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4.1 §  
Verksamhetsberättelse 
2020 

BAKGRUND 
I bilaga finner ni LSU:s verksamhetsberättelse för 2020. På samma sätt som 2019 tar 
verksamhetsberättelsen sin utgång i verksamhetsplanen och de mål som Representantskapet 
har 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 genomförda, 
gult att det är delvis genomfört och pågående, röd att det ej är genomfört eller kvarstår att 
arbeta med.  

I bilaga A hittar ni en sammanställning över medlemsorganisationers deltagande i aktiviteter 
under året.

Beslutsförslag
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta 
Att lägga LSU:s verksamhetsberättelse för 2020 till handlingarna. 
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INLEDNING OCH DISPOSITION
Vinnande koncept
Detta års verksamhetsberättelse för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer antar samma 
form som 2019 års verksamhetsberättelse då den var uppskattad. LSU vill använda 
verksamhetsberättelsen för att på ett transparent sätt visa medlemsorganisationer och 
finansiärer hur vi har genomfört de uppdrag som vi har fått. Vi vill stolt visa upp det som vi har 
uppnått tillsammans och på vilket sätt vi har gjort det samtidigt som vi är öppna med vad som 
inte har kunnat uppnås och varför. 

Inledningsvis får läsaren en övergripande inblick i LSU:s verksamhet i de två olika 
verksamhetsområdena samt organisationsstrukturen. Därefter följer en genomgång av varje 
verksamhetplansmål samt på vilket sätt LSU har uppnått dessa. Avslutningsvis listas bland 
annat kommunikativt material, artiklar, rapporter, remissvar, möten och konferenser som LSU 
har arrangerat eller medverkat till, där läsaren genom vissa länkar kan fördjupa sig mer.
På samma sätt som för 2019 släpper LSU också åter en årsbok, vars text är tänkt att 
komplettera denna verksamhetsberättelse. Dessa två kan med fördel läsas tillsammans för att 
få en djupare och mer målande bild av LSU:s arbete under 2020.

Verksamhetens inriktning och utgångspunkter 

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

På uppdrag av medlemmarnas beslut under årsmötet 2019 har en ny inriktning antagits som 
är formulerad i en verksamhetsplan som tydligt knyter an till LSU:s strategi. Detta är första 
gången som en strategiperiod sträcker sig över fem år: 2020–2024. De fem strategiska målen 
för organisationen är att: 

LSU ska ...
... främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse
... främja och försvara den demokratiska organiseringen
... verka för ett växande demokratiskt utrymme
... vara en fristad från diskriminering och åldersmaktordning 
... kapacitetsstärka sina medlemmar. 

Verksamhetsplanen sätter upp den önskade riktningen, vägleder styrelsen och utgör grunden 
för kansliets arbete. Den beslutas för ett år i taget, men utgör också en preliminär plan för 
det efterkommande året. På så sätt bidrar den till att tillsammans med strategin bygga en 
kontinuerlig verksamhet som är öppen för förändring.
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LSU:s styrelse förvaltar och utvecklar organisationen och tar i beaktande det som händer i 
omvärlden och stärker 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 

Verksamhetsplanens inriktningar och mål utgår ifrån och relaterar till LSU:s strategi. Samtliga 
övergripande mål från strategin återfinns i verksamhetsplanen och verksamhetsplansmålen 
sätts i relation till dessa. De övergripande strategimålen står utmärkta med ordet 
”strategimål”, undermål med bokstäver och verksamhetsplansmålen är i punktform. När du 
läser verksamhetsberättelsen kan du därför enkelt se kopplingen mellan verksamhetsplanens 
punkter och strategins mål.

ÖVERGRIPANDE 2020
Omställning och utveckling av verksamheten
Precis som för resten av världen har 2020 varit ett omtumlande år för LSU. Året har 
präglats av Coronapandemin. Därutöver har valet i Belarus skapat stora utmaningar för vår 
partnerorganisation RADA. Valet i Myanmar har också skapat oroligheter som under 2021 
resulterat i det närmaste ett inbördeskrig. I Beirut skedde en stor explosion i hamnen som 
ödelade stora delar av staden. Explosionen innebar startskottet för ett reformationsarbete av 
hur landet ska styras. 

På grund av nedstängningarna har vi behövt ställa om hela vår verksamhet till att bedriva den 
på distans. Kontakten med våra medlemsorganisationer och beslutsfattare har intensifierats 
och styrelsen, som var i sitt första år av mandatperioden, har fått styra organisationen 
genom digitala medel. Trots dessa omställningar har våra resultat och efterlevnad av våra 
verksamhetsmål varit väldigt positiva. Vi har inte ställt in någon verksamhet och vi har lyckats 
att genomföra alla våra projekt. Fokus har varit på att stärka våra medlemsorganisationer som 
många har drabbats hårt av Coronapandemin. 

Hos LSU har och fortsätter arbetsmiljöarbetet att vara ett viktigt fokus. Det har satt sig på sin 
spets i och med att kanslipersonalen har fått flytta sina arbetsplatser hem till sig. Det har gjort 
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att vi har växlat upp det redan starka systematiska arbetsmiljöarbetet och genomfört åtgärder 
för vår arbetsmiljö.

Styrelsen tillträdde den 1 januari 2020 och hann med två fysiska träffar innan 
Coronarestriktionerna infördes. Därefter har även styrelsen arbetat digitalt och det har 
fungerat bra. Under året har styrelsen gjort en närmare bevakning och följt arbetsmiljöarbetet 
på kansliet samt medlemsorganisationers välfärd. 

Verksamheten drivs fortsatt i projektform och LSU strävar särskilt efter att söka, genomföra 
och rapportera verksamhet som är i enlighet med strategin och som samlar barn- och 
ungdomsorganisationer till mötesplatser samt samlar in och förmedlar ut kunskap om 
ungdomsrörelsen. 

Nya resurser till fortsättning av projekt
Under 2020 beviljades LSU två nya projekt som fortsättning på tidigare projekt: ett från 
folkhälsomyndigheten för informationsinsatser för att stärka psykisk hälsa och motverka 
stress och utbrändhet med de metoder som togs fram inom HEL samt ett fortsättningsprojekt 
från MUCF för utredning av hat och hot mot ungdomsrörelsen. 

Sammanfattning
Året 2020 har varit ett väldigt annorlunda år med både många nya och gamla utmaningar. 
Vi bär med oss lärdomar, metoder och arbetssätt som vi har nytta av i en värld som bland 
annat alltmer blir digital. Trots att några få delmål inte är fullt uppnådda på grund av externa 
faktorer är vi väldigt stolta över att vi har genomfört och uppnått i princip alla delmål. Vi 
har gjort en snabb omställning och har genomfört all planerad verksamhet trots de extrema 
förhållandena som pandemin skapade. 
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ORD FRÅN ORDFÖRANDE OCH GENERALSEKRETERARE

Visst är 2020 ett år som kommer att gå till historien ... 
  
Denna verksamhetsberättelse tar vid i avstampet av ett nytt decennium. I en värld 
som brinner – både av engagemang och av klimatkris. 2020 är året då vi gjorde tidigare 
otänkbara saker. Det är ett år av sorg, frustration och utmattning. Det är ett år av ofrivillig 
ensamhet, av drömmar och resor som ställts in. Vår kunskap om systematiskt arbets- och 
uppdragsmiljöarbete har väl aldrig satts på prov som nu? Men låt oss också minnas 2020 som 
ett exempel på hur resilienta vi är – ett exempel på vilken kraft hela samhället har att ställa om 
när det gäller.
  
Helst plötsligt hade vi samtal med regeringen varannan eller rent av varje vecka. Myndigheter 
som aldrig funderat över civilsamhällets del i samhällskontraktet hörde plötsligt av sig och 
ville förstå mer. Tillsammans i ungdomsrörelsen – men också i det större civilsamhället 
mötes vi och började nysta om framtiden. Tillsammans har vi arbetat hårt för att det växande 
utrymmet ska fortsätta att vidga rum och ge makt åt unga organiserade - och det har på många 
sätt varit en enorm uppförsbacke detta året. Världen har fortsatt att brinna. Populismen har 
fått syre av kriser och ensamhet. På många håll i världen har våldet eskalerat och hos de flesta 
av våra partners är den demokratiska krisen högst levande. I slutet av året har vi förstått att 
detta inte är över än på länge och trots att längtan är stor så gör vi det nya till det vardagliga. 
Ungdomsrörelsen har tagit ett enormt stort ansvar under pandemin. Låt det vara en stolthet vi 
bär med oss. Låt det också vara en stolthet över hur enormt mycket ansvar vi tog redan innan 
pandemin. Låt oss påminna varandra om varför vi är engagerade. Om vilka som sett oss längs 
vägen och vilka vi nu ser och stöttar upp.  

Vi bär med oss en övertygelse om att vår roll och vårt bidrag märks och gör skillnad. 
Det är snart dags att göra det på gator, torg och i ungdomslokaler igen. Det försnävande 
krympande demokratiska utrymmet ska alltid möta motstånd. I debatt, i protest och i det 
mellanmänskliga mötet som skapar förflyttningar. Det är där vi är tillsammans som vi får 
demokratin att växa.  

Tack för all kraft och allt hopp! För all utveckling och nyfikenhet. Allt prövande, alla protester 
och alla vittnen från livet. Det är där ungdomsrörelsen är och behövs som bäst! 

Rosaline Marbinah, ordförande LSU   Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU
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SAMVERKAN ORGANISATION OCH LEDARSKAP (SOL) 

Under 2020 har verksamheten och kansliets organisation som tidigare år varit uppdelad i två 
verksamhetsområden; Politik och påverkan och Samverkan, organisering och ledarskap. 

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 2020 har liksom 
2019 varit stabilt inom SOL men även innefattat en medveten nedprioritering av nya 
utvecklingsområden under hösten, då verksamhetsledartjänsten har varit deltid i perioder. 
Detta var en prioritering till förmån för att genomföra en internrekrytering 2019 och tillsätta 
tjänsten som tillförordad generalsekreterare. 

I verksamhetsområdet har det under året funnits en tjänst som verksamhetsledare, varav 
våren på deltid pga. vikariatet som tillförordnad generalsekreterare. Det har funnits två 
projektledare och tre projektmedarbetare. 

Projekten och verksamhet som har genomförts har varit: 

• Ung med Makt (UMM) - Syftet med programmet är att stärka unga ledare och ge 
verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl 
i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Detta uppnås genom att 
deltagarna får stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor, teoretisk kunskap 
om civilsamhället baserat på forskning, verktyg och metoder för att arbeta med sin 
organisations utmaningar, grupp- och ledarskapsutveckling samt ett stärkt nätverk inom 
ideell sektor.

• Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) - Projektets syfte var att öka unga 
ledares kunskap om och kapacitet att hantera och förebygga negativ stress. HEL 
slutredovisades under början av året.

• Global Action Local Empowerment (GALE) - Tillsammans med våra globala 
samarbetspartners arbetar LSU med att stärka ungdomsrörelsen och ungas makt i 
samhället, både lokalt och globalt. Projektet GALE har i dagsläget ett globalt samarbete 
med 7 partnerorganisationer som precis som LSU är paraplyorganisationer för sitt 
respektive lands ungdomsorganisationer. Våra förutsättningar är olika men målet är 
detsamma: att inkludera och utöka ungas roll och makt i samhället. Genom åren har 
vi sett att många av de svårigheter som unga och ungdomsorganisationer ställs inför 
kräver globala samarbeten för att kunna utvecklas. Det som händer i en del av världen 
påverkar en annan och unga överallt delar många utmaningar. Därför är det viktigt att 
arbeta med ungas påverkan, både i Sverige och andra delar av världen.
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• Vit Icke Vit - Ungdomsrörelsen ska vara en arena där alla barn och unga kan engagera 
sig fritt utan hinder av islamofobi, afrofobi och andra typer av rasism. Projektet 
Vit Icke Vit började hösten 2019 och avslutades hösten 2020. Syftet var att stärka 
ungdomsrörelsens antirasistiska arbete med folkbildning som verktyg. Projektet drevs 
med stöd av MUCF och nådde många framgångar.

• Vi Brinner - I projektet Vi Brinner fortsätter vi att stärka motståndskraften mot 
psykisk ohälsa kopplad till stress i ungdomsrörelsen. Vi arbetar med att sprida 
och utbilda inom olika metoder som kan användas för att motverka negativ 
stress och skapa en god arbetsmiljö både för anställda och förtroendevalda i våra 
medlemsorganisationer. Vi sprider den kunskap vi redan har med oss och fortsätter att 
tillsammans med våra medlemsorganisationer utveckla och förfina metoder anpassade 
för unga engagerade. Under hösten erbjöd vi tre digitala utbildningar med olika teman 
öppna för alla. Inom SOL har vi också arbetat med att fortsätta verksamhetsutveckling 
för en mer hållbar ungdomsrörelse med stöd från folkhälsomyndigheten.

• Ordförandenätverk - LSU:s har ett nätverk för ordföranden i 
medlemsorganisationerna. Det finns till som en möjlighet att få utbyta erfarenheter, 
tankar och bygga på med kunskap. Under 2020 hade LSU ett nätverk som fortsatte från 
hösten 2019. Nätverket leddes av LSU:s egna ordförande Rosaline Marbinah.

• Generalsekreterarträffar / Kompetensutveckling - LSU har arrangerat 
kompetensutvecklingsträffar för generalsekreterare tillsammans med Allmänna 
arvsfonden. Det digitala formatet användes under året och har öppnat upp för 
deltagande generalsekreterare från hela landet. 
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POLITIK OCH PÅVERKAN (POP) 

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 i nordiska 
samarbetsforum. Genom dessa plattformar och våra projekt har vi åstadkommit mycket under 
året som vi är stolta över.  

I verksamhetsområdet har det under 2020 funnits en tjänst som verksamhetsledare, två 
projektledare och fyra projektmedarbetare varav en på deltid.
 
Projekten och verksamheten som har genomförts har varit: 

• Ung i Utveckling (UiU) - LSU har bedrivit informationsarbete kring internationella 
utvecklingsfrågor med stöd från ForumCiv (tidigare Forum Syd) sedan 2010. Det ena 
syftet med projektet är att sprida information om globala utvecklingsfrågor generellt 
och Agenda 2030 specifikt till våra medlemsorganisationer. Det andra syftet är att 
synliggöra det arbetet med Agenda 2030 som LSU:s medlemsorganisationer och 
ungdomsrepresentanter gör gentemot beslutsfattare och allmänhet.

• EU:s Ungdomsdialog - Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. 
För att Sveriges unga ska få säga sitt så har LSU ansvaret för att genomföra dialog med 
unga på lokal och nationell nivå och framföra ungas åsikter till EU. Vi kallar detta EU:s 
ungdomsdialog. Varje dialog har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. 
Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges 
unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.

• Hat och Hot 1 & 2 - Hatet och hotet mot ungdomsrörelsen ökar. Därför startade vi 
projektet Hat & Hot med målet att stå enade mot hatet, sprida kunskap och verka för 
politisk handling som leder till minskad utsatthet och skyddar unga demokratibärare. 
I projektet pratar vi med företrädare för det unga civilsamhället för att bättre förstå 
hur de påverkas och vilka konsekvenser hatet och hotet får för demokratin, för 
ungas möjlighet att göra sina röster hörda och påverka samhällsutvecklingen. Det 
övergripande målet med år 2 är att öka förståelsen för det unga civilsamhällets särskilda 
utsatthet för hat och hot. 

• SOU-förstudie - Projektet SOU startas under 2020 och är en förstudie gällande barn 
och ungas delaktighet i arbetet med statliga offentliga utredningar (SOU) för att få en 
större förståelse för eventuella hinder för deltagande och inkludering. Förstudien skulle 
mynna ut i en projektansökan för ett större projekt med syfte att stärka barn och ungas 
kunskap och delaktighet i arbetet med statliga utredning och samråd med regeringen.
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• LSU Forum – LSU Forum är tillsammans med representantskapet en av LSU:s 
höjdpunkter under året. LSU Forum är fullspäckat med spännande och intressanta 
seminarier, workshops, maktfrukostar och andra viktiga samtal om möjligheterna och 
utmaningarna i det unga civilsamhället. För första gången i vår organisations historia 
hölls LSU Forum digitalt den 14–25 september genom möjligheten till ett nytt samarbete 
med ABF Stockholm som tillhandahöll lokal och teknik för livesändningar. Den första 
veckan hade vi fokus på LSU:s projekt Vit Icke Vit där vi dök ner i frågor om Sveriges 
koloniala historia och hur det påverkar barn och ungas organisering idag. Den andra 
veckan tog avstamp i den kartläggning som LSU har gjort över hur hat och hot påverkar 
ungdomsrörelsen och vilka effekter det har på engagemanget.

• NUBF - Nordic Youth in Sustainable Development är ett initiativ från Danska 
regeringen och Nordiska ministerrådet som syftar till att skapa möjligheter för barn och 
unga att söka pengar till nordiska aktiviteter. LSU ingick i samarbetet 2020 tillsammans 
med våra nordiska syskonorganisationer. Vår roll innebär att granska ansökningar och 
löpande fördela medel under de kommande tre åren. Tanken var att börja dela ut bidrag 
under 2020, men på grund av pandemin sköts detta på framtid. I stället fokuserade LSU 
på informationsspridning om initiativet. Mer information om bidraget hittas på www.
nordicyouth.org. 

• Kommunikation –Ledningsgruppen tog beslut att satsa ytterligare på den externa 
kommunikationen under året och utlyste en kommunikatörstjänst på visstid. Tjänstens 
fokus är att stärka upp i det övergripande kommunikationsarbetet med grafisk 
formgivning med särskilt fokus på sociala medier för att öka transparensen gentemot 
medlemsorganisationer om vad vi faktiskt driver för frågor. I samband med detta 
genomfördes även ett digitalt möte med medlemsorganisationerna för att samla in 
deras erfarenheter. Under hösten 2020 arbetade sedan kommunikationsteamet med att 
ta fram en ny modern grafisk profil för LSU. 

• Representanter - LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och världen. Vi väljer 
representanter till politiska möten, har internationella partnerskap och hjälper våra 
medlemmar att inkludera fler unga i demokratin. LSU utser ungdomsrepresentanter 
till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att 
bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18–25 år och bli nominerad av någon av 
LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas 
uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela 
uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de 
politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.

POP har arbetat med att ge styrelsen underlag i form av omvärldsanalyser. Arbetet 
med internationella representanter har också fått en ny policy och dess uppförandekod 
är implementerad. Europaarbetet har fortsatt att utvecklats och LSU representeras i 
Europarådets kommitté för ungdomsfrågor och Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén. 



LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021  
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november

11

ÖVRIG VERKSAMHET

Representantskapet – Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och högsta beslutande 
organ. 2020 genomfördes det för första gången helt digitalt och mötet valde valberedning och 
revisorer samt behandlade motioner och propositioner. Temat för året var Demokratibärare - 
LSU vill belysa och betona ungdomsrörelsens vikt i samhället, och hur vi inte bara bidrar utan 
är essentiella för den demokratiska utvecklingen. Varje medlemsorganisation har rätt att utse 
ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt under mötet.

Digitala Maktfrukostar – I och med att Almedalen ställdes in 2020 beslutade vi på LSU 
att fortsätta med vår återkommande aktivitet Maktfrukostar men i en digital version. Där 
har en person i maktposition fått träffa ungdomsrörelsens företrädare för att i ett informellt 
frukostsamtal få möjlighet att prata högt och lågt om arbetet i maktens korridorer och sin 
egen väg dit. Konceptet har varit uppskattat bland våra medlemsorganisationer som har 
besökt Almedalen och det digitala konceptet har varit lyckat. Endast 12 platser fanns till varje 
frukost för att kunna hålla ett nära och interaktivt samtal mellan makthavare och deltagarna. 
Dessa tillfällen genomfördes:

• Ta hatet på allvar - 3:e juni med Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister 

• Antirasistisk maktfrukost - 12:e juni med Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker 

• Klimatfrukost - 15:e juni med Mattias Frumerie, Sveriges huvudförhandlare på COP26

• Expanding civic space - 16:e juni med Ann Linde, Utrikesminister

• Unga i EU - 17:e juni med Hans Dahlgren, EU-minister

• Ungas demokratiska påverkan - 18:e juni med Amanda Lind, Kultur- och 
demokratiminister

Asylgruppen – Det flyktingpolitiska läget i Europa, inte minst för barn och ungdomar, 
förvärrades under våren 2020. EU-ländernas oförmåga att komma överens om en humanitär 
lösning och ett fördelat ansvar i flyktingfrågan gjorde att situationen snabbt blev alarmerande 
för de människor som hamnade i överfyllda, otrygga och icke-fungerande flyktingläger i olika 
delar av Grekland. Barn, unga och kvinnor kom snabbt att bli de mest utsatt i de otrygga 
lägren. En rad medlemsorganisationer till LSU hörde av sig och bad LSU organisera ett 
gemensamt arbete så att Sveriges ungdomsorganisationer med enad röst kunde uttrycka 
sitt motstånd mot det människorättsvidriga som skedde längs med Europas gränser, och 
bedriva ett påverkansarbete för en mer human flyktingpolitik. Det ledde till att LSU bjöd in 
medlemsorganisationer att ingå i en asylpolitisk arbetsgrupp. 
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STYRELSEN 

Presidiet

Rosaline Marbinah
Ordförande
Utrikespolitiska Förbundet Sverige 
Talesperson för LSU

 
Emelie Weski
Vice ordförande
Sverigefinska ungdomsförbundet | Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto 
Talesperson för Fredliga och inkluderande samhällen

Noura Berrouba
Vice ordförande
Europeiska Ungdomsparlamentet 
Talesperson för Mänskliga rättigheter och delaktighet 

Ledamöter
  
Iman Djelloul
Ledamot
Sveriges Blåbandsungdom 
Talesperson för Agenda 2030

Lina Arvidsson
Ledamot
Saco studentråd 
Talesperson för Globalt Partnerskap

Aza Cheragwandi
Ledamot
Unga Republikaner
Talesperson för Arbetet mot hat och hot

Mathilda Laestadius
Ledamot
Centerpartiets Ungdomsförbund 
Talesperson för Barnrätt



LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021  
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november

13

Linus Forsberg
Ledamot (vid decembermötet entledigad inför 2021)
Unga med Synnedsättning 
Talesperson för Funktionsrätt  

Lovisa Roos
Ledamot
Fältbiologerna
Ekonomisk-Politisk Talesperson

Anneli Bylund
Ledamot
Ungdomens Nykterhetsförbund 
Talesperson för Hållbart engagemang

Per Markus Risman
Ledamot (vid decembermötet entledigad inför 2021)
jagvillhabostad.nu
Talesperson för Statsbidraget  

Arvodering i styrelsen 
Under 2020 var ordförande Rosaline Marbinah arvoderad 100%, i enlighet med 
arvoderingspolicyn. Styrelsens sammanträden Vice ordförande Emelie Weski och Noura 
Berrouba var arvoderade på 25%. Med detta hade styrelsen nyttjat det arvoderingsutrymme 
som givits av representantskapet på 150%.
Styrelsen hade sex styrelsemöten under 2020, varav ett fysiskt och övriga digitalt. 
Arbetsutskottet hade nio arbetsutskottsmöten under 2020, varav två fysiska och övriga 
digitalt. I januari hade styrelsen en introduktionshelg varav söndagen genomfördes 
tillsammans med kansliet.  
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Kansliet 

Hannah Kroksson
Generalsekreterare (föräldraledig deltid januari-augusti)

Rebecka Stenkvist
Verksamhetsledare SOL
tf. Generalsekreterare (deltid januari-augusti)

Emelie Nilsson
Verksamhetsledare POP

Martina Smith
Ledningssekreterare

Julia Wallensteen
Ledningssekreterare (vik. oktober-december)

Feben Hadgu
Projektledare Ung i Utveckling (UiU) och för LSU:s arbete inom Agenda 2030 & FN

Elias Efvergren
Projektledare för globala partnerskap (föräldraledig deltid)

Aniina Karlsdottir
Vik. Projektledare / Projektkoordinator för globala partnerskap

Mona Nechma
Projektledare Vit Icke Vit och Ung Med Makt

Seinab Hilowle
Projektledare Demokratisk Inkludering, Röstresan

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

Ella Coogan
Kommunikatör Hat och Hot (deltid på grund av studier)



LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021  
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november

15

Joakim Lindgren
Webbutvecklare / Grafisk designer

Maja Haglund
Kommunikatör och Grafisk designer

Agnes Kullenmark
Kommunikatör Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) & Utbildningssamordnare Hat & 
Hot

Ellinor Aaby Olsson
Utbildningsutvecklare SOL

Hampus Nilsson
Utredare / Redaktör

Hanna Salmén
Projektmedarbetare Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) (tom februari)

Lucia Prati
Koordinator för LSU:s globala utvecklingssamarbete (from augusti)  
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Internationella ungdomsrepresentanter 

Alice Bergholtz, Europarådet

Imse Spragg Nilsson, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (tom sommar 2020)

Louise Grabo, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (Ordinarie, from sommar 
2020)

Christoffer Andersson, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (Suppleant, from 
sommar 2020)

Aza Cheragwandi, EU:s ungdomsdialog (tom sommar 2020)

Lina Arvidsson, EU:s ungdomsdialog (tom sommar 2020)

Elsie Gisslegård, EU:s ungdomsdialog (from sommar 2020)

Hanna Waerland-Fager, Eus: ungdomsdialog (from sommar 2020)

Louise Burenby, FN:s Generalförsamling

Fredrika Andersson, FN:s Klimattoppmöte COP26 (Junior representant)

Ludwig Bengtsson Sonesson, FN:s Klimattoppmöte COP25 (Senior representant)

Sofia Brännström, Högnivåforum för hållbar utveckling

Alice Kyander, Nordiska barn och ungdomskommittén (Ordinarie)

Aida Ohtonen, Nordiska barn och ungdomskommittén (Suppleant)

Julia Bielik, Svenska Unescorådet
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Assyriska Ungdomsförbundet

Astronomisk Ungdom

Centerpartiets Ungdomsförbund

CISV Sverige

Devote

Djurskyddet ungdom

Elevernas riksförbund

Ensamkommandes förbund

Equmenia

Erasmus Student Network Sweden

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige

Frisksportens Ungdomsförbund

Fältbiologerna

Förbundet Aktiv Ungdom

Förbundet Skog och Ungdom

Förbundet Ung med psoriasis

Förbundet Unga forskare

Förbundet Unga rörelsehindrade

Förbundet Vi Unga

Föreningen Nordens Ungdomsförbund, 
FNUF

Föreningen Tilia

Grön Ungdom

Gröna Studenter

International Federation of Medical 
Students’ Associations–Sweden

Junis

Jagvillhabostad.nu

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

KFUM Sverige

Kontaktnätet

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

PeaceWorks

Popkollo

PUSH Sverige

RFSL Ungdom

Riksförbundet Unga Musikanter

Romska Ungdomsförbundet

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Röda Korsets Ungdomsförbund

Saco Studentråd

Saminuorra

Scouterna

Socialdemokratiska studentförbundet

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige

Stolta magar

Studentradion i Sverige

Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i 
Norden

Svenska Alliansmissionens Ungdom

Svenska Celiakiungdomsförbundet

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Svensk live - Unga arrangörsnätverket

Medlemsorganisationer 2020
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Sverigefinska Ungdomsförbundet

Sveriges 4H

Sveriges Blåbandsungdom

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Sveriges Ekonomföreningars 
Riksorganisation, SERO

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevråd

Sveriges Hundungdom

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund

Sveriges Unga Katoliker

Sveriges Unga Muslimer

Sveriges Ungdomsråd

SVEROK

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, 
SAAF

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 
i Sverige, SOKU

Tamam

Turkiska Ungdomsförbundet

Ung Diabetes

Ung Media

Ung Pirat

Ung Teaterscen

Ung Vänster

Unga Allergiker

Unga drogförebyggare

Unga Feminister

Unga Hörselskadade

Unga KRIS förbundet

Unga med Synnedsättning

Unga Republikaner

Unga Reumatiker

Unga Örnars Riksförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

Utrikespolitiska Förbundet Sverige, UFS

Youth for Understanding
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Listan ovanför innehåller samtliga medlemmar som LSU hade någon gång under 2020, både 
etableringsmedlemmar och fullvärdiga, samt den organisation som beviljades utträde. Dessa 
specificeras nedan.

Etableringsmedlemmar
Unga Republikaner

PUSH Sverige

Stolta Magar

Medlemmar som antogs vid Representantskapet 2020
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Popkollo

Medlemmar som beviljades utträde vid representantskapet 2020
Sveriges unga katoliker
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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.  
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POLITIK OCH OPINIONSARBETE

Coronasituationen & Kommentar till 2021 års Statsbudget (genomförd)
Tilläggsbudgetarnas år och politiska effekter: finansiering och ekonomiska förutsättningar 
fortsätter att vara en av de främsta frågorna i LSU:s arbete.  Detta område har varit 
det mest prioriterade för ordförande som tillsammans med generalsekreteraren och 
talespersonen för statsbidraget har bevakat och påverkat. När världen stängdes ner under 
våren arrangerade LSU två referensgruppsmöten med våra medlemsorganisationer samt 
bjöd in Regeringskansliet och NOD för medverkan. Referensgruppsmötena syftade till 
att förstå hur pandemin påverkat dem, vilka farhågor de har, vad LSU kan göra och hur 
de vill stödja samhället under krisen utöver deras redan ovärderliga dagliga verksamhet. 
Efter referensgruppsmötena producerades en rapport med 12 rekommendationer som 
LSU tillsammans med våra medlemsorganisationer drev på. Varannan vecka skickade 
ordförande ut ett brev med uppdateringar till medlemsorganisationer kring måluppfyllelse av 
rekommendationerna. Många av dem genomfördes tillsammans. Det var nödvändigt och vi ska 
vara stolta över den röstbärarroll som ungdomsrörelsen har. Exempel på rekommendationer, 
eller snarare krav som genomfördes, var ökat statsbidrag, möjlighet för ungdomsrörelsen att 
söka statsbidrag på tidigare års medlemssiffror samt möjlighet att spara statsbidragsmedel 
över åren. NOD har haft en viktig roll i bevakning av ungas organisering och barns rättigheter 
och det har tagits fram rapporter som LSU har följt upp. NOD har även genomfört flera 
dialogmöten om pandemin som LSU har deltagit på. I egenskap av ordförande för NOD har 
LSU:s generalsekreterare lett samverkansmöten varje vecka med regeringen under pandemins 
framfart. Under höstterminen glesades mötena ut men gruppen träffades ett par gånger varje 
månad. 

Statsbidraget och MUCF (genomförd)
LSU har tagit fram en påverkansplan om statsbidraget och ungdomsrörelsens finansiering 
som behandlar statsbidragets gradvisa ökande och hur vi når målen. LSU har haft dialog 
med MUCF om krav och kontroll, demokratisk uppbyggnad, process och kunskapsstöd. Vi 
har planerat och genomfört en dialogträff med MUCF:s generalsekreterare Lena Nyberg 
och hennes medarbetare om utfallet av statsbidragsbeslutet som fattades för 2020. Detta 
resulterade i två arbetsgrupper om statsbidraget, varav den ena om demokratisk uppbyggnad 
och den andra om statsbidragets process. Dessa arbetsgrupper bestod till majoriteten av 
våra medlemsorganisationer och arbetsgrupperna sammanträdde ungefär en gång i månaden 
med interna förmöten inför. Vi har också planerat och genomfört samtal med MUCF och 
medlemsorganisationer om statsbidrag i Corona-tider.
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Ytterligare Myndigheter och Aktörer (genomförd)
LSU har följt upp den ungdomspolitiska skrivelsen och påverkansarbetet gällande 
statsbidrag för två år gentemot Kulturdepartementet för att initiera påverkan mot partierna i 
Januariavtalet. Vi har haft en löpande dialog med Kulturdepartementet inom ramen för NOD 
samt en dialog med andra aktörer såsom Folkbildningsrådet och Forum. LSU:s ordförande har 
startat en dialog med ordförande i Kulturutskottet för att hålla en dragning för dem om LSU 
och våra ståndpunkter. LSU har även anordnat möte mellan våra medlemsorganisationer och 
Allmänna arvsfonden om hur de kan stödja barn- och ungdomsorganisationer. LSU:s styrelse 
har deltagit i olika forum för att berätta om ungdomsrörelsen och vi har bland annat träffat 
Säpo för information om bidrag till organisationer. 

Stakeholder-Event i Bryssel (genomförd)
I slutet av januari var LSU inbjudna att delta i ett stakeholder-event i Bryssel med anledning av 
en ny programperiod för Erasmus+. LSU deltog på plats med att ge konkret feedback gällande 
nuvarande program, där vi bland annat lyfte fram administrativ börda, flexibilitet i och enklare 
projektansökningar. I övrigt gav inte deltagandet särskilt mycket, då det från början var 
otydligt vad vi hade möjlighet att faktiskt spela in på. 

Den Ungdomspolitiska Skrivelsen (genomförd)
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. Under 2020 har 
vi även tryckt LSU:s analys till den kommande ungdomspolitiska skrivelsen. Här kan ni läsa en 
förkortad version av skrivelsen. 
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VERKSAMHET

Hat och Hot (genomförd)
Projektet fortsätter att arbeta med kunskapsspridning om situationen i barn- och 
ungdomsorganisationer. I syfte att realisera detta verksamhetsplansmål har projektet även 
samverkat med NOD. Hat och hot-arbetet argumenterar också för mer fria medel och ökat 
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer och arbetar för att synliggöra vikten av att 
bidragssystem är förutsägbara och långsiktiga samt har särskilt fokus på civilsamhällets roll 
för demokratin. Projektet bidrar till att synliggöra ungdomsrörelsens viktiga roll i samhället 
och stärker bilden av dagens unga som engagerade, handlingskraftiga och initiativrika 
samhällsförändrare. LSU har haft dialog om bidrag med en rad myndigheter som har 
uppdrag kopplat till att motverka och stoppa hat och hot. Vi har bland annat träffat polis, 
säkerhetspolis, brottsförebygganderådet, MUCF, MSB och Kammarkollegiet.

SOU-projektet (genomförd)
Projektet är nytt för både LSU och medlemsorganisationerna. Aktiviteterna för projektet 
är för att skapa nätverk samt kartlägga behov och metoder. I detta projekt finns särskilt 
fokus på civilsamhällets viktiga roll för demokratin samt att statsbidraget till barn- och 
ungdomsorganisationer ska öka och vikten av att bidragssystem är förutsägbara och 
långsiktiga. Kartläggning av möjliga finansiärer för ett framtida SOU-projekt har pågått 
under hela perioden för förstudien. Vi har lagt mycket tid på att kartlägga en bredd av 
bidragsgivare i form av myndigheter, stiftelser och fonder. Det har varit en utmaning att 
hitta möjliga finansiärer som erbjuder långsiktigt stöd för arbete med demokratifrågor. Flera 
av stödformerna kräver en koppling till lokal nivå och LSU inte har möjlighet att fylla den 
rollen. LSU har landat i att ett Arvsfondsprojekt skapar störst incitament för att arbeta med 
SOU-processen på bred front; möjlighet att driva projektet under en tre års period, bidraget 
är direkt kopplat till inkludering av barn och unga, projektet är nyskapande och har tydliga 
mål för efterlevnad. Det är alltså en ansökan till Allmänna Arvsfonden vi har valt att gå vidare 
med i den avslutande delen av projektet. Vi skickade även in en rapport om ungdomsrörelsens 
påverkan genom SOU-processer till kulturdepartementet 2020.

Ungdomsrörelsen i Siffror - URIS  (genomförd)
LSU:s årliga medlemsundersökning LSU koll har arbetats fram och genomförts. Vi har i 
år kortat ner frågeformuläret, då återkommande feedback har varit att det varit för många 
frågor. Vi har dock infört nya frågor om ekonomi och vi hoppas att vi nu har landat på en 
bra nivå. Över 60 medlemsorganisationer valde att svara på enkäten och arbetet med att 
skriva den faktiska rapporten ”Ungdomsrörelsen i siffror 2020” påbörjades under året. 
Delar om ekonomi-situationen lyfts även i vår färdiga och tryckta rapport om analys till den 
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kommande ungdomspolitiska skrivelsen. Även URIS argumenterar för mer fria medel, ökat 
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer samt har särskilt fokus på civilsamhällets 
ovärderliga och oberoende roll för demokratin. Den synliggör även hur viktigt det är med fria 
medel och att bidragssystem är långsiktiga och förutsägbara. URIS bidrar till att synliggöra 
ungdomsrörelsens viktiga roll i samhället och stärker bilden av dagens unga som engagerade, 
handlingskraftiga och initiativrika samhällsförändrare. Rapporten lyfter fram vikten av ett 
större ekonomiskt oberoende då det utöver att vara ett verksamhetsmål även lyftes i LSU Koll. 
URIS tillgängliggörs digitalt för våra medlemsorganisationer och allmänhet och publiceras 
under året 2021. Vi har haft en intern dragning för kansli, styrelse och representanter för att 
kunskapsutjämna kopplat till resultatet från URIS. Vi har även skrivit pressmeddelande och 
skickade ut det till media såväl som till relevanta påverkansaktörer. 

Rapporter och Kommunikation (genomförd)
I slutet av 2019 tog kansliet fram en debattartikel tillsammans med andra 
civilsamhällesorganisationer om Demokrativillkorsutredningen. Under 2020 har vi 
bevakat utredningen och våra förslag i remissvaret genom påverkan mot regering och 
regeringskansli, myndigheter samt samarbete med andra civilsamhällesorganisationer. Vi har 
ett kontinuerligt kommunikationsarbete som belyser detta verksamhetsmål och som visar 
hur ungdomsrörelsen utvecklas och som stärker bilden av dagens unga som engagerade, 
handlingskraftiga och initiativrika samhällsförändrare. Inom ramen för Ung i Utveckling 
släppte vi en rapport om Ungdomsrörelsen och Agenda 2030. Styrelsen tog beslut om att 
återinföra Årsboken, som producerades under hösten 2020 för året 2019. HEL har lanserat en 
bok, ”Vi brinner!”. Vit Icke Vit har tagit fram samtalskort.

Samarbete och Arbetsgrupper med MUCF (genomförd)
Samarbetet med MUCF har utvecklats mycket under året. I början av året genomfördes 
ett stort möte mellan ungdomsrörelsen och MUCF kopplat till statsbidragsbeskedet för 
2020, där ca. 70 representanter deltog. Det markerade en milstolpe på en ny dialog mellan 
folkrörelse och myndighet. Ungdomsrörelsen ställde MUCF till svars och myndigheten 
besvarade frågorna. Resultatet från mötet var att vi gemensamt med MUCF startade upp 
två arbetsgrupper till vilka LSU fick utse organisationer från ungdomsrörelsen. Platserna 
fördelades och arbetsgrupperna sammanträdde ungefär varje månad med en rutin som 
myndigheten hade tagit fram som tillgodosåg våra villkor. På arbetsgruppsmötena drev 
ungdomsrörelsen våra frågor och MUCF svarade om deras ställning och vad de kan ta vidare. 
Utöver arbetsgrupperna har ordförande för LSU och generaldirektör för MUCF haft tät 
kontakt om Coronakrisens påverkan på ungdomsrörelsen. MUCF har bjudits in till många av 
LSU:s verksamheter. 
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Kompetensutveckling (genomförd)
LSU:s generalsekreterare och tf. generalsekreterare har gått en utbildning i och om 
fundraising. LSU har också träffat civilsamhällesorganisationer och näringsliv som arbetar 
med insamling och försäljning. 

Projekt breddad finansiering (pågående)
LSU har strävat efter att ta fram projektidéer med Giva Sverige, vilket är ett fortsatt pågående 
arbete. 
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Strategimål: LSU ska verka för ett växande demokratiskt utrymme 

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

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

Växande Utrymme (genomförd)
Rapporter och uttalanden som LSU tar fram utgår ifrån växande utrymme och vi arbetar aktivt 
med att etablera begreppet i ungdomsrörelsen och civilsamhället. Arbetet med att vara en 
motvikt mot antidemokratiska rörelser i samhället och aktivt ta avstånd från dessa samt arbeta 
för att stärka förutsättningar för demokratisk organisering sker bland annat inom ramen för 
projekten Vit Icke Vit, Hat och Hot, SOU samt understryks i URIS och den ungdomspolitiska 
skrivningen. URIS betonar även vikten av att nya åtgärder tas fram på området och att barn- 
och ungdomsorganisationer har en inverkan på dess utformning. Projektet Ung i Utveckling 
anordnade tillsammans med GALE en serie webinarier under 2020 om växande utrymme. LSU 
har tagit fram påverkansplaner under olika teman som vi har arbetat emot. Under LSU Forum 
lyfte LSU att nya åtgärder bör tas fram på området och att barn- och ungdomsorganisationer 
har en inverkan på dess utformning. LSU har även initierat ett samarbete med Expo och 
stödjer våra medlemsorganisationer när det behövs.

Hat och Hot (genomförd)
LSU har bidragit till ett medvetandegörande i statsförvaltning och civilsamhället om vad 
som sker med vår demokrati. Civilsamhällesorganisationer sprider budskapet om och för 
ungdomsrörelsen och identifierar liknande tendenser mot dem. Myndigheter bevakar arbetet 
och vill inrätta åtgärder för att stödja oss. Statsråd erkänner vår problembild och allvarligheten 
i det organiserade barn och ungdomar får möta.
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VERKSAMHET

Hat och Hot: Kartläggning (genomförd)
Projektet har arbetat med att sammanställa, djupdyka och kartlägga förekomsten av hat och 
hot mot ungdomsrörelsen i Sverige och vill genom utredande arbete bidra med ny kunskap där 
vi idag saknar mycket underlag. Vi har i kartläggningen intervjuat 15 medlemsorganisationer, 
de flesta genom en fysisk djupintervju, samt gjort en SIFO-undersökning med 153 svarande 
medlemsorganisationer på både nationell och regional/lokal nivå. Vi har använt redan 
insamlat material från våra årliga medlemsundersökningar LSU koll från 2019 och 2020. För 
att komplettera ungdomsrörelsens perspektiv på sin utsatthet hade vi även samtal/intervjuer 
med utredaren för ”Till det fria ordets försvar” och ”Det demokratiska samtalet” samt med 
kulturdepartementet och Brottsoffermyndigheten. Kartläggningen ledde fram till rapporten 
”Vi sluter oss inåt” som publicerades i maj 2020. I rapporten har vi fått en helhetsbild på 
problemet; 46% av de svarade har upplevt hat & hot, 14% vittnar om inställda aktiviteter och 
18% av de svarande vittnar om olika konsekvenser för organisationen såsom självcensur, 
inställda aktiviteter och att folk slutar engagera sig. I samband med rapportsläpp lade vi en 
upp en digital version på vår hemsida, samt skickade ut rapporten till medlemsorganisationer, 
myndigheter, regeringskansli och andra intressenter. Vi skapade också ett pressmeddelande 
som plockades upp av TT, vilket gjorde att nyheten spreds i över 20 dagstidningar. 
Kartläggningen har haft 439 unika besökare av nyheten på vår hemsida, inlägget om rapporten 
som spreds på Facebook genererade 1112 unika besökare på inlägget, 63 klick till länk och tre 
delningar. Dessutom spred vi ett inlägg kring hur rapporten uppmärksammats i media, detta 
genererade 1860 unika besökare och 72 länkklick till rapporten.  Vi har också lagt mycket 
tid på kunskapsspridning utifrån rapporten där vi bland annat presenterat dess innehåll på 
nätverksträff för Brottsoffermyndigheten, frukostseminarium hos NOD samt deltagit i en serie 
konferenser med Brottsofferjouren och Polisen. Den tydligaste effekten på att vår kartläggning 
genererat ny kunskap är att den framtagna rapporten finns refererat till flera gånger i 
slutbetänkandet till ”Det demokratiska samtalet”. Det är ett tecken på att vi har producerat ny 
kunskap i frågan som plockas upp i politiken. 

Hat och Hot: Kunskapsspridning (genomförd)
Projektet har även arbetat med kunskapsspridning och kapacitetsstärkning för organiserade 
unga. Vi vill med hjälp av lärdomar i ungdomsrörelsen och hos samverkande myndigheter 
skapa material för spridning. Vi började snabbt kartlägga vilka aktörer vi ville samverka med 
för att skapa mer intern kunskap i frågan, men också för att arbeta med påverkan. Vi har 
bland annat sammanfattat vår rapport genom en artikel i tidskriften Kurage som når ut till 
1200 organisationer och individer. Vi har skapat samarbetsmöten med delar av civilsamhället 
för att driva frågan gemensamt där Civil Right Defenders, Make Equal, Brottsofferjouren, 
Volontärbyrån, Maktsalongen, Näthatsgranskaren och Internetstiftelsen har varit en del av 
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de mötena. Vi har också skapat en film för spridning där vi upplyser om hat och hot, men 
också vad alla vi organisationer gör som arbetar med frågan för att lyfta civilsamhällets 
viktiga roll. Att samverka med civilsamhället gav som effekt att vi har fått en mycket mer 
enad bild av problemet och att vi har velat samverka i frågan för att den känns viktig att driva 
gemensamt. Dessutom har det skett ett kunskapsutbyte civilsamhället emellan. Vi har också 
skapat webbsidan lsu.se/hatochhot där vi bland annat har publicerat LSU:s kartläggning, 
sammanställt hjälp och stöd för dig som utsatt, beskrivit hur man själv söker pengar för 
liknande projekt samt delat länkar till andra bra verksamheter. Det har också varit viktigt att 
samverka med våra medlemsorganisationer i detta, vilket gjorde att vi tillsammans med 34 av 
våra medlemsorganisationer kunde publicera en debattartikel i Aftonbladet på temat att hot 
och hat tystar unga demokratiska röster. Detta har varit ett sätt för oss att skapa legitimitet 
i frågan i vår egen rörelse samt få med sig våra medlemsorganisationer så att de också ska 
kunna driva frågan. LSU:s spridning av debattartikeln på Facebook genererade 1193 unika 
läsare och 118 länkklick. Framför allt var den stora effekten att lyfta upp ungdomsrörelsens 
utsatthet och få en samlad röst från medlemskåren.  

Hat och Hot: Erfarenhetsutbyte (genomförd)
Inom ramen för arbetet har vi även erbjudit erfarenhetsutbyte. Vi vill med vår roll som 
nätverk och paraplyorganisation möjliggöra erfarenhetsutbyte hos unga organiserade 
för att öka den kollektiva kunskapen, men också de individuella trygghetsnätverken. 
Inom detta projektmål har vi arbetat med nätverksträffar/utbildningar under våren 2020 
under tre olika teman: Samhället, Organisationen och Individen. Vi har under dessa haft 
föreläsare från Näthatsgranskaren, Make Equal, Polisens hatbrottsenhet, Brottsofferjouren, 
Brottsoffermyndigheten, internt från LSU samt med Alexandra Pascalidou och tillfällena har 
lockat kring 20 deltagare per gång. Trots att vi fick genomföra träffarna digitalt var det ett 
lyckat sätt att både öka den kollektiva kunskapen samt möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan 
de olika aktörerna. Att många av våra medlemsorganisationer deltog tillsammans med andra 
aktörer i civilsamhället och det offentliga gav en spännande dimension i nätverksträffarna. 
Trots att få svarade på vår enkät utskickad efter träffarna syns det tydligt att de har lärt sig 
mer om hatet och hotet mot det unga civilsamhället, om juridik, om hur en kan moderera i 
sina sociala medier, om hur en kan arbeta mer med krisplaner och om att stötta de som är 
ensamma om att vara utsatta i sin organisation. I början av juni 2020 genomförde vi en frukost 
tillsammans med Jämställdhetsministern, Åsa Lindhagen och 5 medlemsorganisationer. Under 
samtalet hade deltagarna chans att ställa direkta frågor till ministern och om hur regeringen 
arbetar med hatbrottsfrågan. Det var ett bra första möte med ansvarig minister och gav som 
effekt att knyta politiken närmare våra medlemsorganisationers problem. 
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Hat och Hot: Slutkonferens & Spridning (genomförd)
Vi avslutade projektet med att hålla en större digital konferens under två veckor på temat 
”Ta hotet på allvar”, för att synliggöra olika perspektiv i frågan, öka kunskapen och bjuda 
in olika aktörer för att diskutera hur man tar frågan vidare. För att genomföra detta på ett 
tydligt och tilltalande sätt digitalt samverkande vi med ABF Stockholm. Veckan innehåll 
bland annat föreläsning med Näthatsgranskaren, lansering av hemsidan, workshop med Make 
Equal, Intervjuer med Mikael Damberg, Helene Öberg och Carl Heath samt panelsamtal 
om rättsväsendet med Polisen, Brottsoffermyndigheten och Judiska Ungdomsförbundet. 
Lärdom från denna konferens är att vi kunde lyft in våra medlemsorganisationer tydligare i 
själva konferensen och ge flera av dem mer utrymme i programpunkterna, då tror vi att mötet 
dem emellan hade kommit längre. För att ge lite resultat kring spridning och tittning på vår 
slutkonferens kan nämnas att 534 har tittat på vår presentation om kartläggningen, intervjun 
med Mikael Damberg har en räckvidd på 3 300 personer, lanseringen av lsu.se/hatochhot har 
638 läsare. Frukostsamtal om unga rasifierade män som hatas nådde en räckvidd på 8 888 
visningar. I snitt hade alla våra livesändningar en räckvidd på 3 500 personer. Slutkonferensen 
skedde i samverkan med LSU:s andra MUCF-projekt Vit Icke Vit. Att samverka över 
två projekt gav oss möjlighet att koppla samman frågorna på olika sätt, få in ett bredare 
folkbildningsperspektiv och lyfta röster som vi i vanliga fall inte lyfter, vilket kändes viktigt i 
den här frågan.

 
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. 

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

Påverkansarbete (genomförd)
LSU har uppdaterat LSU:s kartläggning av Riksdagen, dess utskott och partier samt träffat 
utvalda utskott i Riksdagen och ledare för respektive parti. LSU:s ordförande har haft dialog 
med riksdagsutskott och majoriteten av januaripartierna. 
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VERKSAMHET

SOU-projektet (genomförd)
Att stärka barn- och ungdomsorganisationers delaktighet genom att undersöka nya former 
för att arbeta med remisser sker inom ramen för SOU-förstudien. Förstudien handlar 
om ungdomsrörelsens arbete med statliga offentliga utredningar. Detta projekt startades 
upp under våren 2020 och en projektansökan skickades till Arvsfonden. Projektgruppen 
sammansattes tidigt under våren och fokus har tidigt lagts på kartläggning av hur SOU-
processen fungerar och på vilka sätt det unga civilsamhället har möjlighet att delta. Arbetet 
med kartläggning har föranletts av två grundantaganden; SOU är ett viktigt påverkansverktyg 
och barn-och ungdomsorganisationer har en självklar roll i remissprocessen. Vårt fokus har 
därmed blivit att ta reda på vilken roll statliga utredningar har i demokratiapparaten och på 
vilket sätt detta används som ett påverkansverktyg av ungdomsrörelsen. Kartläggningen har 
tagit avstamp i tidigare forskning på området. Detta har sedan kompletterats med ett antal 
djupintervjuer med personer med insyn i utredningsapparaten (utredare, myndighetschefer, 
anställda på Regeringskansliet). Eftersom rätt lite tidigare forskning har gjorts på området, 
och särskilt gällande barn-och ungdomsorganisationers deltagande, har vi kompletterat 
intervjuerna med att beställa en kvantitativ undersökning av SIFO samt ställa frågor direkt 
till medlemsorganisationerna genom vår årliga medlemsundersökning LSU koll. En viktig 
referenspunkt i vårt arbete med förstudien har varit utlysningen av en referensgrupp 
bestående av representanter från våra medlemsorganisationer. Syftet med referensgruppen 
har varit att kunna stämma av inriktning i projektet; frågeställningar, metodval och 
aktiviteter i ansökan samt att inhämta kunskap kring hur de arbetar med SOU-processen. 
Referensgruppen harsammankallats tre gånger och bestått av representanter från Ung Media 
Sverige, Unga Hörselskadade, Svensk live unga arrangörsnätverk, Sverok, Svenska kyrkans 
unga och Röda Korsets ungdomsförbund. Den avslutade delen av förstudien har ägnats åt att 
utveckla en ansökan som är genomarbetad och håller hög kvalité.
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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.

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

FN:s Barnkonvention (genomförd)
LSU:s bevakning av hur inkorporeringen av FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning 
genomförs sker främst i Barnrättsdelegationen. LSU har även anordnat möten med 
barnrättsministern, Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Socialutskottet och SKR för att 
säkerställa att transformeringen gynnar barn. LSU har varit en del av kommunikationsarbetet 
med andra barnrättsaktörer. LSU har fokuserat på artikel 12 i Barnkonventionen och diskuterat 
rösträtt 16 i styrelsen inför svenskt demokratijubileum år 2021. LSU:s ordförande har deltagit i 
Barnrättsdelegationens arbete. LSU:s tf. Generalsekreterare har träffat Jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen med anledning av Corona och har lyft frågan om hur barns inflytande kommer 
att arbetas med i SKR:s nya omorganisation. Kansliet omvärldsbevakar Barnombudsmannens 
och barnrätts-ministerns pressmeddelanden, och Twitternärvaro. 

Funktionsrättigheter (pågående)
LSU har haft möte med Funktionsrätt Sverige för samarbete. LSU ska fortsätta att föra 
dialog med MUCF om detta. Kansliet omvärldsbevakar socialministerns pressmeddelanden 
och Instagram-närvaro. LSU har inte haft möjlighet att träffa Socialdepartementet om 
funktionsrätt för att undersöka var vi kan påverka utan detta förväntas ske under 2021.  
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Säkerhet (genomförd)
LSU följer implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolutioner i Folke Bernadotteakademins 
insynsråd. FN-representanterna driver påverkansarbete i olika organ inom FN. LSU driver 
påverkansarbete mot Utrikesdepartementet efter våra elva rekommendationer om ungas 
delaktighet i FN. LSU har fått representation i OSSE. Ung i Utveckling deltog i de nätverk som 
finns i civilsamhället om 2250 och 2419 under 2020. LSU samordnade en debattartikel kring 
2250 tillsammans med 2250-nätverket.

Mänskliga Rättigheter (genomförd)
Kansliet bedriver omvärldsbevakning och samverkar med flera aktörer för att fortsätta vara 
en stark röst i frågor om mänskliga rättigheter ur ett barn- och ungdomsperspektiv. LSU:s 
ordförande har även undertecknat debattartiklar om tillgång till rättigheter för bland annat 
människor på flykt. Även vice ordförande och generalsekreterare har undertecknat liknande 
artiklar. Vi har utsett ungdomsrepresentanter som deltar på FN-möten. Vi har haft möten med 
beslutsfattare, både inom Ung i Utveckling och tillsammans med FN-representanter. Under 
representantskapet 2020 hade vi ett seminarium med Peter Eriksson och YETT, YAP och 
RADA där de diskuterade situationen för ungdomsrörelsen i respektive land samt förslag på 
åtgärder.

VERKSAMHET

Säkerhet (genomförd)
LSU fick i början av året avslag på projektansökan som var inlämnad till Folke 
Bernadotteakademin (FBA). LSU:s vice ordförande och generalsekreterare har också haft 
dialog med UD om och har skickat in en ansökan som skulle ge LSU en roll där vi kan stötta 
utlandsmyndigheter med ett ungdomsperspektiv för fredliga och inkluderande samhällen 
med en stark oberoende ungdomsrörelse. I juni var det LSU:s tur att hålla i en träff för 
2250-nätverket. Där presenterade vi LSU:s arbete med resolution 2250, främst nationellt men 
också globalt. LSU:s partner-organisation YAP var med och presenterade sitt pågående arbete 
och gav en uppdatering kring covid-19 situationen i Libanon. Vi har påbörjat arbetet med en 
påverkansplan kring Expanding Space med utgångspunkt i FN:s säkerhetsresolutioner.

Mänskliga Rättigheter (genomförd)
I all vår verksamhet vill vi vara en stark röst i frågor om mänskliga rättigheter ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv. Vi har samarbetat med Sida om en utbildning- och nätverkskonferens för 
ungdomsrörelsen och entreprenörer om digitalisering som verktyg i arbetet med den svenska 
demokratioffensiven. 
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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. 

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

Växande Utrymme (genomförd)
LSU har byggt vidare på Expanding Space-rapporten för att fortsätta verka för ett 
växande utrymme. Styrgruppen Demokrati har börjat diskutera politisk inriktning för 
nästa programperiod. Vi har uppmärksammat FN:s 75-årsjubileum och följer europeiska 
utrikestjänstens arbete. OSSE-representanten ska arbeta med demokratisering och växande 
utrymme. Det är ett pågående arbete som fortsätter under 2021.

Plattformar och Representanter (genomförd)
LSU har utsett internationella representanter till olika institutioner som har tagit fram 
inriktningsdokument enligt representationspolicy. Vi har utsett tre nya representanter 
under 2020 och vi har synliggjort deras arbete på sociala medier och i media genom 
pressmeddelanden. LSU tog under 2020 beslut om att införa junior-senior system för FN-
representanterna, vilket innebär att mandatperioden förlängs och vi genomför programmen 
med dubbelt så många deltagare. LSU har genomfört 4 representantforum under året 2020. 
LSU samarbetar med Utrikesdepartementet för att få fler inbjudningar till olika möten och 
plattformar som internationella representanter kan delta på. 
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Agenda 2030 Maktfrukostar (genomförd)
Vi arrangerade under juni månad två Maktfrukostar inom ramen för Agenda 2030:s delmål 
tre, hälsa och välbefinnande. Den första Maktfrukosten handlade om klimat tillsammans med 
Sveriges chefsförhandlare till COP Mattias Frumerie. Där deltog 6 representanter från våra 
medlemsorganisationer och Ludwig Bengtsson Sonesson modererade samtalet. Den andra 
Maktfrukosten handlade om Expanding Space tillsammans med Utrikesminister Ann Linde. 
Maktfrukosten var fullbokad och hälften av deltagarna var från våra partner-organisationer i 
GALE. Dmitri från partner-organisationen RADA modererade samtalet.

VERKSAMHET

GALE: Förstudie och Utvärdering (genomförd)
I september anställdes en ny medarbetare till det globala arbetet som bland annat har arbetat 
med förstudien om eventuellt partnerskap med LYREC i DRC. Vi har anlitat utvärderare av 
GALE och bidragit till denna utvärdering. Vi har även lyft in våra partners som föredragande 
i konferenskonceptet i mål E2. Utvärderingen undersöker hur partnerskapet i programmet 
upplevs och kan utvecklas, hur programmets mål upplevs att arbeta med samt hur 
kommunikationen mellan partnerorganisationer och LSU fungerar. Utvärderarna har tagit del 
av dokumentation av programmet och de rapporter som producerats samt haft intervjuer med 
samtliga partnerorganisationer och representanter från LSU. Utvärderarna sammanfattade 
förslag kring förbättringar och utvecklingsmöjligheter som kan tas med i framtida arbete och 
framför allt inför processen att ansöka om en ny programperiod. 

GALE: Workshop (genomförd)
Den planerade GALE-workshopen i Zimbabwe konstaterades redan under årets början 
inte kunna genomföras. Därefter gjordes därför en omställning till digitala träffar. Även 
alla PLM (enskilda uppföljningsträffar med partners) genomfördes digitalt. Samtliga 
partnerorganisationer har deltagit i två gemensamma digitala pass för att stärka kunskapen 
om programmet, årscykeln, handböckerna samt stratsys. Till dessa tillfällen har även 
instruktionsfilmer spelats in vilket uppskattats eftersom stabiliteten i internetuppkoppling 
varierar på olika platser. Utöver de formella workshop-tillfällena har även en workshop kring 
resultaten från utvärderingen genomförts. Partnerorganisationerna fick möjlighet att ställa 
frågor till utvärderarna samt belysa olika delar de vill lyfta upp för vidare arbete och medskick 
inom programmet och till LSU. 
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GALE: Revisioner (genomförd)
Corona-krisen har haft stor påverkan på flertalet partnerorganisationers möjligheter att 
genomföra sina revisioner i tid på grund av nedstängningar. Det har resulterat i att vi i dialog 
med Forum Syd flyttat fram revisionen av programmet. Revisionen för 2019 av programmet 
och årsrapporteringen till Forum Syd kunde dock avslutas i mitten av juni 2020. Överföringar 
till samtliga partnerorganisationer förutom NYC har genomförts. NYC har fortsatt inte kunnat 
inkomma med samtliga underlag som krävs för att kunna föra över deras medel. Detta riskerar 
att få stora konsekvenser för deras verksamhet och projektledaren i GALE har prioriterat att 
ge dem det stöd de behöver för att komma in med korrekta underlag.

Plattformar och Representanter (genomförd)
För att främja LSU:s idéer och mål genom våra nordiska, europeiska och internationella 
plattformar är LSU representerade i Nordic Youth in Sustainable Cooperation, Ungdomens 
Nordiska Råd, Nordiska-baltiska samarbetet, European Youth Forum, EU, Europarådet, OSSE 
och FN. LSU har även blivit en del av styrgruppen för DUF:s projekt NUBF som erbjuder 
samarbetsmöjligheter för MO:s i Norden. Utöver detta har FN-representanterna samverkat 
med representanter i EU.

 
Ung i Utveckling - UiU (genomförd)
LSU:s arbete med att bidra till ökad kunskap om Agenda 2030 i en nationell och internationell 
kontext och synliggöra ungdomsrörelsens arbete med de globala målen sker inom ramen för 
projektet Ung i Utveckling. LSU följer Agenda 2030-utredningen och har inlett samtal med 
den nationella samordnaren för Agenda 2030. Vi har släppt en rapport om Agenda 2030 och 
ungdomsrörelsens delaktighet.
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STARKA OCH HÅLLBARA BARN- OCH 
UNGDOMSORGANISATIONER  
Strategimål: LSU ska främja och försvara den demokratiska 
organiseringen  

G. LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för medlemsorganisationer inom LSU:s 
politikområden.  

• 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. 

POLITIK, OPINIONSARBETE & VERKSAMHET

Möten & Plattformar (genomförd)
LSU har tillsammans med olika myndigheter, departement, statsråd och politiker 
skapat möten och plattformar som behandlar specifika sakfrågor och till dessa bjudit in 
medlemsorganisationer att direkt dela sina åsikter och idéer. NOD har varit ett viktigt organ 
för detta, där vi har arbetat för att skapa ungdomspolitiska råd till varje departement. LSU:s 
Generalsekreterare har fört dialog med Miljödepartementet om ett nytt ungdomspolitiskt 
Klimatråd. Detta kommer nu tas fram med hjälp av NOD. Vi har även sökt pengar ihop med 
Forum Syd för att bidra med ungdomsperspektiv till ett projekt om kapacitetsstärkning globalt 
om Agenda2030. Vi har även planerat en verksamhet ihop med Sida om demokratioffensiven. 

Maktfrukostar (genomförd)
LSU har under sommaren 2020 genomfört konceptet Maktfrukostar. Ung i Utveckling hade 
två Maktfrukostar under juni 2020, en om klimat och en om växande utrymme tillsammans 
med medlemsorganisationer. Sveriges chefsförhandlare till COP26, Mattias Frumerie, deltog 
på den om klimat och utrikesminister Anne Linde om växande utrymme.
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H. LSU ska visa på bredden, storleken och mångfalden av åsikter som finns inom ungdomsrörelsen.  

• 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. 

POLITIK, OPINIONSARBETE & VERKSAMHET

Ungas Organisering (pågående)
LSU har kontaktat MUCF för att få tillgång till information om hur ungdomar organiserar sig. 
Informationen sammanställs i ett underlag. Detta arbete är pågående och fortsätter under 
2021. Styrelsen för diskussioner under 2020 och 2021 om formerna av organisering inom 
ramen för LSU. LSU Koll har även genomförts och sammanställts.

LSU Forum (genomförd)
LSU anordnade sitt årliga event LSU Forum. Beslut fattades under året om att ställa 
om verksamheten kopplad till projektet Hat och Hot från att genomföras under våren 
till att i stället förläggas till hösten och genomföras i samarbete med Vit Icke Vit. Flera 
medlemsorganisationer medverkade under LSU Forum. Eftersom det hölls digitalt fanns det 
också större möjligheter för medlemmar i medlemsorganisationer att delta under forumet. Vi 
jobbade mycket med marknadsföring på sociala medier för att få deltagare till forumet vilket 
vi lyckades bra med.

Stadgeändringar (genomförd)
LSU lade fram en proposition om stadgeändringar till Representantskapet 2020. Detta arbete 
fortsätter under 2021. 
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I. 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.  

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

Representation, Bevakning och Dialog (genomförd)
Att vara en stark röst i civilsamhällespolitiken och representera barn och ungas organisering 
är grundläggande för LSU. LSU finns nu representerade i NOD, Partsgemensamt Forum och 
Ideell Arena. Civilsamhällespolitiken bevakas av arbetsutskottet och styrelsen, genom möten 
och omvärldsbevakningar. Vi har även löpande samtal med MUCF, Allmänna Arvsfonden och 
Regeringskansliet. 

VERKSAMHET

Ungas Organisering (genomförd)
Under året har LSU publicerat en rad debattartiklar. Ungdomsrörelsen i siffror (URIS), 
projektet Hat och hot samt den Ungdomspolitiska skrivelsen och projektet är exempel på 
aktivt arbete för att arbeta mot detta mål. Projektet GALE har också haft dessa samtal så fort 
tillfälle getts för att lyfta det unga civilsamhället i partnerländer.

Funktionsrätt (kvarstår)
Mål I.3 är inte helt uppnått. LSU hade som ambition att bjuda in till referensgruppsmöte för 
medlemsorganisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättningar för att ta fram 
påverkansplan om funktionsrätt men detta arbete fortsätter i stället under 2021. 
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Strategimål: LSU ska främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse

J. 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. 

• LSU ska utveckla sitt externa kommunikationsarbete för att stärka kunskapen och 
kännedom om LSU:s syfte och det unga civilsamhällets viktiga roll som röstbärare. 

POLITIK OCH OPINIONSARBETE

GALE (genomförd)
GALE medverkade i möten och dialoger med andra civilsamhällesorganisationer och 
beslutsfattare med syfte att lyfta ungdomsrörelsen i svenskt bistånd. Deltagare i programmet 
är medlemmar i olika nätverk inom området bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. 
GALE har gett inspel i nya land- och regionstrategier när tillfälle har getts. GALE arrangerade 
också tillsammans med UiU träffar och möten med partners och svenska politiker och 
makthavare. Vi påbörjade ett arbete med att stärka den externa kommunikationen kring GALE 
och partners arbete - detta har sedan lett till en ny tjänst under 2021 som har ett tydligare 
fokus på detta område. 

Samverkan med andra Aktörer (genomförd)
LSU har undersökt möjlighet att arrangera konferens med NOD, Forum och Svenska 
kyrkan om växande demokratiskt utrymme. LSU är även en del av planeringen av CSO-
forum med Utrikesdepartementet och arbetsgruppen GÅ. Vi samverkar med civilsamhällets 
paraplyer inom ramen för styrgruppen där LSU:s generalsekreterare är ordförande. LSU:s 
ordförande sitter i Ideell arenas styrelse, och har en vice ordförande i Concords styrelse 
och en i Folk och Försvars styrelse. LSU:s generalsekreterare och tf. generalsekreterare är 
del av GS-nätverk hos Ideell arena. Vi har samverkat med Föreningen för utvecklingsfrågor, 
Life and Peace Institute och vi har deltagit i Concord Sveriges arbetsgruppsmöten, samt 
skrivit ett kapitel i Barometern. LSU har fortsatt finnas representerade i MUCF:s insynsråd, 
Folke Bernadotteakademins insynsråd, Arvsfondsdelegationen, Barnrättsdelegationen 
och kommittén Demokratin 100 år. LSU har löpande kontakt med regeringskansli och 
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Kulturutskottet om uppföljning av ungdomspolitiska skrivelsen. I allt detta har vi genomfört 
en översyn av var vi finns och var vi vill vara för att skapa tydlighet. 

VERKSAMHET 

Kommunikation (genomförd)
LSU har bedrivit en informationskampanj och gått ut med ett uttalande om ungdomsrörelsens 
insatser under Coronakrisen. Där tydliggör vi hur vi internt arbetar med frågan samt hur 
vi arbetar gentemot den politiska ledningen kring hur krisen påverkar ungdomsrörelsen. 
Ledningsgruppen tog beslut att satsa ytterligare på den externa kommunikationen under året 
och utlyste en kommunikatörstjänst på visstid med fokus att stärka upp i det övergripande 
kommunikationsarbetet med grafisk formgivning med särskilt fokus på sociala medier för 
att öka transparensen gentemot medlemsorganisationer vad vi faktiskt driver för frågor. I 
samband med detta genomfördes även ett digitalt möte med medlemsorganisationerna för 
att samla in deras erfarenheter. Under hösten 2020 arbetade sedan kommunikationsteamet 
med att ta fram en ny modern grafisk profil för LSU. I arbetet att ta fram en ny strategi 
för Instagram, gick kommunikatörerna en kurs i strategi för sociala medier och LSU har 
kompetensutvecklats i opinionsbildning. Vi har undersökt kostnader för välkomstpaket till nya 
ordföranden i medlemsorganisationer. Nyhetsbrevet fortlöper och kommer ut varje vecka.

Hat och Hot (genomförd)
Projektet har arbetat med erfarenhetsutbyte. Vi vill med vår roll som nätverk och 
paraplyorganisation möjliggöra erfarenhetsutbyte hos unga organiserade för att öka den 
kollektiva kunskapen, men också de individuella trygghetsnätverken. Under första kvartalet 
har en påverkansplan för projektet Hat och Hot tagits fram som tydliggör samarbetet med 
civilsamhället för att synliggöra frågan. 

SOU (genomförd)
Vi har genomfört intervjuer med utredare, anställda på Regeringskansliet samt med 
LSU:s generalsekreterare och ordförande för att få en helhetsbild av SOU-processen. 
Vi har intervjuer med Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen för 
att få myndighetsperspektivet. Vi har även lämnat in en skrivning om förstudien och 
kommande projektet samt samarbetsförslag till UR och vi inväntar på deras respons. Vi 
har rekryterat en referensgrupp som består av: Ung Media Sverige, Unga Hörselskadade, 
Svensk Live Unga, Arrangörsnätverket, Sverok, Svenska Kyrkans Unga, Jagvillhabostad.
nu, RKUF.  Syftet med referensgruppen är att stötta förstudien i sitt arbete och samla in 
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medlemsorganisationers åsikter om och erfarenheter av SOU-processen samt agera som 
bollplank i metodtestningsfasen. Det första referensgruppsmötet hölls i juli 2020. 

Grundkurs i LSU (kvarstår)
LSU hade som ambition att erbjuda nya medlemsorganisationer en grundkurs i LSU men detta 
mål är inte uppnått då det tyvärr inte kunde prioriteras. 

 

K. 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. 

POLITIK OCH OPINIONSARBETE / VERKSAMHET

Dialog och bevakning (genomförd)
LSU har omvärldsbevakning och dialog med Kulturdepartementet där frågan om 
demokrativillkor just nu är placerad. 
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L. 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. 

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

Påverkansarbete (genomförd)
LSU har bevakat politiken samt drivit påverkan gentemot regering och 
arbetsgivarorganisationer om stärkta förutsättningar för arbetsgivarskap inom 
ungdomsrörelsen.

Påverkan genom HEL (ej genomförd)
LSU hade även som mål att lyfta detta perspektiv i påverkansarbetet för barn och ungdomars 
psykiska hälsa och fortsätta samarbetet med andra civilsamhällesorganisationer om denna 
fråga, likt rundabordssamtalen som hölls inom HEL. Detta mål är tyvärr inte uppfyllt då det 
inte kunde prioriteras resurser för det.

VERKSAMHET

HEL (genomförd)
Projektets syfte var att öka unga ledares kunskap om, och kapacitet att hantera och förebygga, 
negativ stress. HEL slutredovisades under början av året och sambanden i dessa mål har lyfts 
under hela projektets tid. Metodboken lanserades och slutsatserna och sambanden lyftes även 
då under ett spridnings- och avslutningsmingel. Utöver detta har inga ytterligare specifika 
insatser gjorts för detta mål under första kvartalet. Dock finns perspektivet med i alla samtal 
om ungdomsrörelsens förutsättningar med externa parter. 
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Vi Brinner (genomförd)
Projektet är under början av året i uppstartsfas och en planerad utbildning ställdes in pga. 
Coronasituationen. Flera utbildningar anordnas senare under året. Vi hade en lansering av 
boken Vi brinner! samt planschen om OSA-föreskrifter på ungdomsrörelsespråk. Vi utvecklar 
och upprätthåller metodbanken. Spridning av kunskap om hur negativ stress kan motverkas 
skedde inom ramen för projektet från Folkhälsomyndigheten och IC-projektet med Fryshuset.

EKA / Ung med Makt – UMM (genomförd) 
LSU arbetade under året för att få fram ett nytt arvsfondsfinansierat projekt: EKA - 
Engagemang och Kunskap om Arbetsgivarskap. Då LSU inte beviljades projektet, omarbetades 
projektansökan och uppfyllde målet genom ledarskapsprogrammet Ung med Makt i stället.

Generalsekreterarträffar (genomförd)
Årets kapacitetsstärkande generalsekreterare- och ordförandeaktiviteter har genomförts 
med teman om bland annat vit icke vit/rasism i de egna organisationerna och postkoloniala 
strukturer samt värdebaserat ledarskap. Vi har också utlyst möjligheten för fler ordföranden 
att ta del av nätverket. 
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INKLUDERANDE, TRYGG OCH TILLGÄNGLIG 
UNGDOMSRÖRELSE  
Strategimål: LSU ska vara en fristad från diskriminering och 
åldersmaktsordning

M. 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.  

• LSU:s styrelse ska genom dialog med den unga funktionsrättsrörelsen i LSU ta fram en 
överenskommelse om hur LSU ska bistå i stöd till personer med funktionsnedsättning 
som deltar på LSU:s evenemang. 

• LSU ska fortsätta utveckla arbetet för att göra våra egna aktiviteter, plattformar och 
mötesplatser till tryggare rum.  

VERKSAMHET

Vit Icke Vit (genomförd)
Inför det första digitala seminariet som hölls i Vit Icke Vit under perioden lades stort fokus 
på hur det digitala rummet kan hanteras och modereras för diskussioner som kräver trygga 
rum. Erfarenheter delades med kansliet och konceptet och lärdomarna användes sedan för att 
fortsätta förbättras.

GALE (genomförd)
Programmet arbetar också ständigt med detta mål i alla aktiviteter vi arrangerar med 
partners. GALE har mål kopplat till mångfald och inkludering i ungdomsrörelsen och partners 
använder/kan använda våra medel särskilt för tillgänglighet i deras möten.
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Uppdaterad Policy (genomförd)
LSU har uppdaterat policyn för social hållbarhet, tillgänglighet och inkludering. 
Uppdateringen av policyn fokuserar framför allt på funkis-området och Me-too-aspekter. 
Gällande stöd till personer med funktionsnedsättning som deltar på LSU:s evenemang 
har kansliet än så länge bistått denna process genom att besvara administrativa frågor om 
tolkbokningar och tillgängliggöra ett nytt konto i kontoplanen för tillgänglighetsinsatser. I 
budgetprocessen har även en ny kostnadsbärare för representation hos ordförande skapats för 
att bistå i detta arbete. Kansliet har även gått en utbildning för att lära sig mer om syntolkning.

Verksamhet anpassad för Barn (pågående)
LSU konsulterar kontinuerligt medlemsorganisationer och andra experter kring hur vår 
verksamhet kan anpassas för barn. Gällande finansiering för detta och ta fram en plan har 
arbetet tyvärr behövts nedprioriterats pga. situationen under året. Vi har dock skickat en 
förfrågan till Nordiska ministerrådet om finansieringsstöd.  

Strategimål: LSU ska kapacitetsstärka sina medlemmar.

N. 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 
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete. 

• LSU ska stärka sitt samarbete med aktörer inom folkbildningen. 

• LSU ska fortsätta bedriva nätverk och tillfällen för erfarenhetsutbyte i frågor som 
medlemmar efterfrågar via LSU koll. 

• LSU ska fortsätta att erbjuda ledarskapsutbildning i form av ung med makt. 

• LSU ska sträva efter att stärka sin kompetens kring digitala mötesplatser för 
kunskapsspridning i olika former för att möjliggöra deltagande för fler. 

• LSU ska undersöka för- och nackdelar med att starta en tankesmedja och återkomma till 
representantskapet år 2020 med en sammanfattande analys om konsekvenserna av en 
sådan. 
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VERKSAMHET

Generalsekreterarträffar & Kompetensutveckling (genomförd)
LSU har arrangerat kompetensutvecklingsträffar för generalsekreterare från hela landet 
tillsammans med Arvsfonden. Vi har också planerat och deltagit i MUCF:s konsultation med 
medlemmar och andra barn- och ungdomsorganisationer om ungdomsrörelsens frågor om 
statsbidrag och Corona. Vi har haft dialog med Kammarkollegiet om stödbidrag för att stärka 
verksamheter mot hat och hot. Teman för verksamhetsårets träffar har varit baserade på 
aktuella ämnen och uttryckta behov från LSU Koll. Konflikthantering, ekonomistyrning och 
antirasism kopplat till verksamhetsmål har speciellt lyfts upp från önskemål i LSU-koll. Även 
träffen med Arvsfonden baserades i ett önskemål om ökad kunskap om finansieringskällor. 
Andra genomförda teman som önskats i och med den nya situationen har varit Coronaspecial 
om olika nya regler och stöd, Coronaspecial om arbetsmiljö i hemmet utöver arbetsmiljö på 
kontor, samarbete mellan kansli och styrelse samt Hat och Hot. GS-träffarna hade betydligt 
fler deltagare under 2020 än under 2018 och 2019 och vi bedömer att det både handlar om att 
det digitala formatet gör deltagande enklare och att vi har förbättrat kommunikationen inför 
träffarna. 

Vi Brinner (genomförd) 
Projektet handlar om att öka kunskapen bland organiserade barn och unga om metoder för 
att höja den psykiska hälsan och förebygga negativ stress. Vi utvecklar och upprätthåller 
en metodbank och under året har vi utökat hel.lsu.se med 6 nya metoder samt skapat nya 
utbildningsupplägg. Vi har genomfört 25 digitala utbildningar varav de flesta har vart öppna för 
deltagare från alla nivåer i våra medlemsorganisationer. En del tillfällen har också genomförts 
inom våra befintliga nätverk där temat stress och hållbarhet har varit ett efterfrågat tema. 
Temat stress och hållbar organisering är fortsatt efterfrågat i LSU Koll. Under året har vi 
ansökt om fortsatt arbete för 2021. Vi Brinner ”blev tvunget” att snabbt stärka sin kompetens 
kring digitala mötesplatser i och med situationen som uppstod pga. Corona. Detta har 
framför allt resulterat i kompetensutveckling internt i LSU i metoder som kan användas 
för interaktivitet i digital utbildning. Projektet fortsatte också att lägga till metoder till den 
digitala metodbanken för att bidra till tillgängligheten till praktiska metoder på webben så att 
andra organisationer enkelt kan arbeta självständigt inom området. 
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Vit Icke Vit: Möten & Seminarier (genomförd)
Projektets övergripande mål är att stärka ungdomsrörelsen som en arena där barn och unga 
kan engagera sig fritt utan hinder av islamofobi och afrofobi. Vi har utformat lärandeprocesser 
och anordnat möten med deltagare från både lokal och nationell nivå. I januari släppte vi 
två varianter av ett studiematerial, ett för fysiska lärandeprocesser och ett för digitala. Vi 
anordnade ett fysiskt möte i Malmö i början av året men i och med Corona-situationen fick vi 
ställa om och övriga träffar och seminarier anordnades i digitalt format. Ett flertal seminarier 
har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet, ABF och Sensus. Vi har haft dialog med 
folkbildningsaktörer, så som folkbildningsrådet och Studieförbunden i samverkan. Vi har haft 
ett omvärldsanalysmöte med utgivningsrådet för Kurage tillsammans med folkbildningsrådet, 
SISU och ABF samt en antirasistisk Maktfrukost med Alice Bah Kuhnke.

Vit Icke Vit: Förmedla kunskap (genomförd)
Vi har även arbetat med att sprida lärdomar och analys om innebörd och erfarenheter från 
verksamheten från deltagare och för dess organisationer. Vi har arbetat med en uppsökande 
verksamhet för att rekrytera medlemsorganisationer till projektet och vi har även haft 
uppföljning med de som redan är med i projektet och startat upp nya cirklar. Under året har 
5 cirklar varit i gång, varav en är färdig och avslutad och med den medlemsorganisationen 
har vi utvärderat materialet. Vi har också en egen intern cirkel i gång utöver de vi har hos 
våra medlemsorganisationer. Under året har kampanjen ”Snacka antirasism” pågått med 
fokus på att lyfta och sprida goda exempel på antirasistiska perspektiv i ungdomsrörelsen 
där 6 representanter för olika medlemsorganisationer har vart med. I mars gick vi ut i sociala 
medier för att kommentera och uppmärksamma rasismen i samband med Corona. Projektets 
slutfilm släpptes i augusti för att sprida projektets erfarenheter. Vit Icke Vit var även en del 
av LSU forum med temat: antirasism i ungdomsrörelsen då även studiematerialet släpptes. 
Under början av året fick vi även möjlighet att ge ytterligare ett fokuserat uppdrag kring digital 
metodutveckling till vår praktikant i projektet. 

Ung Med Makt (genomförd)
UMM handlar om att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge dem 
verktyg för att kontinuerligt utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som 
ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Programmet ställdes snabbt om till digitalt format 
i början av året i och med situationen. Träffarna som genomfördes under året hade bland 
annat teman såsom att skapa plattform, lära känna sig själv, civilsamhällets organisering, 
etablera grund för mentorskap, det individuella ledarskapet, gruppdynamik och förändring. 
Hela programmet genomfördes och deltagarna var mycket nöjda med hur LSU ställde 
om och möjliggjorde för att genomföra hela programmet digitalt. Under året testades en 
del olika former och mötesupplägg som resulterade i att vi kunde genomföra förändrade 
format inför perioden 2021 baserat på de lärdomar som drogs under 2020. Programmet 
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genomfördes i enlighet med uppsatta mål och inom de tematiska områdena; kontext, individ, 
organisation och omvärld. Utbildningen genomfördes för första gången tillsammans med 
Tollare folkhögskola som samarbetspartner och som folkhögskolekurs samt tillsammans 
med Ideell arena. LSU arbetar även vidare för att säkra finansiering för följande år av 
ledarskapsprogrammet.

Ung i Utveckling (genomförd)
UiU ska öka kunskap och verktyg i medlemsorganisationer om att jobba med globala 
partnerskap och Agenda 2030. UiU har genomfört uppsökande arbete för att samordna 
träff för det internationella nätverket som är till för LSU:s medlemsorganisationer som 
arbetar med unga och internationella utvecklingsfrågor. Representanter som deltog på från 
medlemsorganisationerna var Utrikespolitiska Förbundet, Rädda Barnens Ungdomsförbund, 
Svenska Kyrkans unga och Europeiska ungdomsparlamentet Sverige. Då Coronapandemin 
började ta fart samtidigt kom fokus att handla delvis om den omställningen som många 
organisationer behövde göra. UiU arrangerade ett webinarium tillsammans med Föreningen 
för Utvecklingsfrågor (FUF) och Life and Peace Institute (LPI) med fokus på ungas 
fredsberättelser från Kenya, Afghanistan och Sverige/Colombia. Vice ordförande Emelie Weski 
modererade samtalet. Tillsammans med FN-representanterna Sofia Brännström och Louise 
Burenby anordnade även UiU ett webinarium med statssekreterare Per Olsson Fridh och Anja 
Olin Pape med fokus på ungas delaktighet i FN.

Hat och Hot (genomförd)
Med vår roll som nätverk och paraplyorganisation möjliggör vi erfarenhetsutbyte hos 
unga organiserade för att öka den kollektiva kunskapen, men också de individuella 
trygghetsnätverken.

Röstresan (genomförd) 
LSU har ökat spridningen av Röstresan till en mer varierad grupp av unga människor genom 
att använda nya digitala verktyg, nya samarbeten, utveckla en mer synlig digital plattform, 
skapa synergier mellan interna projekt med samma tema. 

LSU Basar (pågående)
Under sen höst 2020 fick LSU ett uppdrag att förstärka digitala plattformar för att sprida 
metoder inom ungdomsrörelsen. I detta uppdrag påbörjades bygget av en webbshop som har 
som mål att öka tillgängligheten av LSU:s metoder, rapporter och verktyg samt att även samla 
in och tillgängliggöra metoder från andra organisationer i eller i närheten av ungdomsrörelsen. 
Detta arbete hann påbörjas under 2020 och kommer att fullföljas under 2021.
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Digital omställning (genomförd)
LSU har gjort en digital omställning i organisationen samt kompetensutvecklats i metoder och 
effekter av omställningen. Kansliet har med anledning av Corona-läget ställt om i stort sett 
all verksamhet och tillgängliggjort den online. Vi har ställt om såväl interna mötesplatser och 
rutiner som externa arrangemang med medlemmar och andra aktörer. 

Tankesmedja (genomförd)
LSU har informerat medlemsorganisationerna om att analysen av för- och nackdelar med 
en tankesmedja kommer att läggas fram till Representantskapet 2021. LSU har påbörjat 
undersökningen under året genom att diskutera frågan i styrelsen. LSU arbetar för att frigöra 
resurser inför följande år så analysen kan produceras och presenteras.

 

O. 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.  

POLITIK OCH OPINIONSARBETE 

Dialog med MUCF (genomförd)
LSU har under året haft en pågående dialog med MUCF om att hålla workshops för kommuner 
för att informera om EU:s ungdomsdialog för att stärka konsultationsprocessen och nå ut till 
fler unga. Dessa workshops genomfördes under hösten. Vi har utöver det en dialog med MUCF 
gällande öppen fritidsverksamhet där ett event anordnades under hösten för offentliga aktörer 
och organisationer som har fritidsverksamhet. Under året genomfördes flera Maktfrukostar i 
Röstresans regi där flera ministrar har deltagit. Tillsammans med regeringen och MUCF har 
EU-representanternas Aza och Lina skrivit ett förslag på prioriteringar av EU ungdomsmål för 
trio-ordförandeskapet 2022–2023 som Sverige delar med Tjeckien och Frankrike. 
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Röstresan (genomförd)
LSU har ökat spridningen av Röstresan till en mer varierad grupp av unga människor 
genom att använda nya digitala verktyg, nya samarbeten, utveckla en mer synlig digital 
plattform samt genom att skapa synergier mellan interna projekt med samma tema. Efter 
en digital rekryteringsprocess under början av året valdes Elsie Gisslegård från Europeiska 
ungdomsparlament och Hanna Waerland-Fager från Utrikespolitiska Förbundet till 
Sveriges ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialogs 8:e cykel som startade 1 juli 
2020 och avslutas 31 december 2021. En utvärdering av rekryteringsprocessen har gjorts 
med annan kanslipersonal som genomfört rekrytering. Även en referensgrupp bestående 
av 9 medlemsorganisationer (Unga rörelsehindrade, Europeiska ungdomsparlamentet, 
Sverok, Vi Unga, Astronomisk ungdom, RBUF, RKUF, Somaliska ungdomsförbundet i 
Sverige, Utrikespolitiska förbundet) rekryterades med syfte att stötta projektet i sitt arbete 
att nå ut till medlemsorganisationer samt att förankra EU:s ungdomsmål på lokal nivå.  
Första referensgruppsmötet skedde i början av juni 2020. Vissa av representanterna från 
referensgruppen kommer från lokalföreningarna vilket är i linje med Röstresans mål att 
förankra EU:s ungdomsdialog till lokal nivå.  

Hat och Hot (genomförd)
Projektet fokuserar på kunskapsspridning och kapacitetsstärkning för organiserade unga. 
Vi har, med hjälp av lärdomar i ungdomsrörelsen och hos samverkande myndigheter, skapat 
material för spridning. Dessa enkla och handfasta material innefattar till exempel checklistor, 
hur en kontaktar polis och andra myndigheter samt anmälningsrutiner. Utbildningsträffarna 
inom Hat och Hot har under året ställts om till digital utbildning och har därigenom nått en 
bredare målgrupp även utanför storstäderna. Utbildningarna har haft ett bra genomslag. 

Vi Brinner (genomförd)
Projektet arbetar för att öka kunskapen bland organiserade barn och unga om metoder för 
att öka den psykiska hälsan och förebygga negativ stress. Inom projektet planerades det 
redan vid projektansökan att erbjuda möjligheten att till stor del genomföra utbildningar hos 
medlemsorganisationer runt om i landet utefter efterfrågan. I och med Coronapandemin 
genomfördes inga fysiska utbildningar utan endast digitala. Det digitala formatet medförde 
att projektets utbildningar var tillgängliga för deltagande från hela landet och vi kunde också 
se att vi fick deltagare från flera lokalavdelningar och distrikt till våra medlemsorganisationer. 
I projektet genomfördes 25 utbildningsträffar varav 5 har hållits för enskilda 
medlemsorganisationer och 14 har varit öppna för alla intresserade att delta. Inom projektet 
har utveckling av metoder och former för digital utbildning tagit en stor plats och har bidragit 
till att LSU utvecklat sin kapacitet för digital utbildning. 
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Vit Icke Vit (genomförd) 
Målet var att utforma två lärandeprocesser, en digital och en för fysiska möten, med 
utgångspunkt i LSU:s material Vit Icke Vit. I detta planerades att tillsammans med minst 
åtta av LSU:s medlemsorganisationer genomföra en lärandeprocess med deltagare från både 
lokal och nationell nivå, varav hälften i en digital process och hälften genom fysiska möten. 
Ett seminarium genomfördes fysiskt i Växjö i början av året och ett ytterligare seminarium 
planerades i Malmö men det och övriga fysiska möten ställdes om till digitala seminarier med 
anledning av Coronasituationen. 

Ung Med Makt (genomförd) 
Programperioden för Ung Med Makt 2020 genomfördes digitalt. Detta var dock inte 
annonserat inför ansökan och hade därför ingen effekt på vilka som anmälde sig. Det digitala 
formatet medförde både fördelar och nackdelar, men vi har fått positiva kommentarer som 
bland annat har uttryckt att det har varit enklare att delta vid samtliga träffar för personer 
som bor utanför Stockholmsområdet. UMM 2021 kommer också att genomföras digitalt vilket 
också annonserats. Det medför att vi efter att vi har genomfört UMM 2021 har en möjlighet 
att till viss del utvärdera vilka effekter det digitala formatet kan ha på spridningen av deltagare 
över större delar av landet.

Generalsekreterarträffar (genomförd)
Det digitala formatet användes under året och har öppnat upp för deltagande 
generalsekreterare från hela landet. Större delen av målgruppen generalsekreterare/kanslichef 
befinner sig i Stockholmsområdet men inte alla så lite nya möjligheter har getts även till dem 
som befinner sig på annan ort. 

Kommunikation (genomförd)
I och med att alla event var digitala under 2020 och vi hade mer resurser till extern 
kommunikation kunde vi arbeta mer med det här målet och vara kapacitetsstärkande över hela 
landet och inte bara på vissa platser.
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PUBLIKATIONER 2020

Rapporter
Barn och ungas möjlighet till organisering - svar på framtagandet av ett nytt 
ungdomspolitiskt handlingsprogram

Ung Agenda – en granskning av ungas inkludering i arbetet med agenda 2030

Ungdomsrörelsen i siffror 2020

LSU:s Årsbok 2019

Vi sluter oss inåt – En kartläggning av hat och hot mot Sveriges ungdomsrörelse

Rekommendationer gällande regeringens stöd till ungdomsrörelsen

15 Rekommendationer till MUCF om ansökningsprocessen för statsbidraget

Metodpublikationer
Metodboken Vi Brinner 

Snacka antirasism-kortlek 

Studiematerial Vit Icke Vit 

Uttalanden & Kommentarer
Uttalande: Med anledning av Coronaviruset

Uttalande: 12 rekommendationer i Coronakrisens spår 

Uttalande: Vi välkomnar V och KD:s förslag om ökat stöd till civilsamhället 

Uttalande: Call to action: EU foreign ministers must stand with the people of Belarus 

Uttalande: Ungdomsrörelsens förutsättningar under Coronakrisen stärks

Uttalande: LSU:s kommentar på regerings budgetproposition 2021 

Uttalande: LSU:s kommentar på utredningen det demokratiska samtalet 

Uttalande: LSU fördömer våldet mot unga demonstranter 

Remissvar
LSU:s underlag till framtagande av ungdomspolitisk skrivelse 
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Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av 
coronaviruset 

Promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar 

Promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Publicerade debattartiklar av LSU eller där LSU har medverkat
Hot och hat tystar unga demokratiska röster - 34 ungdomsorganisationer: De som hatar 
är ofta vuxna

Regeringen verkar ha glömt civilsamhället - Debattörerna: Vi nämns inte i 
vårändringsbudgeten – behovet är större än någonsin

Agendan för unga, fred och säkerhet måste gå från ord till handling

Så länge vi finns får ni aldrig inskränka asylrätten!

Poddar
HEL-podd 

Ung agenda-podd: 1# Om EU och ungdomsdialogen

Ung agenda-podd: 2# FN:s klimatpolitik och COP

Filmer
Vit Icke Vit (en längre film, 7 kortare filmer till Instagram)

Hat och hot (fyra korta animerade filmer till Instagram)

HEL – film för lansering av metodbanken hel.lsu.se - finns på Youtube

HEL – film med beskrivning av utmaningarna kring hållbart engagemang, finns på Youtube

Inspelning av FN-representanten Sofia Brännströms tal på HLPF

Kampanjer
Hat och hot hade en kampanj i december

Kampanj inför LSU Forum

Minikampanj om HEL:s metodplattform
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Liten insamlingskampanj för att stödja RADA

Vit Icke Vit - kampanj med kortfilmer och för att sprida det nya materialet



Medlemsorganisation Haft samtal med
Planerat 

verksamhet 
ihop med

Deltagit i 
arrangemang

Fått komma ut med sin 
politik (talesperson, i 

panel, etc.)
Övrigt

Assyriska Ungdomsförbundet Om corona-politik
Astronomisk Ungdom

Centerpartiets Ungdomsförbund Asylnätverket
Maktfrukost, möte 
med PO

Debatt aftonbladet hat och hot Styrelsen, Valberedningen

CISV Sverige Om corona-politik
Utbildning hat och 
hot, maktfrukost

Devote
Djurskyddet ungdom Om MUCF-ärendet
Elevernas riksförbund Maktfrukost

Ensamkommandes förbund Om internorganisation Debatt omvärlden asyl

Equmenia Om corona-politik Debatt omvärlden asyl
Erasmus Student Network 
Sweden

Om medlemsskap

Europeiska Ungdomsparlamentet 
Sverige

Om internorganisation
Maktfrukost, 
nätverksträff UIU

Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Frisksportens Ungdomsförbund Debatt aftonbladet hat och hot

Fältbiologerna
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Maktfrukost Debatt aftonbladet hat och hot
Deltagit i  Corona-kampanj 
på Instagram, styrelsen

Förbundet Aktiv Ungdom

Förbundet Skog och Ungdom

Förbundet Ung med psoriasis

Medlemsorganisationers deltagande och inkludering i LSU:s olika verksamheter och arbete under 2020

*Denna lista över aktiviteter är inte fullständig



Förbundet Unga forskare Plats i VA
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Förbundet Unga rörelsehindrade
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Maktfrukost
Debattartikel ETC 
funktionsrätt

Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Förbundet Vi Unga
Om corona, 
folkbildning 

Utbildning hat och 
hot

Föreningen Nordens 
Ungdomsförbund, FNUF

Föreningen Tilia Debatt aftonbladet hat och hot
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Grön Ungdom Asylnätverket
Utbildning hat och 
hot, maktfrukost

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Gröna Studenter
debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

International Federation of 
Medical Students’ 
Associations–Sweden

Utbildning hat och 
hot

UNESCO

Junis
Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Jagvillhabostad.nu Debatt aftonbladet hat och hot

Judiska Ungdomsförbundet i 
Sverige

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Intervju med JUS på LSU:s 
hemsida

KFUM Sverige
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Maktfrukost Debatt omvärlden asyl

Kontaktnätet
Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund

Om corona-politik Debatt aftonbladet hat och hot

PeaceWorks Om internorganisation Årsmöte

Popkollo



PUSH Sverige Maktfrukost

RFSL Ungdom
Utbildning hat och 
hot, maktfrukost

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Riksförbundet Unga Musikanter
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Debatt aftonbladet hat och hot

Romska Ungdomsförbundet

Rädda Barnens Ungdomsförbund Om internorganisation Maktfrukost
Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Röda Korsets Ungdomsförbund

Utbildning hat och 
hot; Referensgrupp 
SOU-projektet, 
maktfrukost

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Saco Studentråd
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Möten med POs DUA-repp

Saminuorra Maktfrukost

Scouterna Om corona-politik Nätverksträff 2250 Maktfrukost Debatt aftonbladet hat och hot
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Socialdemokratiska 
studentförbundet

Möten med POs

Somaliska ungdomsförbundet i 
Sverige

Maktfrukost

Stolta magar
Debattartikel ETC 
funktionsrätt

Studentradion i Sverige Debatt aftonbladet hat och hot

Svensk-Somaliska 
Ungdomsföreningen i Norden



Svenska Alliansmissionens 
Ungdom

Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Svenska 
Celiakiungdomsförbundet

Debattartikel ETC 
funktionsrätt

Svenska Kyrkans Unga
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Asylnätverket

Utbildning hat och 
hot; Referensgrupp 
SOU-projektet, 
maktfrukost, 
nätverkträff, 2250 
nätverket

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Svenska Muslimer för Fred och 
Rättvisa

Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Svensk live - Unga 
arrangörsnätverket

Referensgrupp SOU-
projektet

Debatt aftonbladet hat och hot

Sverigefinska Ungdomsförbundet
Utbildning hat och 
hot

Debatt aftonbladet hat och hot

Sveriges 4H
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Utbildning hat och 
hot

Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Sveriges Blåbandsungdom Debatt aftonbladet hat och hot
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Debattartikel ETC 
funktionsrätt, debatt 
omvärlden asyl

Sveriges Ekonomföreningars 
Riksorganisation, SERO

Sveriges Elevkårer Debatt aftonbladet hat och hot
Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum



Sveriges Elevråd Debatt aftonbladet hat och hot
Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Sveriges Hundungdom
Utbildning hat och 
hot

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund

Om mucf
Utbildning hat och 
hot, maktfrukost

Sveriges Unga Katoliker
Sveriges Unga Muslimer

Sveriges Ungdomsråd
Utbildning hat och 
hot

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

SVEROK
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Utbildning hat och 
hot; Referensgrupp 
SOU-
projektet,maktfrukost

Syrianska-Arameiska 
Ungdomsförbundet

Maktfrukost

Syrianska/Arameiska 
Akademikerförbundet, SAAF

Syrisk Ortodoxa Kyrkans 
Ungdomsförbund i Sverige, 
SOKU

Tamam Asylnätverket
Utbildning hat och 
hot, maktfrukost

Debatt omvärlden asyl

Turkiska Ungdomsförbundet
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Ung Diabetes
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Ung Media
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Referensgrupp SOU-
projektet, 
maktfrukost

Debatt aftonbladet hat och hot

(Deras kanslichef/GS) 
Deltagit referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Ung Pirat Debatt omvärlden asyl



Ung Teaterscen
Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Ung Vänster
Utbildning hat och 
hot

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Unga Allergiker
Debattartikel ETC 
funktionsrätt, debatt 
aftonbladet hat och hot

Unga drogförebyggare

Unga Feminister
Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Utbildning hat och 
hot

Debatt omvärlden asyl

Unga Hörselskadade
Referensgrupp SOU-
projektet

Debattartikel ETC 
funktionsrätt, debatt 
aftonbladet hat och hot, debatt 
omvärlden asyl

Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram, Deltagit 
referensgrupp 
Tillgänglighet i digitala 
rum

Unga KRIS förbundet
Utbildning hat och 
hot

Debatt aftonbladet hat och hot

Unga med Synnedsättning Debatt aftonbladet hat och hot

Unga Republikaner

Unga Reumatiker
Debattartikel ETC 
funktionsrätt

Unga Örnars Riksförbund Debatt aftonbladet hat och hot

Ungdomens Nykterhetsförbund, 
UNF

Om corona och andra 
internorganisatoriska 
grejer

Debatt aftonbladet hat och hot, 
debatt omvärlden asyl

Utrikespolitiska Förbundet 
Sverige, UFS

Seminarium 
tillsammans med 
Folk och Försvar, 
UIU

Maktfrukost, 
nätverksträff UIU, 
2250 nätverket

Deltagit i Corona-kampanj 
på Instagram

Youth for Understanding



Etableringsmedlemmar 2020: Unga Republikaner : PUSH Sverige, Stolta Magar
Medlemmar som antogs vid Representantskapet 2020: Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Popkollo
Medlemmar som beviljades utträde vid representantskapet 2020: Sveriges unga katoliker
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