 

Sveriges elevråd - SVEA, 

Sveriges Elevråd, 

Sveriges Elevkårer, 

Sveriges Hundungdom, 

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund, 

Sveriges Unga Katoliker, 

Sveriges Unga Muslimer, 

Sveriges Ungdomsråd, 

SVEROK, 

Syrianska/Arameiska 
Akademikerförbundet SAAF, 

Syrianska Arameiska 
Ungdomsförbundet, 

Syrisk- Ortodoxa Kyrkans 
Ungdomsförbund i Sverige SOKU, 

Tamam, 

Turkiska Ungdomsförbundet, 

Unga Allergiker, 

Unga Feminister, 

Unga Hörselskadade, 

Unga KRIS, 

Unga republikaner, 

Unga Reumatiker, 

Unga med Synnedsättning, 

Unga Örnars Riksförbund, 

Ung Diabetes, 

Ung Media, 

Ung Pirat, 

Ung Vänster, 

Ungdomens Nykterhetsförbund 
UNF, 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige 
UFS, 

Youth for Understanding,

På årsmötet 2019 beviljades Somaliska ungdomsförbundet i Sverige och 
Tilia medlemskap inför verksamhetsåret 2020. AFS interkulturell utbildning 
valde att avsluta sitt medlemskap under 2019. Kurdiska ungdomsförbundet 
avskrevs då de inte gått att få tag i. 
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Verksamhetsplansmål 1.1.A: Öka de ekonomiska 
förutsättningarna/ finansiering till barn- 
och ungdomsorganisationer  

Vi gör detta genom att:  
- Tillsammans med medlemsorganisationerna arbeta för 
att statsbidragets storlek ska öka och lyfta konsekvenser av 
begränsad finansiering; så som instabilitet, stress och att 
färre får utrymme att inkluderas i ungdomsrörelsen 

Strategimål 1. 
Ungdomsorganisationer är starka 
samhällsaktörer som spelar roll i 
fler ungas liv  

Delmål 1.1: Förutsättningar och villkor för ungas 
organisering ska förbättras  

Politik och opinionsarbete
Precis som de senaste åren är frågan om finansiering och ekonomiska 
förutsättningar en av de främsta frågorna i LSU:s arbete. I alla sammanhang 
där vi träffar makthavare lyfter LSU vår gemensamma bild av det befintliga 
läget samt vilken förändring som bör ske. I arbetet kommuniceras dels 
att statsbidraget måste höjas, dels vad konsekvenserna har blivit av en 
begränsad finansiering och cementerat projektberoende. En löpande dialog 
har förts med den politiska ledningen på Kulturdepartementet under 
hela året och med ökat fokus inför budgetpropositionen. LSU anordnade 
även ett krismöte i samband med 2020 års budget där ett trettiotal 
medlemsorganisationer fick träffa Kulturdepartementets statssekreterare för 
att diskutera varför inget händer i frågan. 
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Den ungdomspolitiska skrivelsen – Regeringens gav LSU i uppdrag att 
samordna ungdomsrörelsen i framtagandet av ett nytt ungdomspolitiskt 
handlingsprogram. Resultatet av uppdraget, ”Den ungdomspolitiska 
skrivelsen”, är tänkt att fungera som ett underlag som beskriver barn- 
och ungdomsorganisationers behov och presenterar förslag på hur den 
nationella ungdomspolitiken bör utvecklas. Underlaget har tagits fram 
tillsammans med medlemsorganisationer och Kantar-Sifo. Skrivelsen 
lämnades in till Regeringen i slutet av december 2019. Den innehåller 
analyser och förslag som är relevanta för flera av verksamhetsplanens 
delmål. Vad gäller finansiering och statsbidraget har LSU lagt fram ett flertal 
förslag. Vi vill bland annat dubbla statsbidragets storlek, att bankdirektiven 
ses över för att underlätta skapandet av nya föreningar samt förvaltandet 
av dem. Vi vill även att bidragsgivare blir bättre i dialogen och att de 
tydligt och kontinuerligt stöttar sökande i bidragsprocesser. Vi vill att 
mindre organisationers begränsade resurser bör tas i särskilt beaktande 
och att onödiga administrativa krav tas bort samt att barn under sex 
år undantas från att påverka antalet bidragsgrundande medlemmar i 
statsbidragsansökan. 

Här kan ni läsa en förkortad version av skrivelsen. 

https://lsu.se/wp-content/uploads/2020/02/BARN-OCH-UNGAS-
MO%CC%88JLIGHET-TILL-ORGANISERING.pdf

Civilsamhällspolitiska programmet – Det civilsamhällespolitiska 
programmet antogs på representantskapet 2019 som ett tillägg till LSU:s 
Idéprogram. Programmet beskriver juridiska, sociala och ekonomiska 
utmaningar för civilsamhället samt politiska förslag på hur dessa 
utmaningar ska överkommas. För de ekonomiska utmaningarna vill LSU 
bland annat se att tematiska föreningar samt föreningar organiserade på 
annan grund än geografi ska kunna ta emot statsstöd, att en skattereform 
genomförs som minskar skattebördan för civilsamhället, 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.  

Kommentar till 2020 års budget – När regeringen den 18 september 
2019 presenterade budgeten för 2020 sänktes budgetposten för 
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Ordförande Rosaline 
Marbinah kommenterade detta. Bland annat skev hon att ”[b]udgeten 
har genomgående brister i hur politiken ska utformas och genomföras så 
att barn och ungas rättigheter säkerställs. Uteblivna satsningar på barn 
och ungas organisering gör att förutsättningarna för Sveriges barn- och 
ungdomsorganisationer återigen försämras.”
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Verksamhet 
LSU:s alla projekt är en del av arbetet med att öka finansieringen. 
Verksamheten som LSU driver synliggör bredden av de negativa effekter 
som en begränsad finansiering medför. Projektens många rapporter är ett 
av våra mest effektiva påverkansmaterial. De presenterar information på ett 
tydligt sätt som är lätt att ta till sig och sprida vidare.  
 

Hat och Hot - Projektet har visat att hat och hot riktade mot barn- och 
ungdomsorganisationer är vanligt förekommande och att resurser för att 
skydda personal, förtroendevalda och medlemmar sällan finns. Detta lyftes 
även i Den ungdomspolitiska skrivelsen. I samverkan med det offentliga 
har vi bland annat synliggjort Kammarkollegiets bidrag som går att söka för 
organisationer som behöver öka sitt skydd. Vi har även drivit på för ett ökat 
och bättre riktat bidrag.  

Ungdomsrörelsen i siffror – Vår årliga rapport som bygger på den årliga 
medlemsundersökningen hade 2019 temat En hållbar ungdomsrörelse. 
Medlemsundersökningens enkät besvarades 2019 av 63 av LSU:s 86 
medlemsorganisationer, vilket ger en svarsfrekvens om 73 procent. 
Ungdomsrörelsen i siffror består av två delar: en som berör många aspekter 
av ungdomsrörelsens förutsättningar och är återkommande varje år samt 
en som är tematisk med ett specifikt fokusområde. Några av de trender som 
rapporten belyst är att utrymmet för det unga civilsamhället att verka på 
krymper som en följd av minskade ekonomiska förutsättningar samt hot 
och hat från externa aktörer.  

Hållbart engagemang och ledarskap – Inom projektet HEL har 
vi belyst att barn- och ungdomsorganisationers brist på finansiering 
ökar stressen både bland anställda och förtroendevalda. De låga 
bidragen, osäkerheten som följer med kortsiktiga finansieringar, otrygga 
anställningar och den stora administrativa bördan som ansöknings- och 
redovisningsprocessen leder till att stressen ökar. Detta har lyfts till 
makthavare som konsekvenser av ett lågt och illa utformat statsbidrag. 
Vi har genom HEL anordnat samtal för att diskutera detta. Exempel på 
aktiviteter som genomförts är ett rundabordssamtal tillsammans med 
representanter från fackförbund, civilsamhällesorganisationer samt 
beslutsfattare och en Maktfrukost där medlemsorganisationer fick samtala 
med Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.  

 
Röstresan genom EU – Röstresan är ett sätt för LSU att möjliggöra för 
ungas röster att höras i EU, i de frågor som rör dem. Det är LSU:s EU-
representanter som har ansvar att samla in vad Sveriges unga tycker. 
Synpunkterna tar representanterna sedan med sig och arbetar för att det 
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ska bli verklig EU-politik av dem. Representanterna har lyft vikten av en 
trygg och utökad finansiering vid de ungdomspolitiska konferenser som 
anordnats av Rumänien och Finland, som har varit EU-ordförandeländer 
under 2019. Under denna omgång av Röstresan, 1 januari 2019 till 31 juli 
2020, har det övergripande temat varit ”Creating opportunities for youth” 
och särskilt fokus har varit framtidens jobb, kvalitet i ungdomsarbete samt 
unga på landsbygden.  
 
En arvsfond i takt med tiden – Under 2018 satt LSU med i expertgrupp 
för utredningen ”En arvsfond i takt med tiden”. Slutbetänkandet kom under 
våren 2019, i samband med det anordnade LSU ett medlemsmöte.  

Verksamhetsplansmål 1.1.B: Öka ungdomsrörelsens 
tillgänglighet för alla 

Vi gör detta genom att:  
- LSU kommer arbeta för att öka tillgängligheten till 
utbildningar och information via olika plattformar.  

- Under verksamhetsperioden se över LSU:s 
tillgänglighetspolicy genom att bland annat uppdatera 
LSU:s olika mallar för tillgänglighet.  

Politik och opinionsarbete 
Arbetet med verksamhetsplansmålet har främst varit internt, dels 
genom det arbete som styrelse och kansli har gjort för att se över de 
dokument och rutiner som finns samt genom att hålla konsultationer 
med medlemsorganisationer från den unga funkisrörelsen. Under 
slutet av året intensifierades arbetet och LSU försökte väcka debatt 
kring tillgänglig organisering med ett aktivt arbete tillsammans med 
medlemsorganisationerna. Begreppet tillgänglighet har breddats något 
till att även innefatta en diskussion om tillgänglighet till organisering och 
verksamhet för de som inte bor eller verkar främst i Stockholmsområdet. 
Detta innebär inte att vi vill tona ner behoven av särskilda insatser kopplat 
till funktionsnedsättning. Tvärtom har den fysiska tillgängligheten varit 
ledstjärna i arbetet med att utveckla tillgängliga digitala mötesplatser samt 
i arbetet med social tillgänglighet. Verksamheterna arbetar aktivt med att 
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finnas på många plattformar och sprida information genom olika typer av 
medier såsom text, bild, ljud och möten på olika orter samt digitalt. LSU 
strävar efter att inför, under och efter aktiviteter anpassa verksamheten 
så att den är tillgänglig för alla deltagares särskilda behov. De interna 
samtal som ägt rum har resulterat i ett beslut om att revidera LSU:s 
tillgänglighetspolicy och mallar, det arbetet påbörjas 2020. Frågan om 
tillgänglighet har saknat tillräckliga resurser under 2019 i och med att inga 
projektmedel för tillgänglighetsfrågor har funnits att tillgå under året.

Verksamhet

Hållbart engagemang och ledarskap – HEL har under 2019 arbetat 
för att färdigställa och tillgängliggöra material och lärdomar från projektet. 
Vi har under 2019 sökt särskilda medel från Folkhälsomyndigheten för att 
sprida kunskap om stress och psykisk ohälsa. HEL har jobbat för att bredda 
sina former av media på ett tillgängligt sätt.

 
Vit Icke-Vit – Projektets syfte är att islamofobi, afrofobi och andra typer 
av förtryck inte ska vara ett hinder för att engagera sig. Under 2019 har 
projektet arbetat med sin metodutveckling och materialframställning och 
haft i uppdrag att skapa två lärandeprocesser, en som sker genom fysiska 
möten och en med digitala möten. När projektet satte igång sin utåtriktade 
verksamhet sent under 2019, blev det snabbt tydligt att den digitala 
lärandeprocessen nådde många som LSU normalt inte når.  
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Politik och opinionsarbete 

Egen ökad finansiering – LSU har också arbetat med att stärka och öka 
vår egen finansiering. Detta arbete går hand i hand med det arbete vi gör för 
att öka de ekonomiska förutsättningarna för hela ungdomsrörelsen. I LSU:s 
organisation har vi under 2019 stärkt rutinerna för vår interna ekonomiska 
kontroll. Vi har lagt stor vikt vid att söka projekt, samt att göra det på ett 
smart och strategiskt sätt för projekt som tydligt fyller LSU:s uppdrag och 
syfte.  

Under 2019 har LSU uppdaterat sin arbetsgivarpolicy samt tagit fram en 
representationspolicy samt en ”code of conduct” för att de internationella 
representanterna ska få tydlighet i hur de kan förhålla sig till sina uppdrag. 

Verksamhet

Hållbart engagemang och ledarskap – HEL har under alla tre 
projektår bidragit med de lärdomar och metoder som projektet genererat 
för att även stärka LSU:s egna arbetssätt. HEL har bidragit till en stabilare 
organisation genom att ordna interna utbildningar för kansli och styrelse. 
Vid samtliga personaldagar har inslag av kompetensutveckling getts genom 
HEL. En av dessa var en workshop som kallas ”Språkbruk är murbruk” och 
syftade till att belysa vad uttryck som såsom ”jag har så mycket att göra nu” 
gör med ens stressnivå. Projektet har lyckats med mycket under arbetets 

Verksamhetsplansmål 1.1.C: Arbeta med LSU:s interna 
organisation med målet att den ska vara både 
stabil och bra som arbetsplats

Vi gör detta genom att:  
- Vi prioriterar att stärka den interna organisationen med 
fokus på organisering, arbetsgivaransvar och ledarskap 
inom ramen för HEL.  

- Arbeta med aktiv kompetensutveckling för styrelse och 
personal.  

- Se över LSU:s finansiering och utreda vilka möjligheter som 
finns för att stärka LSU:s ekonomiska arbete.  
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gång, inte minst med att identifiera förbättringsområden och åtgärder för 
LSU själv. HEL har varit en avgörande del i det interna utvecklingsarbetet 
som LSU har lagt mycket tid och resurser på under 2019.  

 
Global Action Local Empowerment – inom GALE har LSU sju 
partnerorganisationer, som precis som LSU är intresseorganisationer för 
sina länders ungdomsorganisationer. Partnerskapen grundar sig i en tillit 
till att varje organisation känner sin kontext och sina utmaningar bäst 
och att utbytet ska vara ömsesidigt. Genom GALE har LSU möjlighet 
att lära sig om och pröva metoder som varit effektiva hos någon av våra 
partnerorganisationer.  

Intern organisationsutveckling – Att stärka LSU som organisation 
har varit prioriterat under året och i fråga om den interna 
organisationsutvecklingen har det gjorts många insatser. Ett nytt 
arbetsmiljöverktyg har implementerats för att följa upp arbetsmiljön och 
LSU har under året på ett strukturerat sätt arbetat med organisatorisk 
och social arbetsmiljö (OSA) för att skapa en trygg och bra arbetsplats. Vi 
har infört utvecklingsplaner för all personal som förtydligar förväntningar 
och målsättningar. Det har uppmanats och givits många möjligheter till 
kompetensutveckling, både gemensamma utbildningar och individuell 
kompetensutveckling för anställda, vilket flera från kansliet har 
nyttjat. Även styrelsen och de internationella representanterna har fått 
kompetensutveckling. De internationella representanterna har haft fyra 
tillfällen, dessa har berört muntlig kommunikation, påverkansarbete genom 
sociala medier, hållbart engagemang och asylfrågor. Styrelsen har haft 
kompetensutveckling i form av kollegiala samtal. Företagshälsovården har 
också använts som stöd för särskild kompetensutveckling. Flera rutiner 
för interna arbetssätt har stärkts upp, bland annat för ledningsgruppens 
arbete och med stöd av den nya tjänsten som ledningssekreterare. 
Därtill har många tillsynes små förändringar gjorts, som samlat inneburit 
en påtaglig förändring, exempelvis att tydligare skriva ut syften med 
personalgemensamma aktiviteter med mera.
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Verksamhetsplansmål 1.2.A: Fånga upp engagemang 
och stärka ungas organisering speciellt i 
marginaliserade grupper  

Vi gör detta genom att:  
- Visa på hur ungdomsrörelsen med dess mångfald 
skapar värden i samhället, samt arbetar tillsammans med 
medlemsorganisationerna för att få dessa värden erkända.  

- Samordna medlemsorganisationernas arbete med 
asylsökande och nyanlända.  

Delmål 1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga 
med sin verksamhet 

Politik och opinionsarbete
Under 2018 etablerade vi internt begreppet krympande utrymme 
(shrinking space) för att kontextualisera och rikta samtalet om de 
svårigheter civilsamhällesorganisationer möter idag. År 2019 har vi 
utvecklat detta arbete både i den internationella och nationella debatten 
och börjat tala om vikten av växande utrymme (expanding space). 
Växande utrymme är den motaktion mot krympande utrymme som 
vi i ungdomsrörelsen förkroppsligar genom att ta plats, organisera fler 
unga i demokratiska rörelser och arbeta för en bättre värld. Begreppet, 
expanding space, har snabbt spridit sig vidare till andra europeiska 
paraplyorganisationer för ungdomsorganisationer, och till statsförvaltningar 
runt om Europa och världen genom det arbete som görs av vårt europeiska 
påverkansarbete, UiU och GALE. Det krympande utrymmets krafter – 
såsom antidemokratiska organisationer, hat och hot, minskad finansiering 
och misstänkliggörande av grupper är fortfarande skrämmande påtagligt. 
Just därför är det viktigt att visa på hur vi kan motarbeta detta genom att 
stärka ungas organisering för att tillgängliggöra påverkansverktyg till barn 
och unga, särskilt i marginaliserade grupper där tillgången till rättigheter är 
svagare.  

Kommunikationen har varit fortsatt viktig för LSU för att kunna uppnå 
detta delmål. De rapporter vi släpper är en viktig del i vårt arbete att nå 
ut som ger stor spridning. Vi märker att både medlemsorganisationer, 
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statsråd och myndigheter allt oftare hänvisar till våra rapporter och de får 
stor spridning på sociala medier. Detta gäller alla våra rapporter, inte minst 
Ungdomsrörelsen i Siffror som i år har fått extra genomslagskraft och som 
på ett mycket tydligt sätt visar på hur värden för samhället skapas genom en 
mångfald i civilsamhället.  

Röstresan genom EU – Påverkansarbetet på den europeiska nivån har 
haft stort fokus vid vikten av att validera (ungas) engagemang och hur det 
bidrar till ett informellt lärande och erfarenheter som är viktiga och svåra 
att tillgodogöra sig på andra sätt.  

Påverkansplan för asylpolitiken – LSU har sedan tidigare haft 
en samordnande roll i ungdomsorganisationers arbete med asyl- och 
migrationsfrågor. Vi upplever att rollen under 2019 har spelat ut sin 
funktion. Istället har vi under året tagit fram en påverkansplan för 
asylpolitik för att strategiskt kunna arbeta för en generösare asylpolitik. 
Frågorna har främst drivits på EU-nivå och med stöd av samarbetet i 
CONCORD Sverige.  

Vit / Icke Vit – Projektet har lyft problematiken att vissa grupper stängs 
ute från samhället och hur det har en negativ inverkan både för individ 
och samhälle. Tillsammans med LSU:s projekt Ung i Utveckling (UiU) 
har Vit icke-vit anordnat ett samtal om minoritetsperspektiv på psykisk 
ohälsa. Seminariet hette Väck mig i en tid då jag får finnas och knöt an 
till Agenda 2030 och FN:s hållbarnhetsmål om minskad ojämlikhet. I det 
sektorsöverskridande samtalet deltog SMFR och Judiska ungdomsförbundet, 
samt Fryshuset och Amphi.  

Verksamhet

Hat och hot – Projektets verksamhet har kunnat visa hur minoriteter 
stängs ute från civilsamhället och många andra samhälleliga och 
demokratiska arenor. Problemen gäller inte bara direkta hat och hot. När 
stöd och skydd inte finns, leder det till självcensur hos många personer som 
utsätts. Projektet har möjliggjort att vi kunnat visa på hur utbrett problemet 
är i ungdomsrörelsen och vilka konsekvenser det medför.  

Samordningsprojektet för asyl och migration – 2016–2018 hade 
LSU finansiering för att anta en samordnande funktion och sammankoppla 
barn- och ungdomsorganisationer om arbetade på asyl och migration. 
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Finansieringen avslutades 2018 och därför har denna del av delmålet inte 
arbetats med detta år. Det är ett strategiskt val att vi inte sökt nya medel för 
att fortsätta driva det. Istället har vi arbetat med politisk påverkan och tagit 
fram den ovan nämna påverkansplanen för asylpolitik.   

Förstudie till Delmos – Inom ramen för projektet har LSU 
gjort en kartläggning med syfte att ta reda på vilka insatser 
medlemsorganisationerna själva anser sig bidra med lokalt och i samverkan 
med det offentliga för att motverka och minska segregation. Vi har velat 
öka vår kunskap om vad som görs, vad som fungerar bra och vilka hinder 
som finns, för att på så sätt kunna förbättra LSU:s möjligheter att utveckla 
stöd som kan bidra till våra medlemsorganisationers arbete för att motverka 
segregation. Genom att sprida den kunskap och erfarenhet som redan 
finns i ungdomsrörelsen till andra medlemsorganisationer och aktörer kan 
arbetet mot segregation utvecklas, förenklas och ges bättre förutsättningar. 
Kartläggningen gjordes i två steg, genom en enkät om segregation kopplat 
till tre kategorier, centrum - förort, landsbygd - stad, samt kopplat till 
asyl och migration, samt genom en intervjustudie där representanter för 
lokalföreningars verksamheter runt om i landet har djupintervjuats om 
deras organisation och verksamhet.  Förstudien blev klar i januari 2019.
 

NOD – 2018 undertecknades en breddning av det som tidigare var 
Överenskommelsen inom det sociala området. LSU har under den här 
perioden lett arbetet som ordförande för Överenskommelsen. 2019 
lanserades det nya uppdraget, kansliet flyttade in nya lokaler och det nya 
namnet, Nationellt organ för dialog och 
samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD), spreds 
tillsammans med en ny grafisk profil. Den nya överenskommelsen med 
regeringen innebär att arbetet för förbättrad dialog och samverkansarenan 
nu är flyttad från begränsningen på det sociala området till samtliga 
politikområden som regeringen arbetar med. De nya lokalerna är en gratis 
mötesplats för hela civilsamhället. 
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Politik och opinionsarbete 
För detta målområde har Ungdomsrörelsen i Siffror (även kallad 
URIS) haft en viktig roll i vårt opinionsarbete. För 2019 har vi fått upp 
svarsfrekvensen till 73% och utvecklingen går mot att rapporten blir mer 
och mer av en påverkansprodukt. I URIS 2019 pekar vi ut flera problem 
och förslag till lösningar som är kopplade till social inkludering, krympande 
och växande demokratiskt utrymmet. Vi har förstärkt samarbetet mellan 
verksamheterna Ung i Utveckling och GALE, detta för att kunna koppla 
samman och hitta synergier mellan de internationella representanterna 
och våra partnerorganisationers opinionsarbete. Projekten har också 
tillsammans möjliggjort att en rapport och en film producerats och spridits. 
Inom GALE:s målmatriser ser vi att samtliga Partnerorganisationer arbetar 
för att bredda sin mångfald och arbeta med marginaliserade grupper.  
Uppdraget från medlemmarna att vara en motvikt till antidemokratiska 
krafter i samhället har kunnat ta en tydligare kommunikativ form under 
året. I demokrativillkorsutredningen har LSU lyft ungdomsrörelsens 
relevans. Vi har pekat på vilka förutsättningar som krävs och vilka hinder 
som finns.  

Styrelsen konstaterade att uppdraget att stå upp för social inkludering 
är något som vi måste arbeta med även i våra egna organisationer och i 
övriga civilsamhället. LSU gjorde bland annat detta genom ett öppet brev 
till Sveriges Kvinnolobby där vi riktade skarp kritik mot deras transfobiska 
synsätt där de låter juridiskt kön vara avgörande för vem som är kvinna och 
således valbar till deras förtroendeuppdrag. 

Verksamhetsplansmål 1.2.B. Stärka 
ungdomsorganisationers arbete med social 
inkludering och normkritik 

Vi gör detta genom att:  
- Erbjuda utbildning och skapa plattformar för 
medlemsorganisationers arbete för social inkludering.  

- Vara en motvikt och arbeta med att driva på 
opinionsbildningen mot de antidemokratiska rörelserna i 
samhället.   
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Verksamhet

Hat och Hot – Verksamheten var ett av flera viktiga fokus på 
representantskapet 2019 och möjliggjorde årets kampanj under 
Almedalsveckan. Vi ser att det organiserade hatet och hotet främst kommer 
ifrån högerextrema grupper, när det riktas mot unga engagerade. Vi ser att 
näthatet ofta kommer från organiserade individer och att utvecklingen går 
åt fel håll. I båda fallen handlar det om vuxna som utsätter unga, detta är ett 
narrativ som LSU lyft under 2019. Antidemokrati är något som händer när 
vi tystas, både nazister på plats och av andra vuxna i det vardagliga digitala 
rummet gör att unga sluter sig inåt.  

HEL - I debatten om social inkludering och antidemokratiska krafter är 
det lätt att fastna i att endast tala som hinder. HEL:s bidrag har varit att 
även lyfta de hälsopositiva effekterna som kommer med ett engagemang. 
Engagerade får en plats, ett sammanhang och en plattform att få göra sin 
röst hörd. Ju fler personer vi lyckas engagera desto fler erfarenheter och 
perspektiv får vi, vilket leder till högre kvalitet och möjlighet till en bättre 
fördelad arbetsbelastning.  

Förstudie till Delmos - Projektet har varit en förstudie som fått stöd 
av delegationen mot segregation. Vi har arbetat för att lyfta vad LSU:s 
medlemsorganisationer gör och har för roll i arbetet för social inkludering. 
LSU har i en rapport framställt de berättelser och upplevelser som delgivits 
oss och använt vår ställning för att lyfta detta till politiken. Rapporten 
som författades har spridits och de data som samlats in har överlämnats 
till Delegationen mot segregation som har använt den i sitt vidare arbete. 
Projektet har också bidragit till att LSU själva har fått en ökad kontakt med 
lokalföreningar och en bättre förståelse för hur arbetet kan se ut och drivas.  

Minoritet och urfolk – Sedan tidigare har LSU haft en referensgrupp för 
nationella minoriteter och under hösten 2018 bedrevs ett projekt vid namn 
Minoritet och urfolk. Genom projektet kunde LSU ta fram en rapport om 
ungas organisering i dessa grupper. Rapporten ”Olikheter – En rapport om 
unga minoriteter och urfolks förutsättningar för organisering”, spreds under 
2019. I arbetet deltog alla nationella minoritets-ungdomsorganisationer, 
förutom det romska ungdomsförbundet som inte svarade på inbjudan. 
Vi undersökte möjligheten för inflytande, myndighetskontakt och den 
lagstiftning som ska säkerställa det för nationella minoriteter. En slutsats 
är att de nationella minoritets-ungdomsorganisationerna ofta bjuds in men 
att deras reella möjligheter till påverkan sällan finns. Efter projektet blev 
Judiska ungdomsförbundet åter medlemmar i LSU. 
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En av LSU:s viktigaste lärdomar av arbetet och vår påverkansfråga som vi 
nu sprider till makthavare och i myndighetskontakter är att de nationella 
minoriteterna inte går att klumpa ihop. De har så olika förutsättningar att 
möten där minoriteter klumpas ihop lätt blir för spretiga och fruktlösa.

  
Vit / Icke vit - Som tidigare nämnts i verksamhetsberättelsen bestod 2019 
främst av att ta fram metod och material till projektet, men även en del 
opinionsbildning har skett. Verksamheten är en motvikt mot det krympande 
sociala utrymmet inom organisering och vi har lyft individers och gruppers 
begränsningar som följd av afrofobi och islamofobi.  

Makten är din – var vårt projekt för att bidra till ett stärkt valdeltagande 
i EU-valet och kunna vara en motviktsröst i debatten som exkluderade 
unga och med en populistisk utveckling. Under arbetet har vi tagit 
debatt med de utomstående som kritiserade beslutet att inte bjuda in 
Sverigedemokraterna. Här har vi stått fast vid att vi inte kommer göra det 
eftersom det finns ett årsmötesbeslut på det. Diskussionen i sig har blivit en 
viktig opinionsbildande insats. 

Nabo – LSU har haft ett dotterprojekt till det stora arbete med social 
inkludering som MUCF bedrivit med stöd av Nordiska ministerrådet, om 
barn och unga i socialt exkluderade områden. MUCF anlitade doktorander 
i de nordiska länderna för att intervjua unga och skriva landrapporter. 
MUCF gav en del av resurserna till LSU för att hålla rundabordssamtal 
med unga och ungdomsorganisationer kopplade till landrapporterna. I 
november 2019 samlade LSU ungdomsrörelsen i Norden och tog fram en 
rad rekommendationer om hur Nordiska ministerrådet kan arbeta för social 
inkludering av unga. Rekommendationerna kommer bland annat utveckla 
arbetet med att förankra Nordiska barn- och ungdomskommitténs arbete.

 
LSU forum – under 2019 års konferens hade vi valt temat att våra 
medlemsorganisationer skulle få en god chans att lära känna stora delar 
av LSU:s breda verksamhet. Detta beslut togs som ett steg att använda 
medlemsvärdesundersökningen. Under konferensen presenterades LSU:s 
olika verksamheter, många av seminarierna och diskussionerna om växande 
utrymme och Hållbart engagemang och ledarskap. 
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Verksamhetsplansmål 1.3.A: Stärka ungas  
engagemang och ledare för ungdomsorganisationer  
för att deras engagemang ska vara hållbart 

Vi gör detta genom att:  
- Tillsammans med medlemsorganisationerna, genom 
projektet HEL, utveckla processer och arbetssätt för att möta 
den ökande stressen och ohälsan i ungdomsrörelsen samt 
bedriva ett aktivt påverkansarbete för att förändra detta.  

- Finnas som stöd till medlemsorganisationerna gällande 
kompetensutveckling och utbildning.   

Delmål 1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och 
organisatoriska stabilitet ska stärkas   

Politik och opinionsarbete
Hållbart Engagemang och Ledarskap har präglat LSU:s hela arbete de 
senaste tre åren och lärdomarna är något vi bär med oss även efter att 
projektet är avslutat. Projektet har även varit tongivande i debatten om det 
unga civilsamhället i stort och har fått stor genomslagskraft i fler delar av 
den ideella sektorn. Opinionsarbetet har varit utmanande på så sätt att det 
är svårt att formulera konkreta och genomförbara förslag. Fokus har därför 
legat på de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att engagemanget 
ska vara hållbart. Projektet Hat och Hot har kommit till som en del i att 
arbeta vidare med en del av det som kommit fram som hinder för ett 
hållbart engagemang. 
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Verksamhet

Hållbart Engagemang och Ledarskap - Projektet har arbetat väldigt 
aktivt med att utbilda och sprida det material som producerats. HEL har 
haft ett utbildningsprogram för fördjupad kunskap och har skapat en 
plattform som är öppen för alla. På hel.lsu.se finns materialet att tillgå. Där 
går det också att lyssna på poddar och läsa de intervjuer och reportage som 
skrivits under projektets gång. HEL har även mynnat ut i en metodbok som 
heter Vi brinner och har spridits bland annat på projektets slutkonferens. 
Ungdomsrörelsen i Siffror har 2019 haft en särskild del om Hållbart 
engagemang.  

Generalsekreterarfrukostar - formen för det tidigare GS-nätverket har 
gjorts om och har idag mycket större fokus på kompetensutveckling. Under 
2019 har frukostträffarna exempelvis fått kompetensutveckling med tema 
“Metoo och ledarskap” och “ekonomistyrning”. 

Ordförandenätverket - Inom ramen för Ordförandenätverket ges 
kompetensutveckling såväl som nätverksmöjligheter. På nätverkets träffar 
har de deltagande medlemsorganisationerna fått en HEL-utbildning där de 
talades mycket om förväntningsmodellen, en utbildning om arbetsrätt som 
Arbetsgivaralliansen höll, en om värdebaserat ledarskap samt en om Metoo 
och ledarskap.  

Ung med makt - Under 2019 har det varit stort fokus på arbetsgivarskap. 
Ung med makt har alltid ett fokus på att stärka engagemang och tydliggöra 
sitt ledarskap. Genom HEL har vi haft möjlighet att se över och utveckla det 
genom att fylla på med flera moment från HEL. 

Utöver dessa projekt har många andra projekt också haft utbildningar och 
kompetensutveckling inom sina respektive verksamheter. Exempelvis i Ung 
i Utveckling och GALE.
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Politik och opinionsarbete 
Statsbidraget är den enskilt viktigaste inkomsten för majoriteten av 
medlemsorganisationerna. Detta vet vi för att LSU undersöker detta varje 
år. Beroendet av projektfinansiering finns i stort sett alla organisationer. 
Under året har LSU arbetat med att bredda möjligheterna till finansiering 
även om vi har fortsatt fokuset på offentliga bidrag. Vi har haft en plats 
i expertgruppen för en statlig offentlig utredning, “En arvsfond i tiden”, 
som har utrett utvecklingen av allmänna arvsfonden. LSU har även sedan 
2019 en plats i Arvsfondsdelegationen som är med och beslutar om 
fördelning av medel. LSU har fortsatt engagemanget i MUCF:s insynsråd 
och haft möten med flera organisationer om bidragsgivare. En relativt 
ny dialogpartner är Giva Sverige, paraplyorganisationen som samlar 
insamlingsorganisationerna.  

En stark trend av professionalisering av ansökningsförfaranden har bidragit 
till att det blir allt mer avancerat för barn- och ungdomsorganisationer att 
söka och bli beviljade medel. Detta är något som LSU aktivt kritiserar, bland 
annat i rapporten Ungdomsrörelsen i siffror och i den Ungdomspolitiska 
skrivelsen, samt inom det beredande och konsulterande arbetet med att 
ta fram skrivelsen. Analysen till den Ungdomspolitiska skrivelsen och dess 
slutsatser har presenterats både för MUCF och i det ungdomspolitiska rådet, 
utöver till regeringen som beställt arbetet.  

LSU har fortsatt sin kritik om brister i regeringens handlingsplan “Till det 
fria ordets försvar”. Handlingsplanen lyfter en rad aktörer som möts av hot 
och riskerar att tystas och åtgärder för att stärka skyddet för dessa, där en 
grupp av aktörer är förtroendevalda. LSU:s kritik mot handlingsplanen är att 
den avgränsar betydelsen av förtroendevalda till partipolitiskt engagerade 
och folkvalda, och därför inte innefattar civilsamhällets förtroendevalda. 
Detta har framförts både genom Partsgemensamt forum och i vår egen 

Verksamhetsplansmål 1.3.B: Stärka 
medlemsorganisationernas ekonomiska arbete 
samt arbeta för en bredare finansiering 

Vi gör detta genom att:  
- Agera sammankopplande länk mellan 
medlemsorganisationer för att möjliggöra kunskap- och 
erfarenhetsutbyte angående det ekonomiska arbetet 
genom att till exempel arbeta med kunskapsspridning. 
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löpande kontakt med Regeringskansliet. Under året förstärktes arbetet när 
vi beviljades projektmedel av MUCF för att starta projektet Hat och Hot. 

 

Verksamhet

Hat och Hot  – Vi har bland annat samverkat med Kammarkollegiet 
och spridit deras utlysningar för bidraget som syftar till att stärka 
organisationers säkerhet och skydd mot hat och hot.  

Generalsekreterarfrukost - Som ett led i att stärka 
medlemsorganisationerna har LSU anordnat en träff för generalsekreterare 
om ekonomistyrning. Statsbidraget är den enskilt viktigaste inkomsten för 
majoriteten av medlemsorganisationerna. Beroendet av projektfinansiering 
finns i stort sett i alla organisationer. 

Verksamhetsplansmål 1.3.C: Öka kunskap och 
tillgång till projektmedel för barn- och 
ungdomsorganisationer 

Vi gör detta genom att:  
- Skapa plattformar där LSU:s medlemsorganisationer får 
tillfälle att träffa de aktörer som fördelar projektmedel för 
unga och även genom att erbjuda stöd och kunskap om 
hur medel kan och brukar förmedlas. 

Politik och opinionsarbete 
LSU arbetar för att skapa möten mellan våra medlemsorganisationer 
och olika bidragsgivare. Vi bjuder gärna in medlemmar till möten och 
remisser när det är möjligt. I samband med att statsbudgeten beslutades i 
Riksdagen anordnades ett krismöte där vi bjöd in medlemsorganisationer 
att träffa kulturdepartementets statssekreterare. Vi har också skapat 
rundabordssamtal tillsammans med MUCF:s generaldirektör Lena 
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Nyberg. LSU har inlett samtal med flera givarorganisationer, exempelvis 
Postkodstiftelsen, för att så småningom kunna öka det direkta ekonomiska 
stödet, samt vidareutvecklat förståelsen för behovet av LSU:s stöd till 
medlemmar om ansökningsprocesser och medel. 

Verksamhet 

GALE - Våra partnerorganisationer stöttar sina respektive medlemmar 
i ansökningsprocesser och LSU har även en del i att stötta de 
partnerorganisationer som uttryckt den viljan. En del av arbetet för att 
öka kunskap och tillgång till resurser är att föra samtal med andra länders 
ambassader och SIDA.  

De flesta av LSU:s verksamheter har som en del av sitt uppdrag att bevaka, 
stötta och sprida information om projektmedel. 
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Verksamhetsplansmål 1.4.A: Vara en aktiv röst i 
både riksdagsvalrörelsen och i valet till det 
europeiska parlamentet 

Vi gör detta genom att:  
- Genom opinionsarbete lyfta ungas perspektiv och de 
frågor som är viktiga för LSU  

- Vara en aktiv röst både i sociala media och traditionell 
media för att föra fram LSU:s och medlemsorganisationernas 
viktiga bidrag till samhället.   

Delmål 1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler 
relevanta beslutsprocesser  

Politik och opinionsarbete
EU-valet präglade detta målområdes arbete under våren 2019. LSU och 
EU-representanterna har varit en aktiv röst inför valet och för att lyfta 
vikten av ungas engagemang i anslutning till valet. Både på sociala medier, 
blogginlägg och debattartiklar. Makten är din har i samband med EU-valet 
haft särskilda kommunikationsplattformar, på Instagram och Facebook, för 
att sprida information inför valet och där våra valambassadörer kunde lägga 
ut information om sina aktiviteter på lokal nivå. Några valbara kandidater 
till EU-parlamentsvalet fick svara på frågan om varför det är viktigt att unga 
röstar i EU-valet. Svaren spreds sedan i våra sociala mediekanaler.  

LSU författade och publicerade en debattartikel i ETC med anledning av 
att Europarådets generalsekreterare Jagland föreslog att Europarådets 
ungdomssektor skulle monteras ned i sin helhet och att man istället skulle 
införa ett frivilligt samarbete medlemsstaterna emellan. Om detta skulle 
ske, skulle det underminera alla de framgångar och demokratiska verktyg 
som Europarådet har utvecklat för att säkerställa ungas delaktighet. LSU 
uppmanade Sveriges regering att försvara Europarådets kommitté för 
ungdomsfrågor och markera mot en nedskärning.  
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Verksamhet
Inför EU-valet har LSU anordnat och deltagit i flera arrangemang som både 
lyfter viken av ungas röster i europeisk politik och uppmanar unga till att 
rösta. Ung i Utveckling, Makten är din och Röstresan har haft flera 
seminarier inför valet, varav en del har varit gemensamma. Ett exempel 
på synergier mellan verksamheter är ett Agenda 2030-samtal om EU på 
Europadagen.  

Järvaveckan – Under Järvaveckan fanns LSU på plats och bjöd in 
medlemsorganisationer att visa upp sin verksamhet och uppmana till 
engagemang. De organisationer som deltog var Unga drogförebyggare, Unga 
allergiker, Ung teaterscen, Jagvillhabostad.nu, Utrikespolitiska förbundet, 
Djurskyddet ungdom, Svea, 4H samt Peaceworks. 
 
LSU valde att lyfta upp Agenda 2030. Inför Järvaveckan trycktes vykort upp 
med mål från Agenda 2030 och med Riksdagen som adressat som delades 
ut på plats. Syftet var att unga på plats skulle få beskriva hur de trodde 
att framtiden skulle bli och sedan skicka sina berättelser, förhoppningar, 
farhågor och perspektiv till lagstiftande politiker.  

Verksamhetsplansmål 1.4.B: Stärka ungas roll i 
valen 2018–2019  

Vi gör detta genom att:  
- Vara en aktiv röst i debatten om rösträttsåldern och 
finnas på plats i de forum där både makthavare och 
ungdomsrörelsen finns för att föra fram frågan.  

- Under perioden anordna seminarietillfällen där både 
internationella kontakter med erfarenhet i frågan bjuds in 
såväl som ungdomsrörelsen och makthavare.  

- LSU ska arbeta för höjt valdeltagande bland första och 
andragångsväljare i valen.”    
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Politik och opinionsarbete 
Detta är ett av de mål som LSU upplever att vi förvisso har uppnått, 
men där vi också hade velat göra mer. Frågan om rösträttsålder och 
valbarhetsålder har tagits upp vid några tillfällen, men har inte drivits 
särskilt aktivt eller strategiskt på grund av resursbrist. Det har dock 
tagits upp i exempelvis den ungdomspolitiska skrivelsen som lämnats till 
Regeringen, i Ungdomsrörelsen i siffror samt i kommittén Demokratin 100 
år där LSU:s ordförande är en av ambassadörerna. 
 
Röstresan – Projektet Röstresan har en arbetsgrupp som består av 
Regeringen, MUCF och LSU som kallas National Working Group (NWG) 
med uppdrag att leda och driva Röstresan. I möten med NWG har LSU lyft 
rösträttsfrågan.  

 

Verksamhet
LSU har deltagit i ett internationellt projekt vid namn Crossroads. Med 
resurser ifrån Ung i Utveckling och Makten är din har vi kunnat 
delta vid ett flertal internationella konferenser som handlat om ungas 
valdeltagande. Representanter från de länder med högst och lägst 
valdeltagande har fått mötas och diskutera vad det kan bero på. 

LSU har även haft samtal med medlemsorganisationer om hur vi ska kunna 
intensifiera arbetet för en sänkt rösträtts- och valbarhetsålder. 



49

Verksamhetsplansmål 1.4.C: Stärka ungdomsrörelsen 
och fortsätta att vara en viktig aktör 
vid implementeringen av Agenda 2030 

Vi gör detta genom att:  
- Bidra till ökad kunskap om Agenda 2030 och hur 
ungdomsrörelsen kan arbeta med de globala målen 
genom konferenser, rapporter och opinionsbildande arbete.  

- Skapa och upprätthålla samarbeten med LSU:s 
partnerorganisationer.  

- Skapa samarbete mellan LSU:s representanter och 
medlemsorganisationer.  

Politik och opinionsarbete 
LSU:s arbete för implementeringen av Agenda 2030 har pågått i ett 
flertal år. En stor kommunikativ insats under 2019 var Civilsamhällets 
avsiktsförklaring. Initiativet till avsiktsförklaringen togs våren 2018 av 
CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, 
och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Gemensamt såg vi behovet av 
att skapa en förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Vi 
såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den avsiktsförklaring 
som generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat. 
Detta initiativ var en påminnelse och ett verktyg för ansvarsutkrävande 
i vår egen part. Avsiktsförklaringen färdigställdes 2019 och skrev under 
av drygt 100 företrädare för civilsamhällesorganisationer. Agenda 2030 
visar på vikten av att nå hållbarhet i samtliga samhällsområden och hur 
sammanlänkade de utmaningar vi står inför är. Agenda 2030 uppmanar 
till handling och poängterar att vi alla har ett ansvar att skapa ett hållbart 
samhälle. Ansvaret för att skapa och bidra till ett aktivt civilsamhälle 
vilar på oss – särskilt i en tid med krympande demokratiskt utrymme, 
och vår roll som motvikt är oumbärlig. Avsiktsförklaringen har fått 
stor genomslagskraft, vilket vi märker när Regeringen har hänvisat till 
avsiktsförklaringen många gånger under det gångna året. 

Remissvar – LSU har besvarat remissen Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande. LSU välkomnade delegationens slutbetänkande, men 
underströk också ”att Sveriges regering inte har agerat tillräckligt snabbt 
eller ambitiöst för verkställande av Agenda 2030. […] Regeringens politik 
svarar inte på barn och ungdomars behov om social, ekonomisk och 
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ekologisk hållbarhet för att möta vår ödesfråga”. Vi vill också att regeringen 
genomför förslaget om en barn- och ungdomskommitté.  

Internationella representanter – LSU:s representanter i FN, EU och de 
nordiska samarbetena har alla på ett flertal sätt arbetat med Agenda 2030. 
Utrikesdepartementet har gett LSU utökat stöd vilket gjort det möjligt för 
oss att friare välja vilka internationella konferenser vi närvarar vid med 
vår representation. Representanterna har fört LSU:s talan i sina respektive 
forum och haft samtal om sina frågeportföljer tillsammans med LSU:s 
medlemsorganisationer. Deras arbete sprids via sociala medier, bloggar, 
poddavsnitt med mera. 

Verksamhet 

Ung i Utveckling – flera seminarier och workshops har anordnats 
med Agenda 2030 på dagordningen. Till dessa samtal bjuds 
medlemsorganisationer in för att berätta om hur de bidrar till att 
uppfylla Agenda 2030-målen. UiU har också tillsammans med GALE 
släppt en rapport om Expanding space som delades ut på årsmötet 2019. 
En ytterligare gemensam uppgift mellan UiU och GALE är att bevaka 
och sprida kunskap till våra medlems- och partnerorganisationer om 
de många projektmedel som finnas att söka kopplat till Agenda 2030 
samt internationella samarbeten. Medarbetare från LSU har deltagit på 
konferensen Baltic youth 2030 med syfte att samordna organisationernas 
arbete med Agenda 2030. 

LSU forum – Under LSU forum 2019 anordnades ett möte med FN-
representanterna där medlemsorganisationer fick ställa frågor om deras 
uppdrag och arbete med Agenda 2030.  

GALE – Under året har även partnerorganisationernas gemensamma arbete 
och möten haft fokus på Agenda 2030. Under årsmötet 2019 var Rada från 
Belarus och GoFor från Turkiet med på ett seminarium där de pratade om 
expanding space utifrån deras förutsättningar. De spelade även in en podd 
om mål 16 i Agenda 2030 under sina besök i Sverige. 
 
Varje år besöker partnerorganisationerna varandra, samt håller en 
konferens där samtliga partnerorganisationer träffas, 2019 hölls den årliga 
konferensen i Istanbul. Under detta verksamhetsår fick LSU besök av 
YAK från Kenya, YETT från Zimbabwe, RADA från Belarus och GOFOR 
från Turkiet. LSU besökte CYAN i Filipinerna, YAP i Libanon och NYC i 
Myanmar.
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Verksamhetsplansmål 1.4.D: Övervaka processen 
med barnkonventionen som svensk lag och 
vara aktiva i debatten  

Vi gör detta genom att:  
- Ta plats i de forum där debatten sker och vara en aktiv röst 
i den  

- Utvärdera utkomsten av den nya lagen genom en rapport 
som släpps efter att den träder i kraft 

Politik och opinionsarbete 
Under året har arbetet med barnkonventionen främst bestått av att bevaka 
processen. LSU har representerats i barnrättsdelegationen av Julia Lindh, 
barnrättspolitisk talesperson. Därtill har LSU träffat Barnombudsmannen 
samt haft ett flertal träffar med andra barnrättsaktörer och deltagit under 
barnrättsdagarna.

Verksamhet 
Målet om att utvärdera utkomsten av lagen har inte varit möjlig i och med 
att lagen trädde ikraft den 1 januari 2020. När verksamhetsplanen antogs 
trodde vi att lagen skulle träda i kraft tidigare än vad det gjorde. 
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Verksamhetsplansmål 1.4.E: Aktivt arbeta för 
att konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning blir svensk lag.

Vi gör detta genom att:  
- Ta plats i de forum där diskussioner om konventionen 
sker, och vara en aktiv röst för implementeringen av 
konventionen.  

- Genom opinionsarbete lyfta innebörden av konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 
hur detta är viktigt för LSU och dess Medlemsorganisationer.  

Politik och opinionsarbete 
Detta delmål har varit ett av de svårare att uppnå. Styrelsen har haft en 
utsedd talesperson samt gjort inlägg i debatten utan att få något direkt 
gehör. Vi upplever att det finns en politisk ovilja att göra ytterligare 
konventioner till lagar, innan barnkonventionen som lag har kunnat 
utvärderas. Som en del av opinionsarbetet har LSU skrivit under en 
skuggrapport från Funktionsrätt Sverige som heter ”Respekt för rättigheter? 
Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 2019”. I rapporten presenteras även en 
rad rekommendationer riktade till beslutsfattande församlingar. LSU har 
även författat ett remissvar till SOU 2019:23 ”Styrkraft i funktionshinder 
politiken”. Inför remissvaret konsulterades medlemsorganisationer med 
expertkunskap i frågan: Stolta Magar, Svenska Celiakiungdomsförbundet, 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade och 
Unga Reumatiker. I svaret uppmanar LSU regeringen att göra konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. 

Verksamhet 
Verksamheten har bestått av det politiska påverkansarbetet, se ovan.
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Verksamhetsplansmål 1.4.F: Vara en aktiv röst i 
samhället för en human flyktingpolitik och 
asylsökande ungdomars rättigheter i samhället  

Vi gör detta genom att:  
-Vara en aktiv röst för en human flyktingpolitik där  
ungdomar som är på flykt har rätt till en trygg vardag.  

-Stärka det interna samarbetet mellan 
ungdomsorganisationerna i asylfrågan  

-Stärka ungdomsrörelsens arbete för att organisera dessa 
människor”  

Politik och opinionsarbete 
Som vi tidigare nämnt i denna verksamhetsberättelse har 
Samordningsprojektet för medlemsorganisationers arbete med asyl och 
migrationsfrågor avslutats under 2018 och för detta år har vi istället valt att 
fokusera på att ta fram en påverkansplan för asylpolitik. Asylpolitiken har 
främst lyfts av våra representanter i EU. LSU bevakar politikutvecklingen 
och deltar i forum och nätverk där frågan diskuteras, bland annat genom ett 
aktivt arbete i CONCORD:s migrationsgrupp.

Verksamhet 
Verksamheten har bestått av det politiska påverkansarbetet, se ovan.
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Verksamhetsplansmål 2.1.A: Fortsätta etablera 
ungdomsrörelsen som begrepp 

Vi gör detta genom att:  
- Aktivt arbeta med kommunikation för att ungdomsrörelsen 
ska etableras och associeras med värdeord som 
engagemang, handlingskraft och initiativrikedom.

Strategimål 2.  
Samhällets bild av 
ungdomsorganisationer och ungas 
engagemang är rättvisande  

Delmål 2.1: Allmänhetens kännedom om 
ungdomsorganisationer ska öka   

Politik och opinionsarbete
Kommunikation har varit ett mycket prioriterat område under 2019. 
Ungdomsrörelsen som begrepp är mycket väl etablerat idag och finns 
med i statsbudgeten likväl som i vardagligt tal inom både politiken och 
civilsamhället. Vi har även kommit långt i arbetet för att etablera många nya 
begrepp. Några exempel är givetvis motvikt, demokratibärare, röstbärare, 
samt krympande utrymme och växande utrymme (shrinking space och 
expanding space). 
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Verksamhet

#ungdomsrörelsen används i all LSU:s kommunikation. Inom våra 
internationella projekt som Ung i Utveckling och GALE används en engelsk 
motsvarighet till ungdomsrörelsen, global youth movement, som även 
den börjat etableras.  
 
2019 har vi också implementerat en ny kommunikationspolicy och 
kommunikationsplan. Tilläggen jämfört med tidigare versioner är att de 
fokuserar på en positiv känsla, att lyfta fram individer som företrädare för 
organisationer samt innehåller interna planer för kriskommunikation. I 
vår nya kommunikation har vi beskrivit ungdomsrörelsen som aktörer, 
handlingskraftiga och alltid beskrivit det vi gör i aktiv form. 

Verksamhetsplansmål 2.1.B: Etablera en positiv 
mediebild av ungas engagemang och organisering 

Vi gör detta genom att:  
- Ge ut rapporter, bland annat Ungdomsrörelsen i siffror, 
som stärker beskrivningen av dagens unga som drivande 
samhällsförändrare - engagerade, handlingskraftiga och 
initiativrika.  

- Visa på goda exempel där den svenska rörelsen har 
kommit långt gällande frågor exempelvis rörande social 
inkludering och rättigheter.  
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Politik och opinionsarbete
Under 2019 har våra rapporter beskrivit unga som drivande agenter för 
samhällsförändring, en motkraft till antidemokratiska krafter och att vi 
är handlingskraftiga och initiativrika. Vår uppfattning är att vi framställer 
ungdomsrörelsen som en förutsättning för att lösa samhällsproblem samt att 
vi, även när vi är kritiska, presenterar konkreta förslag angående de många 
frågor LSU arbetar för. I år har det varit tydligt att våra rapporter och andra 
former av texter har fått en större spridning än tidigare år och att andra 
aktörer än LSU och våra medlemsorganisationer använder sig av dem. 
Längre ned kan ni hitta en sammanställning av de rapporter som LSU släppt 
2019. 

Verksamhet
Alla LSU:s projekt och verksamheter bidrar till att visa hur långt den 
svenska ungdomsrörelsen har kommit, samtidigt som vi visar upp vart vi 
inte ännu nått men har ambition att nå. På de internationella arenorna, 
såsom partnerskap, EU, FN med mera är vi bra på att visa upp vårt 
arbete, lära av andra och måna om att utveckla våra samarbeten med de 
svenska delegationerna. Sverige har en viktig roll i globala processer, som 
exempelvis fredsbygge. European Youth Forum driver våra frågor idag, 
det är en framgång. Vit icke-vit har byggt en brygga mellan folkbildningen 
och ungdomsrörelsen och på så sätt spridit en positiv bild av unga som 
samhällsförändrare.  
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Verksamhetsplansmål 2.2.A: Stärka ungdomsrörelsens 
position i samhället samt lyfta konkreta förslag hur 
ungdomsrörelsen på ett bättre sätt kan bli hörd 

Vi gör detta genom att:  
- Lyfta både lokala villkor så väl som nationella villkor för 
ungdomsrörelsen samt trycka på hur civilsamhällespolitiken 
också måste anpassas för att svara även mot barn 
och unga. Detta genom att till exempel uppmuntra 
ungdomsinkluderande myndighetsarbete.  

- Lyfta det unga civilsamhället i en global kontext och visa 
på ungdomsrörelsens viktiga position i globala processer så 
som exempelvis fredsbygge.  

- Stärka samarbetet med aktörer inom folkbildning samt lyfta 
vikten av folkbildning som metod.  

Delmål 2.2: Samhällets erkännande av 
ungdomsorganisationer och deras arbete ska öka 

Politik och opinionsarbete
Året 2019 har vi arbetat hårt för detta mål. Det finns en stor mängd 
insatser, möten, dialoger och skrivelser och remissvar som bridrar till 
måluppfyllelsen för detta delmål. Mycket är redan nämnt i samband med 
andra mål, men en stor del av LSU:s konkreta aktiviteter är inte med. Vi 
har lyft lokala, nationella och globala förutsättningar och villkor för att vi 
ska kunna uppfylla den roll vi vet att ungdomsrörelsen har kapacitet till. 
Många av dessa förslag och rekommendationer går att ta del av genom 
rapporterna Ungdomsrörelsen i siffror, Olikheter, Ungdomsrörelsen och 
segregation och kanske framförallt den ungdomspolitiska skrivelsen. I den 
sistnämnda skrivelsen har vi lyft att ett stort problem ligger i en bristfällig 
implementering och att lokala perspektiv ofta saknas. I samband med vår 
granskning av statsbudgeten upptäckte vi på LSU att det lokala perspektivet 
hade försvunnit och tillkallade ett krismöte.  
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LSU har många representanter i olika nätverk, delegationer, expertgrupper 
och andra paraplyorganisationer. Detta är ett sätt att driva våra frågor 
lokalt, på nationell och global nivå.    

Verksamhet

Ung i Utveckling och GALE – Verksamheten inom UiU och GALE har 
stort fokus på fredsbygge. Många av de seminarier och workshops som 
arrangeras av dem har det som tema.  
  

Förstudien till Delmos – Delmos rapport Ungdomsrörelsen 
och segregation har lyft de lokala och nationella perspektiven 
från socioekonomiskt utsatta områden. LSU tycker på för att 
civilsamhällespolitiken måste anpassas för att svara även mot barn och 
unga.  

Nabo – Nabo samlade rekommendationer till det nordiska ministerrådet 
för att råda bot på brister i villkor som skapar olikhet och ökade klyftor i 
form av social segregation. 

Minoritet och urfolk – Rapporten har kunnat visa att trots att nationella 
minoriteter relativt ofta bjuds in till dialog med myndigheter så är inte 
dessa kontakter anpassade för de komplexa skillnader som finns mellan 
minoritetsgrupperna. Myndighetsarbetet är inte inkluderande och reella 
möjligheter att påverka finns sällan.  

Vit icke-vit. – Projektet har stärkt våra kontakter med folkbildningen, 
genom att samarbeta med Sveriges 10 studieförbund och deras 
branschorganisation Studieförbunden i samverkan. Vi har synliggjort 
folkbildningen som en resurs och utvecklat folkbildningen som ett tydligare 
verktyg för ungdomsrörelsens organisering.
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Almedalskampanjen 2019 ”Ta hotet på allvar”  
https://lsu.se/tahotetpaallvar/  

Ungdomsrörelsen i siffror 2019:  
https://lsu.se/wp-content/uploads/2019/11/Uris2019.pdf  

Ungdomsrörelsen och segregation 

Vi Brinner 

Olikheter – En rapport om unga minoriteter och urfolks förutsättningar 
för organisering 

Expanding space 

Brev från framtiden

Rapporter och kampanjer 
2019 
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Alice bloggar om NORDBUK  
https://lsu.se/nyhet/alice-bloggar-om-nordbuk/  
  
Blogginlägg från Agenda 2030-seminarier i Berlin  
https://lsu.se/agenda-2030/blogginlagg-fran-agenda-2030-seminarier-
i-berlin/  
  
Blogginlägg från vår FN-representant Vlora  
https://lsu.se/nyhet/blogginlagg-fran-var-fn-repp-vlora/  
  
Rosaline om Europarådet:  
https://lsu.se/politik/ungas-delaktighet-och-inflytande-hotas-i-
europaradet-vi-kraver-agerande-fran-ud/  

Järvaveckan:  
https://lsu.se/nyhet/hang-med-till-jarvaveckan/ 

Blogginlägg
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Debattartikel ”Till det fria ordets försvar?”  
https://www.etc.se/debatt/till-det-fria-ordets-forsvar
  
April 2019 - Debattartikel: EU-valet är de ungas val 
https://www.barometern.se/debatt/eu-valet-ar-de-ungas-val/ 
https://ekuriren.se/opinion/debatt/eu-valet-ar-de-ungas-val-
sm4784754.aspx 
Författare: Aza Cheragwandi, EU-repp Linda Arvidsson, EU-repp 
 
EU-val viktigare än någonsin för unga 
https://eposten.se/unt5261595 
Författare: Aza Cheragwandi, EU-repp Linda Arvidsson, EU-repp 
 
Maj 2019 - Debattartikel: Så ökar vi ungas valdeltagande i EU-valet – 
Aza, Lina, Hanna – April 2019 
https://www.svt.se/opinion/politikerna-har-inte-lyckats-forankra-eu-
bland-folket 
Författare: Aza Cheragwandi, EU-repp Linda Arvidsson, EU-repp 
Hanna Waerland Fager, förbundsorf. Utrikespolitiska förbundet 
 
Maj 2019 - Debattartikel: Fyra steg för att få unga att rösta – Aza och 
Lina Författare: Aza Cheragwandi, EU-repp Linda Arvidsson, EU-repp 
 
Maj 2019 - Debattartikel: På söndag röstar vi mot populism – Aza och 
Lina 
Författare: Aza Cheragwandi, EU-repp Linda Arvidsson, EU-repp  
 
Juni 2019 – Debattartikel hat och hot 
https://www.etc.se/debatt/till-det-fria-ordets-forsvar 
Författare: Rosaline Marbinah Ordförande LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer, Ida Östensson Ordförande Jämlikhetsstiftelsen 
Make Equal, Anders L. Pettersson Executive director 
Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders 
 
December 2019 - LSU debattartikel inför funktionsrättsdagen 
 
3 maj öppet brev till UD om Europarådet: 
https://lsu.se/politik/ungas-delaktighet-och-inflytande-hotas-i-
europaradet-vi-kraver-agerande-fran-ud/

Publicerade debattartiklar
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SOU 2018:18 Statligt stöd till trossamfunden

SOU 2019:35 Demokratikriterierna, Ordförande satt i expertgruppen  
https://lsu.se/wp-content/uploads/2019/11/LSU-remissvar-
Demokrativillkorsutredningen-SOU-2019-35.pdf  

SOU 2019:13 Agenda 2030
 
SOU 2018:70 En Arvsfond i takt med tiden
 
DS 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i 
Sverige 

Ungdomspolitisk handlingsplan.  
Förkortad version finns att läsa här:  
https://lsu.se/wp-content/uploads/2020/02/BARN-OCH-UNGAS-
MO%CC%88JLIGHET-TILL-ORGANISERING.pdf  

Konsultation med Kommittén för Demokratin 100 år, 
Kommunutredningen. 

Sakråd om Sveriges UN UPR 

Styrkraft i funktionshinderpolitiken 

Kommentar på statsbudgeten 2019  
https://lsu.se/nyhet/statensbudget2020 
 
Kommenterat förvaltningsrättens dom om SUM och MUCF:  
https://lsu.se/nyhet/alla-maste-lara-sig-av-den-felaktiga-
bedomningen-av-sum/ 

Uttalande 18 november  om demokrativillkorsutredningen: 
https://lsu.se/nyhet/demokrativillkorsutredningen

Remissvar och kommentarer 
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Möten med statsråd och statssekreterare 
Peter Hultqvist 
Peter Eriksson 
Amanda Lind 
Hans Dahlgren 
Per Olsson Fridh 
Helene Öberg 

Möten med EU-parlamentariker 
Malin Björk 
Bodil Valero 
Fredrick Federley 
Abir Al-Sahlani 
Evin Incir 

Styrelsen har under året träffat 9 riksdagsledamöter

Möten och 
representation 2019
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Deltaganden i nationella konferenser: 
MUCF:s rikskonferens 
Utvärderingsringen tema 
Almedalen 
Järvaveckan 
Stockholm Pride 
Sommarakademin 
Diakonias chefsdagar 
Non-Silence Generation 
Life and Peace institute – pitch event 
Folk och försvars Rikskonferens 
Svenska Missionsrådets konferens om inkludering 
Ledarskapsarenan 
Make equal-konferens 
Fredsdagen I Göteborg 
Forum för levande historia om yttrandefrihet 
COMEM 
Raoul Wallenberg nationalkommitté

Deltagande i internationella konferenser:
Cross-over konferenser runt om i Europa
Expert meeting SDG 10 
ECOSOC 
World Conference of youth ministers 
YOfest 
COMEM 
Financing for Development Forum 
High level political forum on sustainable development 
Climate Action Summit 
3rd committee UN General Assembly 
ICPD Nairobi Summit 
UNFCC COP 25 
Nordbukmöten i Köpenhamn 

Konferenser och  
föreläsningar 2019 
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Unesco General Assembly 
European Youth Forum 
EU:s ungdomskonferenser 2019: 
 Bukarest 25–28 mars 
 Helsingfors 1–2 juli 
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Påverkansfilm om att ta hotet mot ungas engagemang på allvar:  
http://www.hel.lsu.se/press/ta-hotet-mot-unga-pa-allvar 

HEL-podden #6: Hot och hat med Rosaline Marbinah och Sara 
Sjölander 
http://www.hel.lsu.se/podcast/helpodden-6-hot-och-hat 

Stressfrukost om hot och hat mot ungdomsrörelsen:  
http://www.hel.lsu.se/seminarier/399   

Poddar och filmer 2019 
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LSU:s representanter i uppdrag i andra organisationer och organ:

Forum Syd - styrelsen, Rosaline Marbinah
Concord Sverige - styrelsen, Noura Berrouba
Folk och försvar - styrelsen, Emelie Weski
Ideell arena - styrgruppen, Rosaline Marbinah
NOD – styrgruppen, Hannah Kroksson
MUCF – insynsråd, Rosaline Marbinah
Folke Bernadotteakademin – insynsråd, Rosaline Marbinah
Arvsfondsdelegationen - Rosaline Marbinah
Partsgemensamt forum, Kristin Olofsson
NBC-samarbetet, Noura Berrouba
ECOSOC Planning group, Emelie Weski
Europeen Youth Forums expertgrupp på finansiering, Noura Berrouba
Barnrättsdelegationen, Julia Lindh
Vetenskap & Allmänhet - styrelsen, Anna Hedlund
Kurage - utgivningsrådet, Hannah Kroksson

LSU:s positioner i andra 
organisationer och organ


