UNF:s arbetsplan 2018-2019
“UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld, fri från droger”
UNF ska vara en stark, ideologisk folkrörelse som engagerar unga i kampen för ett demokratiskt, solidariskt och
drogfritt samhälle. Vi behöver därför bilda och engagera oss direkt i ideologin, skapa nyktra mötesplatser och ta
kampen i drogpolitiken.

UNF:s medlemmar stärks och utvecklas i sitt ideologiska engagemang och
ställningstagande.
Det är UNF:s ideologi som förenar medlemmarna och som skiljer UNF från andra organisationer. Varje medlem i
UNF ska ha gjort ett medvetet, nyktert ställningstagande, men också ett ställningstagande för en demokratisk och
solidarisk värld. Det nyktra ställningstagandet handlar om att ha förstått varför ens ställningstagande är viktigt.
Medlemmen måste sedan få verktygen för att omsätta sitt ställningstagande till handling. Det ska vara lätt att i UNF
hitta ett sätt att engagera sig i våra frågor. Där är föreningsverksamheten extra viktig. Det är UNF:s föreningsverksamhet som når ut till tusentals unga varje år och det är den som har störst möjlighet att låta unga utvecklas i sitt
nyktra ställningstagande.
Det finns många som brinner för frågor inom nykterhet, demokrati och solidaritet men ännu inte har blivit medlemmar i UNF. UNF ska vara en självklar plats att organisera sig för den som har ett intresse för våra frågor. För att
åstadkomma det måste vi ha en tydligare ideologisk profil mot omvärlden och lätta sätt att engagera sig.
•

UNF utvecklar och sprider verksamhet med tydlig koppling till demokrati, solidaritet och nykterhet.

•

Alla UNF:s medlemmar ska ha möjlighet att delta på forum där de ges möjlighet att reflektera över sitt
nyktra ställningstagande UNF har tydliga sätt att engagera sig i UNF:s verksamhetsområden

•

UNF är en attraktiv organisation att engagera sig i för de som delar UNF:s värderingar

Genom fler engagerade medlemmar och mångsidig verksamhet blir UNF
kraftfullare som organisation.
Utan medlemmar skulle UNF inte finnas. Engagerade medlemmar är den viktigaste byggstenen i skapandet av en
stark organisation och en folkrörelse. Alla unga ska kunna engagera sig i UNF, oavsett var de bor eller vad de är intresserade av. Att vi finns över hela Sverige och inte bara på vissa orter är det som gör att vi kan nå ut till alla unga.
Det betonar också vikten i att alla ungdomar ska ha tillgång till en nykter och meningsfull fritid.
UNF:s engagemangsformer ska reflektera att olika människor har olika behov och intressen. Det ska vara enkelt
och inbjudande att engagera sig i UNF. I UNF ska en kunna engagera sig på olika sätt, i olika frågor och delta samt
skapa olika typer av verksamhet. UNF:s verksamhet ska vara givande för de som deltar. Att medlemmar utvecklas
och stärks som individer genom UNF:s verksamhet gör att deras engagemang fortsätter vara meningsfullt hela
deras medlemstid.
En av UNF:s styrkor är att vi är en traditionell folkrörelse. Det är en styrka vi ska utnyttja till vår fördel, men vi måste
också modernisera oss och hitta sätt att organisera oss som är anpassat till samhällsutvecklingen. Det kan handla
om en utökad digital plattform, större möjligheter att kunna engagera sig i punktinsatser och att hitta engagemangsformer som kan komplettera styrelsearbete.
•

UNF har 4000 betalande medlemmar

•

UNF har 130 rapporterande föreningar med stor geografisk spridning

•

UNF utvecklar och bedriver ideologisk och utvecklande föreningsverksamhet som är attraktiv för en bred
målgrupp

•

UNF utvecklar nya engagemangsformer för att möta den framtida samhällsorganiseringen

•

UNF utvecklar och har en mer aktiv roll på sociala medier

•

UNF utvecklar kunskapsnivån hos kassörer på alla nivåer inom förbundet

UNF:s medlemmar samlas i den drogpolitiska kampen och är de ledande
unga rösterna i debatten.
UNF är en del av en större rörelse, som tillsammans driver den drogpolitiska kampen framåt. Men det som skiljer
oss från våra likasinnade är vårt perspektiv. UNF ska prata om det som är viktigt för målgruppen. Det innebär att vi
behöver se över vilka frågor det är vi framförallt ska jobba med och hur vi ska jobba med dem. Vi ska våga vara aktivister, vi ska våga vara radikala och nytänkande. Vi ska utnyttja våra erfarenheter och ta kampen i drogpolitiska ungdomsfrågor, såsom unga i missbruksmiljö, alkoholmarknadsföring och rätten till en nykter och meningsfull fritid.
Vi åstadkommer störst förändring när vi tar kampen tillsammans. Genom att välja en alkoholpolitisk nyckelfråga
kan vi fokusera vår energi och utnyttja kraften i att vara en folkrörelse. Varje medlem ska känna att den har fått verktygen för att kunna delta i den drogpolitiska kampen. Både folkbildning och tydliga engagemangsformer är viktiga
för att kunna stärka individens förmåga att delta.
•

UNF enas kring och driver en alkoholpolitisk nyckelfråga

•

UNF etablerar sig som en ung, radikal röst inom det drogpolitiska fältet där vi driver frågor som är betydelsefulla för unga

•

UNF:s medlemmar känner sig trygga i att debattera drogpolitiska frågor

