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För kongressperioden 2021–2023. 

Antagen av förbundsstyrelsemötet 11–12 september 2021. 

UNF bildar världsförbättrare, så säger vårt uppdrag. Vi bildar varandra för att stärka oss, för att 

möjliggöra vår potential och för att göra skillnad i världen. På så sätt kan vi uppnå vår vision, En 

demokratisk, solidarisk värld fri från droger. Det är inte bara därför vi bildar. Bildning har ett 

egenvärde, det är roligt, utvecklar oss som människor och det bidrar till ideutveckling. 

Bildningen inom UNF står inför flera utmaningar. Den främsta är kanske den tydligaste. 

Bildningsresan som bildningssystemet talar om är kan snarare beskrivas som UNF:aren. Idag 

finns inga färdiga och implementerade steg efter UNF:aren vilket gör att de som inte engagerar 

sig i styrelser har svårt att utvecklas i sitt engagemang.  

Bildningen i UNF har inte alltid ett värde. Allt för ofta lyckas vi inte rekrytera tillräckligt med 

deltagare till bildningstillfällen. Ibland är det för att vi inte lyckas informera tillräckligt, men det 

händer att det är för att det inte känns som att bildningen ger något. UNF:s bildningsverksamhet 

ska alltid vara så värdefullt för medlemmen så den ska vilja gå på den. 

UNF är idag en mindre organisation än vad vi kanske är vana vid. Det medför också att 

medlemsunderlaget är mindre och därför kan det vara svårt att få vissa bildningstillfällen att 

fungera. Vi måste skapa bildningstillfällen som passar dagens UNF. 

Bildningsplanen finns till för att rikta UNF:s bildning mot målsättningen och för att vägleda 

UNF:s bildning så den bättre kan hantera de utmaningar vi står inför. Bildningsplanen ska 

rådgöras när nya bildningsinsatser ska planeras under mandatperioden. Bildningsplanen ska 

följas upp i Bildningsrapporterna till förbundsstyrelsens möten. 
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UNF:s kongress 2021 beslutade om ett ambitiöst nytt bildningssystem med många nya kurser. 

Samtidigt så har vi en organisation med ett mindre medlemsunderlag. Därför är det att våra 

bildningstillfällen är utspridda, så de inte kannibaliserar varandra. Samtidigt är det viktigt att vi 

starkt fokuserar på våra bildningstillfällen, det är bättre med få av hög kvalité än många bara för 

att uppnå en kvot. Detta görs delvis genom tidsplanerna, se nedan.  

I ungdomsrörelsen så utmärker UNF sig fortfarande för sina många och kvalitativa 

bildningstillfällen. Vi måste bli bättre på att öppna vår bildning för övriga ungdomsrörelsen för 

att stärka unga generellt och på så vis uppnå vårt mål, samtidigt som det kan leda till fler 

engagerade medlemmar i UNF. Ett bildningstillfälle ska kunna vara en framtida medlems första 

steg i UNF. 

Bildningstillfällen måste kännas värdefulla, både för oss som organisation och för våra 

medlemmar. Därför måste vi se till så att våra bildningstillfällen håller en hög nivå och så de 

känns värdefulla. Det ska vara meningsfullt men också häftigt att ha gått på ett bildningstillfälle 

inom UNF.  

Många UNF:are går aldrig på ett bildningstillfälle. Vissa har kanske inte ens fått frågan. Vi måste 

utveckla vår kommunikation så fler får tillfälle att tacka ja till ett bildningstillfälle. Samtidigt 

finns det många som vill arbeta med bildning eller som själva vill bli bildade, för att de ska kunna 

bilda sig så behöver det vara enkelt och tillgängligt att bilda sig. 

UNF har sedan länge digital bildningsplattform, hemsidan. Idag är den på många sätt otillgänglig 

och innehåller mycket utdaterat material som kan försvåra för medlemmar som själva vill lära sig 

mer eller som vill arbeta med att bilda. Vi måste arbeta med hemsidan så det blir enklare att lära 

sig själv saker på den och samtidigt göra så det enklare går att få material för bildning. 

UNF har redan mycket bra bildningsmaterial för bildningstillfällen, och mycket är planerat. Idag 

är det få som har gått på bildningstillfällen och bildningen är inte en naturlig integrerad del av 

UNF:s verksamhet. Därför måste ett stort fokus ligga på hur både de gamla och de nya 

bildningstillfällena implementeras. 
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Pilot 
Uppstart i 

egen regi 
 Ordinarie Ordinarie 

Utredning 

Pilot 

tillsammans 

med distrikt 

 Uppstart  

 Utredning  Planering Pilot 

Utredning Planering Anmälan Genomförande  

Planering/ 

Genomförande 
Planering Planering Genomförande  

Planering av 

lansering 

Lansering 

inför 

årsmöten 

Framtagning 

av fler kurser 
  

   Utred Lansera 

Utred Utred Planera Lansera  

Rensa/ 

Planera med 

Kommunikatör 

Strukturera 

om och ta 

fram nytt 

Strukturera 

om och ta 

fram nytt 

  

Ev. extrainsatt 

planera 

ordinarie 

Ordinarie   Ordinarie 

Kontakt Planerande  Genomförande Uppföljande 

   Planera Genomförande 

Beslutas i samråd med Sekreterare 

Löpande 

1 tillfälle  1 tillfälle  

1 tillfälle (tillsammans 

med distrikt om de inte 

gör det själva) 

 

1 tillfälle (tillsammans 

med distrikt om de inte 

gör det själva) 

 

1 tillfälle   
1 tillfälle 

(vartannat) 

Påbörjas  Slutförs  

 
1 

tillfälle 
  

  1 tillfälle  

 


