Demokratiplattform
Antagen av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.
UNF vill ha en demokratisk värld
Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en demokratisk värld. Vi ger unga verktyg för att
vara med och bygga ett samhälle där alla har makt över sitt liv och samhällets utveckling.
Makten i ett samhälle är inte en begränsad mängd som fördelas, utan makt kan skapas och
förstöras. Demokrati handlar om att skapa makt hos många så att alla människor känner ett
ansvar att tillsammans bygga samhället. UNF:s ideologi och demokrati som idé bygger på den
okränkbara principen om allas lika värde. Demokrati stärks av tillit, jämlikhet och tro på
utveckling.
UNF vill att vår egen organisation såväl som samhället i övrigt ska vara demokratiskt.
Demokrati är viktigt både för att uppnå personlig lycka hos alla människor och för en positiv
samhällsutveckling. Det är viktigt att unga får ta plats och ges förutsättningar för att bidra till
samhällsutvecklingen. UNF ser att droger är ett hinder för demokrati vilket är en av
anledningarna till att vi kämpar för ett drogfritt samhälle.
Personlig utveckling och lycka
Demokrati är en förutsättning för människor att uppnå frihet och personlig lycka. Människor
växer om de får möjlighet att uttrycka sig, bidra, påverka och respekteras för sina åsikter. I en
demokrati ges varje människa utrymme att forma sitt eget liv och sin omvärld, vilket bidrar till
att människor får makt över sitt eget liv och välbefinnande.
Unga ges inte alltid samma möjligheter att bidra i demokratiska processer som äldre. När unga
människor får delta i samhället, till exempel genom aktiviteter i en UNF-förening, växer de
som människor. De utmanas, lär känna nya människor och bildas med kunskap och perspektiv.
Att växa som människa och få bidra i ett sammanhang är viktigt för att känna sig fri och lycklig.
UNF VILL
att

unga på lika villkor som vuxna ska få uttrycka sina åsikter och påverka
samhällsutvecklingen

att

vår organisation aktivt ska jobba med metoder och demokratiska former som får
alla medlemmar att känna sig sedda, hörda och bekräftade.

Människors potential att bidra
Demokrati vilar på en positiv människosyn och grundläggande tilltro till att människan är god
och vill bidra till en bättre värld. Det är viktigt att så många människor som möjligt deltar – ju
fler som bidrar, desto bättre kan det bli. Demokrati är det bästa verktyget för utveckling,
eftersom den tar tillvara på alla människors potential och vilja att skapa något bättre.

Ingen kan göra allt själv. Vi är alla bra på olika saker och tillsammans kan vi nå våra mål. Men
för att alla ska vilja och kunna bidra är det viktigt att ansvaret också är gemensamt. Detsamma
gäller i UNF-föreningar som alltid ska styras demokratiskt. Där bestämmer vi tillsammans vad
vi ska göra och ger alla möjlighet att bidra.
UNF VILL
att

unga ska ges möjlighet att vara en aktiv del av samhället och få utrymme att växa,
organisera sig och skapa sin egen lycka

Drogkultur och passivisering
Användande av droger kan leda till att människor blir passiva eller likgiltiga vilket gör det
svårare för dem att delta i demokratin och bidra till samhällsutvecklingen. Passiviseringen
sker både genom den sociala utslagning som följer med ett substansberoende såväl som i den
ansvars- och verklighetsflykt som är central i användandet av droger. Drogkonsumtionen är
ett hinder och en börda för demokratin eftersom drogkulturen försvårar för människor att ta
ansvar och makt över sina liv och samhällsutvecklingen.
När UNF växer så växer också drogfriheten i samhället. Drogfrihet är viktigt för att inte göra
människor passiva. Det räcker däremot inte att bara skydda personer från passivitet, de borde
även aktivt engagera sig i samhället. Därför är UNF en folkrörelse som verkar för
samhällsförändring. Vi arbetar inte endast för nykterhet, utan ger också verktyg till människor
att vara aktiva och deltagande samhällsmedborgare. Genom sitt engagemang i UNF kan man
skapa verksamhet och påverka politiken och samhället.
UNF VILL
att

våra medlemmar ska utvecklas som samhällsmedborgare och ta en aktiv roll i
samhällets utveckling

att

samhället erkänner vetenskapliga bevis på drogers passiviserande effekt och ser
drogindustrin som ett hot mot demokratin

