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Unga
Örnars
miljö-
och
klimatprogram
Miljö och klimat är en av de viktigaste frågorna för barn och unga. Utsläppen och miljöförstöringen
fortsätter, och gör framtiden mer och mer osäker. Klimatkrisen kräver att vi gör stora förändringar i
samhället. De förändringarna behöver göras nu för en bättre framtid för kommande generationer.
Unga Örnar ser att det är svårt för vuxna att göra klimatsmarta val, och ännu svårare för barn. Barn
bestämmer inte själva över vilken el som används hemma, var familjen bor eller resa eller vad som
konsumeras, men vill gärna vara med och påverka de val som görs. Unga Örnar ser också att vi har
ett gemensamt ansvar för att skapa en bättre framtid. 
Alla behöver dra sitt strå till stacken – men vissa kan och måste göra mycket mer än andra. Även om
enskilda människor ändrar sin konsumtion är det på nationell och global nivå de största insatserna
behöver göras, för dagens och framtidens barn och unga. Därför vill vi att staten, regionerna,
kommunerna och företagen ska ta sitt ansvar – för alla barns framtid.

Sluta
slösa!
För att rädda klimatet måste vi sluta slösa med jordens resurser. Vi måste gå från slit och släng till
ett samhälle där vi tar hand om våra saker och inte kastar något i onödan. Vi behöver en cirkulär
ekonomi med mer återvinning och återbruk. Idag skapar man inte saker för att de ska kunna hålla så
länge som möjligt, eller för att man ska kunna laga dem på enklast sätt. Unga Örnar vill att vi ska
ställa hårdare krav på att de varor som vi köper ska hålla under längre tid. Det betyder bland annat
att Sverige måste kämpa för att EU ställer hårdare krav på vilka varor som är godkända. Företagen
ska ta ansvar för att produkterna som produceras är miljövänliga. Det kallas för produktansvar.
Vi i Unga Örnar vill se en lag mot så kallat planerat åldrande. Planerat åldrande betyder att företag
skapar varor med en mer begränsad livslängd, så att sakerna går sönder snabbare än de skulle
behöva. Det tycker vi är dumt. I stället borde man sträva efter lång hållbarhet och god möjlighet till
att laga sådant som ändå går sönder.

Mycket plast är tillverkad av fossila bränslen. Ofta bränns den här plasten upp eller hamnar i haven,
vilket är farligt för miljön. Vi vill att användningen av fossil plast ska minska. (Kommentar: hur
mycket tycker vi att plasten ska minska? Vad är rimligt?)
Matsvinn är skadligt för klimatet. Butiker slänger tiotusentals ton mat varje år. Vi vill se ett förbud
mot att butiker slänger mat och uppmuntra att butikerna använder sig av “kort datum”-försäljning.
Matsvinn sker också i storkök och matsalar i exempelvis skolor. 
Vi tycker att det är viktigt att alla har kunskap om hur man lever mer miljövänligt, och att alla har
möjlighet att göra det. Vi vill exempelvis att skolor lär ut hur man minskar matsvinn och tar hand
om eller lagar sina saker.

Miljö
och
klimatprogram




Därför vill Unga Örnar:
● Att Sverige ska arbeta för större ekologiskt produktansvar
● Minska användningen av fossil plast
● Lag mot planerat åldrande
● Att Sverige stiftar en lag mot matsvinn i butiker
● Se en nollvision för matsvinn i storkök i kommuner och regioner

Klimatsmart
ska
vara
standard
Det är svårt att välja klimatsmart när det är mycket dyrare än alternativen. Unga Örnar tycker att
det alltid ska vara lättare att välja ekologiska och miljövänliga alternativ. Det måste bli lättare att
konsumera både bättre och mindre. Därför vill Unga Örnar att ekologiska alternativ alltid ska vara
billigare att köpa än icke ekologiska. Icke-ekologiska varor bör bära sin fulla kostnad medan
ekologiska varor subventioneras så att man har råd att köpa dem. Dessutom ska ekologiska och
närodlade alternativ alltid finnas tillgängligt, oavsett var i landet man bor. 
Det räcker inte med att konsumera bättre. Vi måste också konsumera mindre, för att inte tära lika
mycket på vår planet. Därför vill Unga Örnar att lokal- och länstrafik ska vara avgiftsfri i hela
Sverige, så att fler kan ta sig vart de vill utan att behöva ha en bil. Kollektivtrafiken behöver byggas
ut så att även de som bor på gles- och landsbygden har god tillgång till klimatsmarta alternativ. För
att det ska vara lättare att resa klimatsmart ska det också alltid vara billigare att ta tåget än att flyga
när man reser inom Sverige.
Unga Örnar vill att det ska bli lättare att konsumera mindre och att använda sina saker smartare.
Därför vill vi att staten, regioner och kommuner ska arbeta för en cirkulär ekonomi. Detta kan
exempelvis innebära att man har återbrukscentraler/-gallerior där man kan köpa begagnade saker
och laga sådant som är trasigt. Vi vill också att det ska gå att låna saker som man inte använder så
ofta, det kan exempelvis vara fritidsutrustning eller verktyg.

Därför vill Unga Örnar: 
• Avgiftsfri, utbyggd kollektivtrafik – tillgänglig för alla
• Alltid billigare med tåg än flyg
• Alla nya produkter som säljs ska vara hållbara
• Förenkla för cirkulär ekonomi
• Göra det lättare att konsumera mindre

Utsläppen
ska
bort
Skälet till att världen värms upp på ett farligt sätt är att det släpps ut oerhörda mängder
växthusgaser som koldioxid och metangas i luften. Unga Örnar vet att vi måste minska dessa utsläpp.
Vi vill att Sverige ska ha nollutsläpp senast år 2030. Sverige måste också arbeta för att det ska vara
nollutsläpp i hela världen år 2050. Unga Örnar vill att Sverige ska ta en ledande roll i klimatarbetet i
världen. Sverige måste visa att det är dags för stora förändringar. Sverige måste också dela med sig
med alla bra klimatuppfinningar och innovationer, och hjälpa andra länder med att göra det också.
Dessutom vill vi att Sverige investerar så mycket pengar som behövs för att kommuner, regioner,
föreningar och företag ska kunna bli klimatvänliga.



Unga
Örnars
barnmanifest

Unga Örnar tycker att alla barn har rätt till en jämlik barndom och att de som bestämmer i Sverige
ska följa barnkonventionen. Det innebär att vi arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis
fördelning av samhällets resurser, exempelvis genom en likvärdig skola. Alla barn och unga ska ges
samma möjligheter, oavsett bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. I Unga Örnars
barnmanifest presenterar vi förslag inom nio olika områden som vi anser kommer göra samhället
bättre och mer jämlikt för barn i Sverige och i världen.


Jämlika
ekonomiska
förutsättningar
“Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar
tillräckliga resurser.” Barnkonventionen artikel 26.

Idag lever 9,2 procent av barnen i Sverige i fattigdom, där familjens inkomst inte räcker till. Det är
cirka 196 000 barn. Att leva i ekonomisk utsatthet påverkar barns levnadsvillkor och utveckling
negativt. De löper ökad risk för bland annat fysisk och psykisk ohälsa, kriminalitet och utsatthet för
brott, låga studieresultat och otryggt boende. De får även svårare att tillgodogöra sig sina
demokratiska och sociala rättigheter senare i livet. Vi måste bryta fattigdomen och dess onda cirkel.

Samhällets skyddsnät ska inte svika barn och deras utveckling. Vi ska se till att föräldrarna har ett
fast heltidsjobb. Det förutsätter en stark och aktiv arbetsmarknadspolitik som dessutom skapar
trygga jobb för unga. Men det krävs också en ekonomisk politik som via skatter, höjda barn- och
bostadsbidrag samt bättre socialförsäkringar kan bidra till att skapa mer jämlika ekonomiska villkor
för barnfamiljer.

Barn ska inte växa upp i ett samhälle som präglas av ekonomiska eller sociala skillnader. Klyftorna
som finns mellan rika och fattiga i Sverige växer fort. Klassamhället är ett stort hinder för att alla
barn ska nå sin fulla potential. Inget barn ska växa upp med känslan att de inte har möjligheten att
lyckas. De ska inte heller sakna jämlika förutsättningar i relation till vänner. 

Därför vill Unga Örnar:
● Ha nollutsläpp av koldioxid i Sverige år 2030
● Sverige ska arbeta för nollutsläpp i världen år 2050
● All energi ska vara förnybar
● Dela med sig av innovationer
● Investeringar för att möjliggöra klimatvänliga kommuner, regioner, föreningar och företag

Barnmanifest



●     Klassamhället ska avskaffas. 
●     Välfärden finansieras av oss tillsammans och då ska pengarna också gå direkt tillbaka till alla
medborgare, de ska inte gå till vinster till några få.
●     Alla förskolor och fritids ska vara avgiftsfria och inte vinstdrivande.
●     Alla barn ska ha möjlighet att få ta del av en verksamhet som är viktig för barns utveckling
oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.
●     Alla barn och unga ska kunna ta del av aktiviteter som anordnas av skolan, de ska vara
kostnadsfria. 
●     Föräldrar har ett tryggt jobb med fasta heltidsanställningar.
●     Höjd barn- och bostadsbidrag. 
●     Garantera fri tillgång till all skolrelaterad verksamhet och se till att barnen ges möjlighet att
delta i meningsfulla kulturella, konstnärliga, fritids- och fritidsaktiviteter oavsett familjeinkomst.
●     Att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra effektiviteten i den ekonomiska familjepolitiken
för socioekonomiskt marginaliserade familjer, såsom skuldsatta föräldrar, ensamstående föräldrar
och föräldrar som inte har ett permanent hem. 
●     Ta fram nya riktlinjer för barns rättigheter för tolkningen av begreppet skälig levnadsstandard i
socialtjänstlagen. Riktlinjerna måste bygga på barns egna beskrivningar och erfarenheter. 

Jämlikhet
oavsett
boendeort
“Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det
behövs ska stater samarbeta internationellt.” Barnkonventionen artikel 4.

Unga Örnar är kritiska till att barn och ungas rättigheter och möjligheter tillgodoses olika beroende
på var i Sverige man bor. FN:s kommitté för barns rättigheter har efter granskning kritiserat Sverige
för att barn i olika kommuner eller olika delar av kommunen får olika förutsättningar att
tillgodogöra sig sina rättigheter. Staten, regionerna och kommunerna behöver därför ta ett
gemensamt ansvar för att skapa en mer jämlik till gång till exempelvis en bra skola, boende och
sjukvård mellan olika kommuner och regioner.

Även barns rätt till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv påverkas av var i Sverige man bor.
Framförallt i mindre orter och utsatta områden är utbudet av fritidsaktiviteter begränsat vilket
innebär att många barn står utan en möjlighet till en meningsfull fritid. Unga Örnar anser att alla
barn, oavsett om de bor på landsbygden eller i storstaden, centrum eller ytterområden ska ha
tillgång till meningsfulla aktiviteter och ett rikt kulturliv. Men en förutsättning för att delta på
aktiviteten är att kunna ta sig till den därför ska all kollektivtrafik, året runt, vara avgiftsfri för barn
i åldern 0–18 år. 

Var man bor ska aldrig påverka ett barns rätt till en trygg, meningsfull och jämlik barndom. En basal
del av många barns vardag är idag internet som ofta är en förutsättning för att kunna göra sina
skolarbeten, hålla sig uppdaterad om omvärlden och för att kunna kommunicera med sina vänner.
Men tillgången till internet varierar kraftig idag i Sverige. 



●     Alla samhällsfunktioner ska finnas tillgängliga i hela landet. 
●     Kollektivtrafiken ska byggas ut för att alla barn ska ha möjlighet att ta sig till skolan, aktiviteter
etc.
●     Införa aktiva statliga åtgärder för att säkerställa att alla barn har lika tillgång till adekvat hälso-
och sjukvård oavsett var de bor i landet. 
●     Vart i Sverige eller vilken del av kommunen du bor på ska inte påverka barns rätt till
utbildning. 
●     Varje barn ska växa upp i en säker miljö, fri från alla former av våld och övergrepp.
●     Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla aktiviteter och ett rikt kulturliv oavsett var de
bor. 
●     Alla barn och unga ska ha tillgång till en väl-fungerande internetuppkoppling.
●     Införa aktiva statliga åtgärder för att säkerställa att alla barn har lika tillgång till adekvat hälso-
och sjukvård oavsett var de bor i landet.
●     För att skydda och stödja barn som riskerar att ansluta sig till kriminella gäng eller nätverk
måste samarbetet mellan förskolor, skolor, socialtjänst, polis och sjukvård öka.

En
jämlik
skola
“Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.” Barnkonventionen artikel 28.

Skolorna har inte förutsättningar för att erbjuda en likvärdig skola för alla barn i sverige. Kvaliteten
på svensk skolundervisning skiljer sig åt från kommun till kommun och från skola till skola. Det är
stora skillnader i studieresultat mellan skolor på olika orter, mellan olika skolor i samma kommun
och mellan elever i samma skola och klass. Det är oacceptabelt. 

Alla elever ska få tillräckligt med stöd av sina lärare. För att alla barn ska klara av skolan behöver
lärarnas kompetens kontinuerligt stärkas. Lärarna bör inte heller åläggas att utföra arbetsuppgifter
som ligger utanför undervisningen, eller som har mer begränsat pedagogiskt värde: rastvakt,
städning, frånvarorapportering, konflikthantering före och efter lektionerna etcetera. Lärarna har
en oerhört viktig uppgift att förse barnen med kunskap men det räcker inte med en lärare per klass.
Långsiktigt vill vi se en två-lärarlösning per klass men även en ökning av fler anställda
lärarassistenter.

För att skolan ska bli jämlik ska inte läxor eller betyg finnas som gynnar eller missgynnar barn
beroende på hemförhållanden. Föräldrars ekonomi eller möjlighet att hjälpa till med läxor ska inte
påverka ett barns chans att klara skolan. När skoldagen är slut ska tid för återhämtning och
fritidsaktiviteter finnas. Därför är det viktigt att all kunskapsinhämtning sker i skolan, under skoltid. 

Väl i skolan ska barn ha en möjlighet till utveckling som sker vid goda förhållanden. Därför behöver
vi säkerställa att de blir en trygg plats för barnen genom att anställa fler elevassistenter,
speciallärare, specialpedagoger, socionomer, kuratorer och psykologer i skolan. Men även att både
elever och lärare få utbildning i olikheter, normkritik, genus samt barns rättigheter för att alla ska
kunna bemötas på ett likvärdigt sätt. 



Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska jämna ut de skillnader som finns mellan barn i
samhället. Skolan är därför mer än bara en kunskapsfabrik och har också ett viktigt samhällsmål om
att fostra barn och unga till demokratiska medborgare. Unga Örnar anser därför att oavsett barnets
förutsättningar ska alla barn ges möjligheten att klara av sin skolgång. Det är skolans uppgift att
individuellt anpassa skolgången med exempelvis hjälpmedel, resurslärare och tid för återhämtning
för att varje elev ska lyckas. Vi anser att elever bör få kunskap för livet och att betyg är ett hinder för
lärandet. Kunskap är en konstant pågående process och bör inte fastslås vid ett särskilt tillfälle.

Effekten av det fria skolvalet är att barn delas upp utifrån deras socioekonomiska status. Barns
skolgång får aldrig avgöras utifrån föräldrarnas ekonomi, bostadsort eller sysselsättning. Alla
Sveriges skolor ska vara bra, inte bara en del. Det är avgörande för att minska klassklyftorna i
samhället. Skolan ska vara avgiftsfri, trots det arrangeras aktiviteter under terminerna som innebär
en kostnad för varje elev. Alla barn och unga som går i skolan ska kunna vara en del av gemenskapen
oavsett föräldrarnas yrke och inkomst. 

●     Alla barn ska ges möjligheten att klara av skolan.
●     Att regeringen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att alla barn i Sverige har behöriga
lärare. 
●     Fler personella resurser 
●     Mindre klasser 
●     Se till att rätten till deltagande skyddas och följs för barn i skolan.
●     Fler ekonomiska resurser 
●     Den obligatoriska skolgången ska vara fri från läxor. 
●     Öka skolpersonalens kompetens när det gäller rasism i allmänhet och hur man kan förhindra
den specifikt. 
●     Skolans aktiviteter ska vara kostnadsfria för barn.
●     Det fria skolvalet behöver avskaffas för att vi ska nå målet om en jämlik skola.
●     Alla barn ska ha möjlighet att följa med på skolans aktiviteter oavsett familjens ekonomiska
förutsättningar.
●     Samarbetet mellan skolor, socialtjänst, polis och sjukvård måste öka för att skydda, stödja och
hjälpa barn. 
●     Se till att rätten till deltagande skyddas och följs för barn i skolan.
●     Att regeringen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att alla barn i Sverige har behöriga
lärare
●     Ökat statligt ansvar för att ta itu med ojämlikheter i tillgången till utbildning av hög kvalitet.
Socioekonomisk anknytning och bosättningskommun får inte i sådan utsträckning påverka barnets
rätt till utbildning.
●     Gör det obligatoriskt för alla elever att lära sig om diskriminering och rasism genom att göra
det till en tydlig del av den nationella läroplanen
●     Öka skolpersonalens kompetens när det gäller rasism i allmänhet och hur man kan förhindra
den specifikt.
●  Införa lagstiftning som reglerar samma krav på kvalitet, transparens och uppföljning för alla
skolor.



●     Se till att alla barn har lika tillgång till effektiva rättsmedel när de utsätts för diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling i skolan, oavsett form av rättighetskränkning eller
föräldrarnas samtycke.
●     Att staten kompenserar studenter vars utbildning och betyg påverkades negativt av den digitala
utbildningen. 

En
jämlik
tillgång
till
fritid
“Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.” Barnkonventionen artikel 31.

Alla barn har rätt att ha kul, men så är det inte idag. Det finns stora skillnader i hur barn och ungas
fritid ser ut. Unga Örnar vill därför att:

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till lek och fritid. Men i verkligheten råder stora
skillnader – exempelvis i faktisk tillgång till idrottsaktiviteter och andra förenings aktiviteter,
friluftsliv och möjlighet till kontakt med andra barn utanför skolan. Ofta beror det på faktorer som
familjens sociala klass och att fritidsaktiviteter idag är för dyra för många barnfamiljer. Samtliga
kommuner bör kunna erbjuda ett stort utbud av fritidsaktiviteter som är kostnadsfria och
tillgängliga. Många kommuner behöver idag en rejäl satsning på fritidsverksamhet. Det görs bland
annat genom att öka bidragen till föreningslivet inte som vi idag kan se i många kommuner där
bidragen minskar eller tar bort dem helt. 

Vi ser också hur jämförelsevis låga statliga bidrag som delas ut till barn- och
ungdomsorganisationerna är. Under 2020 delade MUCF ut 212 miljoner kronor till barn- och
ungdomsorganisationer i Sverige. Det går att jämföra med de 1,8 miljarder som
Riksidrottsförbundet delar ut till idrottsföreningar, eller Kulturrådets sammanlagda bidrag som
uppgår till 2,5 miljarder kronor om året. 

Barn och ungas behov av en meningsfull fritid tar inte uppehåll bara för att skolan gör det. Det
behöver finnas ett stort utbud av fritidsaktiviteter även under skolloven för att tillgodose barns rätt
att ha kul. Varje kommun behöver avsätta ekonomiska medel för fritidsaktiviteter under läsårets alla
lov. I samarbete med det lokala föreningslivet bör varje kommun anordna aktiviteter, med
tillhörande transport för dem som har lång resväg. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla och
utan krav på förkunskap. 

Ett hinder för många barnfamiljer är att aktiviteter och eventuellt tillhörande utrustning är förenat
med en alltför stor kostnad. Kommunerna behöver jobba för att alla barn ska kunna delta på
fritidsaktiviteter, oberoende av familjens ekonomiska situation. Därför vill vi att ett aktivitets-
bibliotek ska finnas i varje kommun med utrustning för utlåning. Utrustningen ska barn och unga
kunna låna under både under kortare och längre perioder för att testa på nya sporter eller
fritidsaktiviteter. Barns intressen bör inte begränsas på grund av aktivitets-bibliotekets utbud, utan
vi vill att många olika typer av fritidsintressen ska möjliggöras, exempelvis musik, dans, konst, teater,
sport, brädspel med mera. 



●     Att regeringen hjälper kommunerna att se till att det året runt finns gratis fritidsaktiviteter
tillgängliga för alla barn i Sverige.
●     Alla kommuner ska ha ett eget aktivitets-bibliotek som barn och unga kostnadsfritt kan låna
utrustning från.
●     I varje kommun ska det finnas ett stort utbud av kostnadsfria aktiviteter för barn och unga.
●     Ta itu med ojämlikheten baserat på kön, hbtq+, ålder, funktionshinder, etnicitet och
socioekonomisk status. 
●     Se till att barn med funktionsnedsättning får full tillgång till alla offentligt finansierade kultur-,
idrotts- och fritidsaktiviteter, inklusive det stöd som behövs. 

Ett
jämlikt
och
tryggt
boende
“Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten” Barnkonventionen
artikel 27.

Bostadsbrist, trångboddhet och hemlöshet. Tre stora samhällsproblem som påverkar barn och unga i
alltför hög utsträckning. Unga Örnar vill därför att:

För att nå målet om en jämlik barndom är det viktigt att barn och ungas boende är tryggt och
funktionellt. Bostadsbristen är akut på många håll i landet vilket leder till ökad trångboddhet och
osäkra boendeformer via andrahand- och tredjehandsuthyrningar. Att bo tillsammans på en liten yta
minskar levnadsstandarden och kan resultera i sämre psykisk och fysisk hälsa. Vi anser att boendet är
en av de viktigaste trygghetsfaktorerna i ett barns liv. Ett barn ska kunna bo med de bekvämligheter
som krävs för att ha ett välfungerande liv. Under sin uppväxt ska därför alla barn ha ett stabilt
boende med en egen säng att sova i och möjligheten att äta sig mätt varje dag. I de fall staten tar över
ansvaret för barns boende måste de nödvändigaste bekvämligheterna tillhandahållas och det boende
som erbjuds ska följa barnkonventionens humana krav. 

Nu behövs fler hyresbostäder till rimliga kostnader, inga vräkningar av barnfamiljer ska förekomma
samt en inkluderande planering av bostadsområden samt en ökning av bostadsbidraget. Vidare
behöver det vara en behovsanpassad bostadspolitik som skapar förutsättningar för unga att flytta
hemifrån och för barnfamiljer att kunna byta till en större lägenhet utan en chockhöjning av hyran. 

Barn är beroende av vuxnas omsorg, trots det händer det att barn blir vräkta från sina hem.
Kombinationen av höga hyror och låga löner är en av anledningarna till att barnfamiljer och unga
blir hemlösa. Vi anser att alla boenden bör ha rimliga hyror för att alla ska ha råd med ett hem.
Barnfamiljer ska inte kunna vräkas från sitt boende. Det är upp till varje kommun att förhindra att
det sker.

Unga Örnar tycker att det är viktigt med en stor variation av boendeformer och att bostäder ska
byggas efter behov. Barn och unga ska inte behöva stå i bostadskö i flera år för att kunna studera på
annan ort. När det är dags att flytta hemifrån ska ungdomar inte heller hindras på grund av
bostadsbristen. 



●     Inget barn får vräkas från sitt hem.
●     Alla barn och unga har rätt till ett tryggt och funktionellt boende.
●     Det ska finnas en stor variation av trygga boendeformer.
●     Stödet till barn som vittnar/utsätts för dödligt våld i sina bostadsområden måste öka. 
●     Staten rekommenderas att anta och genomföra en handlingsplan för att minska hemlösheten
bland barn och deras familjer. Denna plan bör omfatta både ett bostadsförsörjningsperspektiv och
ett socialt serviceperspektiv.
●     Regeringen måste avsätta resurser till dessa segregerade marginaliserade förorter för att se till
att varje barn växer upp i en säker miljö fri från alla former av våld och övergrepp

En
human
och
jämlik
asylpolitik
“Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill
återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.” Barnkonventionen
artikel 10.

Runt om i världen är barn på flykt. Många far illa, även bland dem som kommer till eller är i
Sverige. Förutsättningarna för ett bra liv ska inte bero på geografisk härkomst. Ett barn som söker
skydd i Sverige ska ha tillgång till utbildning och sjukvård på samma sätt som svenska medborgare
har. Barns utveckling och välmående ska påverkas så lite som möjligt i händelse av flykt. 

När barn söker asyl i Sverige ska ärendet prioriteras och hanteras skyndsamt.
Det är en stor påfrestning för barn att vara på flykt. För att minska de risker en flykt innebär ska
barn kunna ansöka om asyl från tredje land. Alla barn som söker asyl i Sverige prioriteras och långa
handläggningstider undvikas. Om handläggningstiden dröjer på grund av oförutsedda händelser ska
barnet löpande få information om processen på ett begripligt sätt. 

I utvecklandet av en långsiktig, hållbar, rättssäker och ansvarsfull asylpolitik inom EU och i Sverige
bör särskild hänsyn tas till barns utsatta situation. Barnkonventionen behöver stärkas som lag och
alltid se till barnets bästa. Idag är det alltför många barn som utvisas emot deras bästa. Sverige ska
vara ett tryggt land för barn att leva ut sina liv.

Alla barn har rätt att vara med sin familj Att vara frånskild sin familj kan för barn innebära ett stort
trauma. Det är därför viktigt att återföreningsprocessen hanteras skyndsamt för att minska risken
för psykisk ohälsa hos det drabbade barnet. Barn ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på
anknytning från Sverige. 

●     Barn snabbt ska återförenas med sin familj om den splittrats.
●     Barn som söker skydd i Sverige ska ha tillgång till skola och sjukvård på samma sätt som
svenska medborgare.
●     Att regeringen uppmuntrar och stödjer organisationer i att nå ut till nyanlända barn
●     Att regeringen uppmuntrar och stödjer organisationer i att nå ut till nyanlända barn, barn med
funktionsnedsättning och andra barn som är underrepresenterade i organiserade fritidsaktiviteter. 



Jämlikhet
oberoende
av
funktionsvariation
“Ett barn med funktionsvariation har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i
samhället på lika villkor.” Barnkonventionen artikel 23.

Barn och unga med fysiska eller psykiska funktionsvariationer exkluderas när samhället brister i att
anpassa såväl skolgång, vård och fritidsaktiviteter. Unga Örnar vill därför att:
Alltför många barn med funktionsvariationer exkluderas och isoleras i samhället. Lika tillgång till
skola, fritid och övriga sociala sammanhang kräver bland annat stora satsningar på både anpassning
av den fysiska miljön, ökad kompetens bland lärare och annan personal samt ett assistanssystem som
gör att också barn med funktionsvariation kan leva ett fullvärdigt liv.

Alla barn och unga som behöver får individuell anpassning av undervisningen. Om en elev har behov
av hjälpmedel ska de alltid finnas tillgängliga i skolan. Skolpersonal behöver löpande utbildas för att
få förståelse för barn och ungas olikheter och för att kunna erbjuda relevant anpassning för varje
individ. Även tydlighet, struktur, kontinuitet och rutiner för individer som behöver det ska
respekteras och upprätthållas. 

Tillgängligheten till fritidsaktiviteter och allmänna rum ökar. Alla barn och unga har rätt till en
meningsfull fritid, men barn och unga med funktionsvariationer riskerar att exkluderas från
fritidsaktiviteter om de inte anpassas. Ingen ska behöva stå vid sidan av och titta på utan att ha
möjlighet att delta. Även i det allmänna rummet ska alla inkluderas vilket innebär att parker,
museer, utställningar och evenemang ska vara öppna för alla att delta på likvärdiga sätt. Ingen ska
förvägras att se sitt favoritband, utställning eller dansuppvisning på grund av en funktionsvariation. 

Alla barn och unga som har behov av samhällets stöd och personlig assistans ska få det.
Barns rättigheter är inte valbara. Alla barn och unga har rätt till ett fullvärdigt liv och ingen ska
riskera att stå utan livsnödvändig hjälp i sin vardag. Samhällets stöd ska alltid ges till alla barn och
unga som är i behov av det för att exempelvis kunna äta, gå i skolan och ha en meningsfull fritid. När
barn och unga har behov av samhällets stöd, exempelvis i form av personlig assistans, ska de få stödet
beviljat. Alla barn är allas barn! 

● Barn med funktionsvariationer ska ges relevant stöd baserat på deras behov i förhållande till
funktionshinder, mognadsnivå och ålder
● Se till att barn med funktionsnedsättning får full tillgång till alla offentligt finansierade kultur-,
idrotts- och fritidsaktiviteter, inklusive det stöd som behövs
● Tillgängligheten till fritidsaktiviteter och allmänna rum ökar.
● fortsätta att utveckla nationella utbildningsprogram för all skolpersonal om olika
funktionsnedsättningar samt konsekvenserna inom utbildningsmiljöer.
● Att regeringen ser till att alla barn hörs i frågor som påverkar dem, inklusive barn med
inlärningssvårigheter och svåra inlärningssvårigheter.
● Säker kompetens bland vuxna i skolan när det gäller fysiska funktionsnedsättningar och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 



● åtgärder för att uppfylla rätten till hälsa för alla barn och ta itu med ojämlikheten baserat på kön,
hbtq+, ålder, funktionshinder, etnicitet och socioekonomisk status
● Barn i Sverige beviljas inte personlig assistans trots mycket stora behov och
funktionsnedsättningar måste lösas. Regeringen måste övervaka processen med att bevilja bistånd
samt kraven och tolkningen av lagstiftningen för att säkerställa att personlig assistans beviljas de
barn som behöver det.  Personlig assistans är extremt under uttöend, särskilt bland barn. 

Jämlika
stödåtgärder
mot
psykisk
ohälsa
“Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.” Barnkonventionen artikel 19.

Barn och unga är en utsatt grupp i samhället. Allt för många barn och unga drabbas av psykisk
ohälsa och det är dags att beslutsfattare tar problemet på allvar. 

Psykisk ohälsa slår särskilt hårt mot utsatta barn som ibland saknar ett välbehövligt skyddsnät.
Elevhälsan behöver stärkas och barns möjligheter till hjälp genom barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) måste utökas. Privatiseringar och nedläggningar av BUP-mottagningar behöver upphöra och
istället utöka andelen mottagningar där behoven är som störst. Skolan behöver även erbjuda en
garanti om psykologisk närvaro i skolan genom psykologer, terapeuter, kuratorer, socionomer eller
andra som kan föra samtal med barn som behöver det samt rikta dem till rätt vårdinstans. Den
psykiska ohälsan bland barn och unga måste tas på allvar.  

Skolan har också en viktig roll i arbetet mot den skenande psykiska ohälsan. Elevhälsan behöver få
tillräckliga resurser för att axla sitt ansvar och kunna möta det stora behov av stöd som finns bland
barn och unga idag. Elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin ska ge stöd till alla barn och unga
som behöver det. Samhället måste acceptera att det ofta krävs långa stödåtgärder snarare än snabba
lösningar. Det finnas många förklaringar till att barn och unga mår dåligt idag, men oavsett
anledning är det viktigt att stödet finns nära tillhands och ges omgående när det behövs. 

Att få hjälp när man mår dåligt är viktigt. Parallellt med det arbetet behöver förebyggande arbete
bedrivas med målet att inget barn någonsin ska behöva må dåligt. Sociala medier har blivit en
naturlig del av våra liv och det har visat sig att många barn och unga påverkas negativt av sociala
medier. Vi anser därför att skolan behöver få i uppgift att utrusta barn och unga i hur man kan
hantera klimatet på sociala medier vad gäller gilla-markeringar, näthat, mobbing och det
retuscherade livsödet som ofta presenteras som sanning. 

En stark självkänsla är viktig för att barn ska må bra. Grunden för barns självkänsla skapas ofta i
hemmet. För att barn och unga ska få jämlika stödåtgärder mot psykisk ohälsa anser vi att arbetet
för att stärka barns självkänsla också behöver ske i skolan. Vi vill därför att skolan ska säkerställa att
all undervisning sker på ett sätt som främjar en stark självkänsla hos varje elev.



●     De långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) måste bli kortare.
●     Barn och ungas förståelse kring kränkningar, mobbning och trakasserier på sociala medier ska
öka.
●     Skolan ska arbeta för att stärka barn och ungas självkänsla.
●     Arbetet mot mobbning och diskriminering ska stärkas. 
●     Vi rekommenderar regeringen att vidta långsiktigt hållbara och specifika åtgärder för att
bekämpa psykisk ohälsa och förebygga självmord bland alla utsatta grupper, inklusive
ensamkommande och separerade barn. och ungdom. 
Lagstiftningen inom olika offentliga tjänster, såsom BUP, hälso- och sjukvård och socialtjänst, bör
ställa samma krav på samarbete i barnets bästa intresse. 

Ett
jämlikt
inflytande
”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad” Barnkonventionen artikel 12.

Barn och ungas åsikter blir ofta bortglömda eller förbisedda när vuxenvärlden sitter runt
beslutsbordet. För att samhället ska utvecklas på bästa sätt behöver det ta hänsyn till barn och ungas
åsikter. Unga Örnar vill därför att:

Vi vill att Sverige skriver på det tredje tilläggsprotokollet om barns klagorätt för att barn ska kunna
driva processer gentemot FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter har kränkts. Det viktigaste
för att förändra tillvaron för Sveriges barn och unga är att skapa en nationell handlingsplan för en
jämlik barndom. 

Barn och unga måste få vara med och påverka samhället på samma sätt som vuxna, speciellt när det
handlar om deras närmiljö. Därför ska även barn ha möjligheten att rösta i allmänna val från och
med 16 års ålder. 

Även utanför skolan behöver barn och unga bli lyssnade på. Därför anser vi att varje kommun ska ha
ett ungdomsråd bestående av barn och unga i åldern 13–17 år som kommunfullmäktige och
kommunledning ska konsultera vid alla beslut som påverkar barn. Att ge barn och unga inflytande
kräver engagemang från vuxenvärlden. Varje kommun behöver därför ha ett barnombud med
uppdrag att säkerställa barns inflytande i kommunen. Ett barnombud kan även organisera
ungdomsrådet och skolornas elevråd med uppgift att utbilda och stötta. Barnombudet kan vara barn
och ungas länk till beslutsfattarna och dessutom säkerställa att barn och ungas delaktighet ökar.

Även utanför skolan behöver barn och unga bli lyssnade på. Därför anser vi att varje kommun ska ha
ett ungdomsråd bestående av barn och unga i åldern 13–17 år som kommunfullmäktige och
kommunledning ska konsultera vid alla beslut som påverkar barn. Att ge barn och unga inflytande
kräver engagemang från vuxenvärlden. Varje kommun behöver därför ha ett barnombud med
uppdrag att säkerställa barns inflytande i kommunen. Ett barnombud kan även organisera
ungdomsrådet och skolornas elevråd med uppgift att utbilda och stötta. Barnombudet kan vara barn
och ungas länk till beslutsfattarna och dessutom säkerställa att barn och ungas delaktighet ökar.



För att skapa ett hållbart intresse för demokrati måste barn och unga redan under skoltiden uppleva
att deras åsikter är viktiga och att de har möjlighet att påverka. En elev som känner sig delaktig,
precis som en anställd på en arbetsplats, trivs mycket bättre. Eleverna är närmast verksamheten och
är därför en målgrupp som är viktig att lyssna på. Elevrådet ska ha inflytande i alla skolfrågor, inte
bara vad gäller den faktiska undervisningen. Alla frågor som rör elever ska diskuteras mellan elevråd
och skolledning. Elevrådet bör ha en representant i skolledningen.

●     Se till att elevrepresentanter rådfrågas i kommunala, regionala och nationella processer som
påverkar deras utbildning och skolor.
●     Att Sverige värnar om barns rätt till oberoende klagomålsmekanismer på institutioner.
●     Rösträttsåldern sänks till 16 år i lokala och regionala val.
●     Varje kommun ska ha aktivt arbete med barn och ungas inflytande och delaktighet och ett
lokalt barnombud.
●     Kommunerna ska ta fram ett kommunövergripande program för att öka barn och ungas
inkludering, inflytande och delaktighet i kommunen. 
●     Att regeringen ser till att alla barn hörs i frågor som påverkar dem, inklusive barn med
inlärningssvårigheter och svåra inlärningssvårigheter.
●     Se till att alla barn med funktionsvariation ges möjlighet att göra sina röster hörda i alla frågor
som rör deras 
●     Öka finansieringen av Barnombudsmannen och vidta lämpliga åtgärder för att stärka
ombudsmannens oberoende. 
●     Alla skolor ska ha ett välfungerande elevråd med reell inflytande.
●     Det första och andra fakultativa protokollen till barnkonvention ska bli svensk lag.
●     Se till att lokala och regionala myndigheter har den kunskap och de resurser som krävs för att
säkerställa att varje barn får full tillgång till sina rättigheter enligt barnkonventionen, inklusive
övervakning av hur skyldigheterna uppfylls.
● Ratificera det tredje fakultativa protokollet om barns rätt att klaga. 
● Att överlåta till Socialstyrelsen att ta fram och sprida en nationell eftervårdsplan som omfattar
rätten till delaktighet, rätten till bostad, rätten till uppehälle och rätten till hälsa.
●     Se till att alla barn med funktionsnedsättning ges möjlighet att göra sina röster hörda i alla
frågor som rör deras eget liv och tillgång till relevant stöd baserat på deras behov i förhållande till
funktionshinder, mognadsnivå och ålder. 
●     Inrätta ett nationellt övervakningssystem inom socialtjänsten för att övervaka skillnader i barns
tillgång till rättigheter
●     Se till att alla beslutsfattare har kompetens, kapacitet, tid och resurs för att säkerställa att
korrekta bedömningar av barnets bästa görs i varje enskilt fall.
●     Utvidga BO:s mandat att ta emot, utreda och stödja enskilda klagomål från barn 2
●     Genomföra en kartläggning av hur implementeringen av barnkonventionen som lag på praktisk
nivå, med särskilt fokus på lokala skillnader. 



Om
det
organisatoriska
handlingsprogrammet

Unga Örnars organisatoriska handlingsprogram beskriver våra delmål mellan perioden 2022–2025.
Handlingsprogrammet utgår från Unga Örnars Vision och fokusområden fram till 2028 där vi har
fyra prioriterade områden:
• Medlemmar - vi vill växa som organisation
• Jämlikhet – vi tycker att jämlika barn leka bäst
• Demokrati – vi tycker att barn ska vara med och bestämma
• Ekonomi - vi vill ha en stark ekonomi

Handlingsprogrammet bör ses som ett hjälpmedel för avdelning, krets, distrikt och förbund när de
ska planera sin verksamhet under kommande kongressperiod. Vi alla vinner på att vi jobbar mot
samma mål!  

Om
Unga
Örnar
Unga Örnar bildades 1931 och är en rikstäckande och självständig barn- och ungdomsorganisation
inom arbetarrörelsen. I vår organisation arbetar barn, ungdomar och vuxna tillsammans för barns
rätt till en jämlik barndom och en meningsfull fritid. Unga Örnar är uppbyggt av avdelningar,
kretsar och distrikt runt om i Sverige och tillsammans är vi en folkrörelse att räkna med. Vi delar
arbetarrörelsens grundläggande värderingar om allas lika värde, demokrati, jämlikhet och
solidaritet. Unga Örnar är religiöst- och partipolitiskt obundna. Unga Örnar står alltid på barnens
sida. Vi synliggör barn och ungas perspektiv, gör deras röster hörda och driver frågor som är viktiga
för dem. 

Därför
finns
Unga
Örnar
Vi är övertygade om att när vi lever och lär demokrati skapar vi förutsättningar för att motverka
högerextrema krafter som idag är ett av de största hoten mot vår demokrati. Vår organisation
speglar därför samhället och hos oss möts barn, unga och vuxna med olika bakgrund och från olika
samhällsklasser. Vi lär oss av varandra och har roligt tillsammans. 

Unga Örnar finns för att bidra till att så många barn som möjligt får en bra uppväxt. I vår
verksamhet erbjuds barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter till ingen eller låg kostnad. Vi
värnar om varandra inom Unga Örnar. Vår verksamhet är fri från konkurrens, istället för att tävla
och konkurrera mot varandra så visar vi solidaritet och samarbetar med varandra. Hos oss ska alla
barn och unga få möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

Organisatoriskt

handlingsprogram
2022-2025



Vi
ska
öka
antalet
medlemmar
och
finnas
på
fler
platser

Vi
ska
kämpa
för
barns
rätt
till
en
jämlik
barndom

Unga Örnar skapar mötesplatser för att främja en stärkt gemenskap. Vi tror på kraften att mötas
över generationer och ser värdet i att barn, unga och vuxna möts och gör saker tillsammans.
Eftersom Unga Örnar är en del av arbetarrörelsen kämpar vi tillsammans med våra
vänorganisationer för att nå målet om ett jämlikt samhälle, där klasskillnader är utrotade och där
alla har möjlighet att uppnå sina drömmar. 

Unga Örnar står alltid i solidaritet med alla världens barn och vi arbetar gemensamt för en värld
utan krig eller förtryck. Vi tycker att alla barn ska få leva trygga, meningsfulla och roliga liv – inget
barn ska behöva fly. I vår organisation välkomnar vi alla dem barn som tvingas fly krig och förtryck
och tillsammans arbetar vi för att inkludera dem i vår organisation och i det svenska samhället.

Unga
Örnars
Vision

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vår verksamhet skapas med barn,
för barn – hos oss har alla barn och unga inflytande. 
 
Vår
vision
-
det
här
vill
vi

Unga Örnar vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle där alla barn och unga har
en rolig och meningsfull fritid där de får ta plats och påverka. 

Vårt
uppdrag
-
det
här
ska
vi
göra
Unga Örnar arbetar för att ge barn och unga möjligheten att utvecklas till hänsynsfulla,
självständiga, medvetna, solidariska och kritiskt tänkande personer. I Unga Örnar får barn och unga
möjlighet att lära sig hur man påverkar: i vår organisation, i vårt samhälle och internationellt. Unga
Örnar kämpar för en jämlik barndom för alla barn och unga.

Våra
fokusområden
fram
till
2028:
Vi har fyra områden som vi arbetar extra mycket med fram till år 2028. Alla fyra områden är lika
viktiga. Inom varje område samarbetar vi främst inom arbetarrörelsen men också med andra
organisationer som delar vår värdegrund. 

År 2028 finns vi i hela Sverige och är en växande organisation som finns där barn och unga bor och
har verksamhet i områden där vi behövs. Tillsammans med andra arbetar vi för alla barn och ungas
rätt till en meningsfull fritid. Det är både enkelt och roligt att vara medlem och engagera sig i Unga
Örnar. Alla barn och unga som vill delta i vår verksamhet har möjlighet att göra det. Unga Örnar
erbjuder roliga, trygga och meningsfulla mötesplatser med verksamhet som skapar gemenskap och
engagemang. 

År 2028 är Unga Örnar en självklar aktör i frågor som handlar om barn och ungas rättigheter och
lika värde. Många vet vilka vi är och vad vi står för. Vi arbetar för alla barns rätt till en jämlik
barndom och att de som bestämmer i Sverige ska följa barnkonventionen. Det innebär att vi arbetar
för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets resurser, exempelvis genom en 
 



Vi
ska
lära
ut
demokrati
till
alla
våra
medlemmar
och
ledare

Vi
ska
ha
en
stark
ekonomi

Unga
Örnars
delmål
mellan
2022-2025

Vi
ska
öka
antalet
medlemmar
och
finnas
på
fler
platser

likvärdig skola. Tillsammans med andra organisationer kämpar vi för att ta bort klasskillnaderna och
ge alla barn och unga samma möjligheter, oavsett vilken bakgrund, bostadsort eller ekonomisk
situation de har. 

År 2028 är det många som vill vara ledare i Unga Örnar. Vårt ledarskap bygger på demokrati och att
alla får vara med. Vår verksamhet utgår från barnkonventionen och skapas utifrån barn och ungas
önskemål och behov. Ledarna ser till att alla medlemmar får möjlighet att lära sig att påverka både i
vår organisation och i samhället. Barn och unga är med både i verksamhetens planering och
genomförande. 

År 2028 har Unga Örnar en stark ekonomi där vi får pengar från flera olika håll. Det möjliggör rolig
verksamhet som alla barn och unga kan delta i. Att ha mer pengar gör att vi utvecklar organisationen
och att vi kan skapa ny verksamhet. Tillsammans med Unga Örnars Vänner arbetar vi för att stärka
vår ekonomi.

Vi ser att utvecklingen i samhället går åt fel håll: det blir allt mer ojämlikt, barn exkluderas från
meningsfulla fritidsaktiviteter på grund av föräldrars inkomstläge och allt fler barn mår dåligt. Unga
Örnar kan göra stor skillnad och för att lyckas krävs det att vi i alla organisationsled jobbar mot
samma mål.

Där Unga Örnar behövs som mest ska vi också finnas. Vare sig om det är i storstäder eller på
landsbygden. Alla som deltar i vår verksamhet ska också erbjudas medlemskap i Unga Örnar eller
Unga Örnars Vänner. För att nå målet om att finnas på fler platser behöver det vara enkelt att hitta
till vår verksamhet. För att vara tillgängliga för de barn som behöver oss ska vi också erbjuda
kostnadsfria aktiviteter eller aktiviteter till en låg kostnad. Vi skapar roliga, trygga och meningsfulla
mötesplatser!

Därför ska Unga Örnar under denna kongressperiod:
- Öka medlemsantalet till 15 000 medlemmar i bidragsberättigad ålder och antalet avdelningar till 150
stycken godkända avdelningar enligt MUCFs riktlinjer.
- Ha avdelningar med verksamhet i alla örndistrikt.
- Arbeta för alla som deltar i vår verksamhet är medlemmar i Unga Örnar eller Unga Örnars Vänner. 

Vi
ska
kämpa
för
barns
rätt
till
en
jämlik
barndom
För att nå målet om en jämlik barndom behöver vi synas i samhällsdebatten: på alla organisatoriska
nivåer och i samverkan med andra organisationer. Vi ska arbeta för att bli arbetarrörelsens självklara
expert i barnrättsfrågor. 



Därför ska Unga Örnar under denna kongressperiod:
 - Bli en av Sveriges expertorganisationer i barnrättsfrågor. 
- Driva opinion utifrån Unga Örnars barnmanifest, på egen hand och i samverkan med andra.
- Stärka vår ställning inom arbetarrörelsen.

Vi
ska
lära
ut
demokrati
till
alla
våra
medlemmar
och
ledare
Ledarna är nyckeln i vår verksamhet och tillsammans med deltagarna bestämmer de vilken
verksamhet som ska bedrivas. Det ska vara enkelt och roligt att vara ledare och att engagera sig Unga
Örnar. Desto fler ledare vi har, ju mer verksamhet kan vi bedriva och då får fler barn möjlighet att
delta. Vi behöver därför minska ingångströsklarna för att vara förtroendevald eller ledare i Unga
Örnar. Det ska vara lätt att som ung ta klivet vidare från medlem till ledare samt för vuxna att bli
ledare i vår organisation. Vi vill att alla våra ledare ska erbjudas utbildning, både för de som är nya
och för dem som varit ledare en längre tid. 

Därför ska Unga Örnar under denna kongressperiod:
 - Rekrytera och utbilda fler ledare.
 - Främja det livslånga lärandet bland våra ledare genom folkbildning.
 - Ge medlemmar kunskap i demokrati och demokratiska verktyg.
 

Vi
ska
ha
en
stark
ekonomi
Mer pengar är en förutsättning för att utveckla verksamheten. Ekonomin behöver stärkas i alla
organisationsled; avdelningar, kretsar, distrikt och förbund. Vi jobbar aktivt för att få in pengar från
olika håll och på nya sätt. 

Därför ska Unga Örnar under denna kongressperiod:
- Stärka vår ekonomi 
-  Stärka samarbetet med ABF genom att bl.a. rapportera studiecirkelberättigad verksamhet.
- Söka pengar från vänorganisationer, staten, regioner, kommuner, fonder, stiftelser, kommunala
bostadsbolag och företag

 
 
 


