
Solidaritetsplattform 
Antagen av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. 

UNF vill ha en solidarisk värld 

Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en solidarisk värld. Vi verkar utifrån insikten om 
alla människors ömsesidiga beroende av varandra. Solidaritet skapas när människor verkar i 
symbios för att gemensamt skapa en bättre värld för nu levande och kommande generationer. 
Solidaritet bygger på jämlikhet och tilltro till andra människor och en vilja att stå upp för sina 
medmänniskor. 

UNF vill ha en solidarisk värld av gemenskap, där människor behöver och stöttar varandra 
över nations- och identitetsgränser. Vi tror också på solidaritet för att lämna över en bättre 
värld till framtida generationer. 

Gemenskap och mötesplatser 

Solidaritet handlar om en känsla av gemenskap mellan människor oavsett härkomst eller 
grupptillhörighet. I en värld där människor får mötas och bilda gemenskaper skapas ett kitt 
som binder samman samhällen. När en individ hamnar i ett sammanhang kan den hitta 
trygghet hos andra människor. 

Det är viktigt att det i ett samhälle finns mötesplatser där alla kan känna sig välkomna. I UNF 
är alla som delar våra värderingar välkomna. Här finns verktyg att skapa verksamhet utifrån 
sina egna intressen och förutsättningar. Vi tror på att en mer äkta gemenskap skapas i möten 
mellan människor, fria från påverkan av droger.  Solidaritet handlar inte bara om att mötas och 
komma samman. Det handlar också om att sätta gränser och stå upp för andra vars lika värde 
inte respekteras, även om det görs av någon i ens gemenskap. 

UNF VILL 

att samhället ska erbjuda öppna drogfria mötesplatser för alla och fler drogfria 
mötesplatser riktade till unga 

att vi som organisation ska välkomna alla som delar våra grundläggande värderingar 
och verka för att allas lika värde respekteras inom organisationen 

Ömsesidighet och gemensamt ansvar 

Solidaritet handlar om att vi människor är en del i ett större samhälle, byggt på ömsesidighet. 
Om en del av samhället skadas påverkas alla. Därför handlar solidaritet om att ta ett 
gemensamt ansvar för alla delar av det globala samhället, då andras välfärd är lika viktigt som 
vår egen. Genom tillit och ett erkännande av denna ömsesidighet i praktiken skapar vi 
gemensamt en hållbar värld för nuvarande och framtida generationer. 



Vi förstår och erkänner att alla sitter i samma båt. En värld som ska få en långsiktigt positiv 
utveckling måste inkludera alla. I UNF arbetar vi därför globalt för att bygga gemenskaper och 
möta våra gemensamma problem. Vi välkomnar alla som är för människors lika värde och 
motverkar diskriminering och attityder som inskränker människors värde. 

UNF VILL 

att samhället i stort ska arbeta internationellt för att skapa en gemensam positiv 
utveckling 

att vi som organisation ska arbeta globalt för att tillsammans med andra som delar 
våra värderingar skapa en demokratisk, solidarisk och drogfri värld 

Solidaritet och alkoholnormen 

Gemensamma problem hanterar vi bäst genom solidariska och kollektiva lösningar. 
Solidaritet handlar om att redan i synen på problem erkänna människors ömsesidighet – att 
ingen människa eller dennes problem är isolerade från sin omvärld. Det vi gör påverkar andra 
människor och samhällets normer och värderingar. Vi har alla därför ett solidariskt ansvar för 
samhället och våra medmänniskor. 

När en majoritet i Sverige konsumerar alkohol uppstår en förväntan, en norm, att dricka. Även 
om inte alla människor som konsumerar alkohol hamnar i exempel ett missbruk så gör många 
det. Detta och andra skador uppstår eftersom samhället accepterar och driver på utbredd 
alkoholkonsumtion. UNF är en motpol mot detta, som tar avstånd från droger i alla dess 
former. För att uppnå en solidarisk värld med mindre drogskador tar vi ställning för drogfrihet 
och avstånd från den rådande drogkulturen. 

UNF VILL 

att samhället ska arbeta förebyggande för att undvika skador orsakade av alkohol 
och andra droger 

att samhället ska motverka normer som uppmuntrar till drogkonsumtion 
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