
Arbetsplan 2016-2017 
Vision  

Vår vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. 

Övergripande mål 

UNF växer i medlemsantal och blir en starkare organisation och samhällsaktör  

Det viktigaste i UNF är medlemmarna som bygger organisationen och förändrar samhället. 
För att lyckas förändra behöver vi dels bli fler, men också stötta, bilda och stärka 
medlemmarna som finns. Genom våra gemensamma ställningstaganden och ideologiska 
övertygelser blir vi starkare och bättre. Desto fler vi blir desto mer kan vi förändra. 

UNF är den ledande samhällsaktören bland unga för attitydpåverkan och normkritik kring alkohol 
och andra droger 

Varje samhällsförändring börjar med en förändring hos individen. När vi ifrågasätter de 
rådande normerna och attityderna kring droger kan vi förändra vår omgivning i grunden. 
Genom ett framgångsrikt attitydpåverkande arbete gör vi världen nyktrare. 

  



Drogpolitik 

Definition 

UNF:s drogpolitiska uppdrag är att vara ungas röst och verktyg för att skapa opinion och 
påverka den politiska utvecklingen i riktning mot en drogfri värld. 

Uppdrag 

UNF:s drogpolitiska arbete bygger på att använda politiska verktyg för att skapa en drogfri 
värld. Internt ska vi sprida kunskap, ha en levande dialog och debatt i drogpolitiska frågor samt 
ha många medlemmar som engagerar sig i drogpolitiskt verksamhet. Externt arbetar UNF 
gentemot beslutsfattare och allmänheten. Det drogpolitiska verksamhetsområdet omfattar all 
verksamhet som påverkar politiska processer i syfte att minska konsumtionen av alkohol och 
andra droger i Sverige. 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i 
debatten om cannabis 

• UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av politiska 
ungdomsförbund och relevanta politiker för att stärka deras engagemang och intresse 
för drogpolitiska frågor och för oss som organisation 

Förebygg 

Definition 

UNF:s förebyggande uppdrag är att förändra ungdomars attityder, beteende och engagemang 
för att långsiktigt bryta alkoholnormen och öka nykterheten. 

Uppdrag 

En viktig del av det förebyggande arbetet är att skapa en attraktiv och drogfri verksamhet i 
ungdomsmiljöer. Attitydpåverkan är att så väl internt som externt ifrågasätta de myter och 
positiva föreställningar som finns kring alkohol och andra droger och lyfta fördelarna med 
drogfrihet. Medlemsökning säkerställer en bred och aktiv medlemsbas där vi är en tydlig 
motpol till den rådande alkoholkulturen och visar att den inte är förutbestämd. 

• UNF ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar årligen  

• UNF värvar 2500 nya medlemmar per år. 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra 
droger. 

• UNF satsar på att värva i grupper med stor outnyttjad medlemspotential  

• UNF ska ta fram verktyg för normbrytande på gymnasiet och högskolan  

• Hälften av alla mellan 13 – 25 år ska veta att UNF finns och vilka vi är 



Globalt 

Definition 

UNF:s globala uppdrag är att stärka internationella systerorganisationer över hela världen och 
främja det globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet. 

Uppdrag 

Det globala arbetet utgår från tre olika verksamheter: utbyten, insamling och påverkansarbete. 
Utbyten skapar global gemenskap och verkar för att stärka både UNF och våra internationella 
systerorganisationer. Insamling finansierar arbetet med och engagera medlemmar för att 
sprida kunskap, kompetens och verktyg om alkohol som hinder för utveckling i andra länder. 
Påverkansarbete ger verktyg för att bekämpa den globala alkoholindustrin och påverka 
drogpolitik i olika delar av världen.  

• UNF genomför 100 insamlingsaktiviteter 

• UNF genomför 50 utåtriktade lokala värvnings- eller attitydpåverkansaktiviteter 
med globalt fokus 

Organisation 

Definition 

UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelse med mycket 
verksamhet där ledarskap och arrangörskap utvecklas. 

Uppdrag 

UNF:s organisatoriska arbete syftar till att ha medlemmar med stabil rörelseförankring, starkt 
ledarskap, varierad föreningsverksamhet och distrikt med medlemmar som bildar och stärker 
varandra. UNF är en del av en folkrörelse som bygger sin organisation på demokratiska 
strukturer, den fria föreningsformen i organisationens alla nivåer och varje enskild medlems 
självförverkligande. Det organisatoriska områdets fyra hörnstenar är demokrati, ledarskap 
och arrangörskap. 

• UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att 
distriktet växer och utvecklas  

• UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, 
distrikts- och föreningsnivå. 

• UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och 
förbund 

• Förbundet ska senast sommaren 2016 i samråd med distrikten ta fram ett föreningskit 
med syfte att bilda och utveckla föreningar 

• UNF förbättrar och vidareutvecklar stödet till distriktsordföranden och 
distriktskassörer 



Socialt 

Definition 

UNF:s sociala uppdrag är att skapa trygga och inkluderande miljöer fria från alkohol och andra 
droger där unga människor kan vara sig själva, samt att se till att medlemmar kan utvecklas 
utifrån sina förutsättningar genom sitt medlemskap. 

Uppdrag 

UNF:s sociala arbete har tre olika perspektiv; kamratstöd, inkludering och hållbart 
engagemang. Inkludering innebär att skapa trygga sociala sammanhang och förutsättningar 
för att alla medlemmar ska trivas i UNF. Hållbart engagemang innebär att medlemmar 
utvecklas, ges utrymme för engagemang och långsiktigt stärks i sitt ställningstagande genom 
den verksamhet UNF har. Kamratstöd syftar till att öka kunskapen om barn och unga i 
missbruksmiljö, erbjuda trygga miljöer och ge medlemmar verktyg för att vara en bra kompis. 

• UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö. 

• I de distrikt där det är möjligt finns det ett samarbete med stödgrupper eller liknande 
verksamhet. 

• UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett 
hållbart engagemang 
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