
1

ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Finlands Röda Kors • 2014 

Strategi för ungdomsverksamheten
2014–2020

Ja
n
i R

u
ta

n
e
n



2

Arbetsgruppen: 
Mari Huttunen, Ella Koski, Anna Kymäläinen, Tomi Malinen, Pilvi Peltola, Jenna Pesonen, 
Ruut Rissanen, Eero Rämö, Andrea Södergård, Teemu Väisänen.

Redigerad av: 
Heini Aaltonen, Johanna Andersson och Johanna Lassy-Mäntyvaara

21.11.2014

VISION: 
Vi är en modig och pålitlig hjälpare 
här hemma och ute i världen.

VERKSAMHETSIDÉ:
Den grundläggande uppgiften för ungdomsverksamheten i 
Finlands Röda Kors är att nå, stöda och hjälpa unga i behov av 
stöd, främja jämställdhet, ungdomarnas välmående och hjälp-
beredskap samt fostra en ny generation av hjälpare.

Röda Korsets ungdomsverksamhet skapar ett pluralistiskt och 
likvärdigt samhälle samt tar kraftigt ställning för humanitet.

SLOGAN: 
”Vi hjälper unga i behov av stöd och 
fostrar en ny generation av hjälpare.”
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1. Inledning

Den här strategin för ungdomsverksamhet stakar ut riktlinjer för ungdomsverksamheten 
inom Finlands Röda Kors fram till år 2020. Strategin har beretts av en arbetsgrupp på tio 
unga frivilliga sedan våren 2013. Under processen har arbetsgruppen hört ungdomarnas 
årsmöte, den riksomfattande ungdomskommittén, organisationens styrelse, olika program-
områden samt medlemmar, frivilliga och sakkunniga inom Röda Korset.   
 
Strategin för ungdomsverksamhet signalerar för alla medlemmar och aktörer inom Röda 
Korset vartåt organisationen är på väg i frågor som berör ungdomar. Strategin slår fast vilka 
de centrala tyngdpunktsområdena är och vilka målsättningar man har för ungdoms- 
verksamheten under de närmaste åren, men den styr också organisationens arbete från 
centralbyrån till distrikten, avdelningarna och institutionerna i alla frågor som berör unga. 
 
Ungdomar och ungdomsverksamheten är en angelägenhet som rör hela Röda Korset. Unga 
deltar i och leder den verksamhet som är riktad till dem (vi fostrar en ny generation av 
hjälpare) och de deltar i all verksamhet inom organisationen (de unga är en del av orga-
nisationens hjälpberedskap). 

Ungdomarna är inte bara ett objekt för rödakorsverksamheten, utan de har en betydande 
roll i planeringen och genomförandet av frivilligverksamheten samt inom beslutsfattandet. 
Stöd till hjälpbehövande barn och unga, så att dessa mår bättre och stärks socialt, är en 
gemensam angelägenhet för alla aktörer inom organisationen (vi hjälper unga i behov av 
stöd).

Ungdomarnas årsmöte 5.10.2014

Styrelsen för Finlands Röda Kors 28.11.2014
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Vem är vi?

De ungas värld

I vid bemärkelse (bl.a. enligt ungdomslagen) är alla personer under 29 år ungdomar och 
ungdomstiden omfattar många åldrar samt övergångsperioder från barndom till vuxenliv. 
I synnerhet tonåren och de första åren som ung vuxen brukar vara en tid då en människ-
as värderingar, identitet och världsbild formas och den unga människan växer till att bli en 
fullvärdig medlem i samhället. Även inom samma åldersgrupp kan unga befinna sig i väldigt 
olika livssituationer och beroende på situationen kan en ung människa känna tillhörighet till 
väldigt olika grupper och identiteter. 
 
Att unga blir socialt utslagna och marginaliserade oroar både i samhället överlag och bland 
FRK:s medlemmar. Antalet utslagna ungdomar har inte ökat under de senaste åren, men 
ändå har arbetslöshet som orsakas av mentala problem, sjukfrånvaro och användning av 
depressionsmediciner ökat avsevärt bland unga under 2000-talet. Även arbetslöshet, bo-
stadslöshet och problem angående utkomst är växande problem. Var fjärde ung människa 
känner sig ensam. 
 
Enligt Ungdomsbarometern år 2012 mår fem procent av ungdomarna sämre än tidigare och 
allvarliga problem hopar sig i deras liv. Risken att bli utanför är stor i synnerhet bland unga 
med invandrarbakgrund: 20 procent av unga med en främmande språkbakgrund är socialt 
utslagna, medan andelen bland finsk- och svensktalande ungdomar är 3,7 %. Stor risk för 
att bli utanför löper också de ungdomar som inte får en studieplats eller arbete efter grund-
skolan. 
 
Trots det här mår majoriteten av de unga bättre än förr. I huvudsak är de unga nöjda med 
sina liv; de trivs i skolan, de har vänner som står dem nära och goda relationer till sina för-
äldrar. Att använda sociala medier ökar känslan av gemenskap bland unga och 80 procent 
av unga i åldern 15–24 år uppger att deras hälsa är god. 

Unga är något oftare engagerade i frivilligverksamheten än tidigare; enligt Ungdomsbaro-
metern år 2012 har frivilligengagemanget bland unga ökat från 33 % till 37 % under de 
senaste tio åren. Dessutom uppger ungefär en tredjedel av ungdomarna att de är intresse-
rade av frivillighet. Ungefär en tredjedel av de unga ställer inte upp som frivilliga och vill inte 
heller göra det.  

Det främsta motivet som unga uppger för sitt frivilligengagemang är viljan att hjälpa, men 
nästan lika viktiga motiv är också viljan att göra något tillsammans med andra, kompisar 
och nya bekantskaper. Andra viktiga motiv är att man söker efter något nytt eller har nytta 
av frivilligverksamheten i sina studier eller sitt arbete.
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Ungdomsverksamheten i Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet bygger på internationella rödakors- och röda-
halvmånerörelsens principer, Strategi 2020 som styr verksamheten inom rörelsen, samt 
på Finlands Röda Kors värderingar och strategi. I internationella sammanhang styrs ung-
domsverksamheten också av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens 
dokument Youth Policy och Youth Engagement Strategy. 
 
De unga är en viktig del av Röda Korsets kedja av hjälp. De unga frivilliga ökar Röda Korsets 
beredskap att hjälpa människor som drabbas av nöd i samband med naturkatastrofer, olyck-
or, konflikter och vardagsproblem. Genom sitt agerande, sina ställningstaganden och sin 
egen attityd bidrar Röda Korsets unga till att skapa en pluralistisk omgivning. Röda Korsets 
ungdomsverksamhet bygger på frivillighet.  

Finlands Röda Kors har i sin verksamhet 
satt upp följande mål för fostran:

”Genom organisationens verksamhet och värderingar växer barnet och den unga upp med 
värderingar som respekterar liv och främjar tolerans. Vårt mål är att barn och unga våg-
ar ställa sig på det godas sida och tro på empatiska gärningar och närvarons kraft. De har 
mod att tala för dem som behöver stöd och att ta ställning.”

Alla medlemmar under 29 år klassificeras som ungdomsmedlemmar i Finlands Röda Kors. 
Inom organisationen delas ungdomarna upp i olika åldersgrupper på basis av ålder och de 
verksamhetsmöjligheter som står till buds.
 
Unga erbjuds verksamhet som lämpar sig för olika åldersgrupper:

• Barn i åldern 7–12 år anses i huvudsak vara mål för verksamheten inom till exempel 
 klubb- och lägerverksamheten. Därigenom bekantar sig barnen med organisationens 
 verksamhet och växer på så sätt till en del av organisationens hjälpberedskap. 
 
• Unga i åldern 13–17 år anses vara såväl mål för verksamheten som frivilliga. De unga 
 kan få stöd genom vänverksamheten. De ungas skyddshus samt programmen för 
 sexualhälsa och rusmedelsarbetet. Som frivilliga kan unga i åldern 13–17 år medverka i 
 t.ex. ungdomsgrupper, första hjälpen-grupper, klubbar och läger eller i kampanjer och 
 jippon. 

• Unga vuxna i åldern 18–28 år deltar som frivilliga i så gott som all frivillig- och
 organisationsverksamhet inom Finlands Röda Kors. 

 De frivilliga som engagerar sig inom mottagnings- och jourverksamheten på De ungas 
 skyddshus är minst 24 år gamla medan övriga frivilliga i skyddshusverksamheten är 
 myndiga.
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År 2013 hade Finlands Röda Kors
• 6 861 ungdomsmedlemmar (helhetsantalet medlemmar 85 971)
• 823 unga frivilliga i avdelningarnas verksamhet (helhetsantalet frivilliga i avdelningarna 
 24 804)
• 101 avdelningar var aktiva inom ungdomsverksamheten och 272 inom skolsamarbetet.

Avdelningarnas ungdomsverksamhet fördelar sig enligt bilden nedan i klubb- och läger-
verksamhet samt ungdomsgrupper och läxläsningsklubbar.

Ungdomsverksamheten i avdelningarna: klubbar, grupper, läger och Läxhjälp-klubbar

St
.

70

77
73

65

28
33 31

2116
25

20

33

0

15

26

38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013

Reddie Kids -klubb Ungdomsgrupp Läger Läxhjälp



8

Var vill vi vara år 2020? 

Vad måste ändras för att vi ska nå vår vision?

För att nå alla mål i strategin för ungdomsverksamhet behöver vi en förändring i verksam-
hetskulturen på organisationens alla nivåer. Det väsentliga är att organisationen är öppen 
för alla villiga aktörer samt utövar nolltolerans mot mobbning och diskriminering.

Följande riktlinjer är viktiga för att förverkliga vår vision: 
 
• Verksamheten svarar på närmiljöns behov

Röda Korsets barn- och ungdomsverksamhet är kvalitativ, tydlig och grundar sig på lokala 
behov. Behovet av verksamheten utvärderas och i samarbete med myndigheter samt andra 
lokala aktörer åstadkommer vi verksamhet som främjar barn och ungas välmående. Model-
ler och redskap måste skapas för att avdelningarna ska kunna uppskatta behovet av hjälp 
på den lokala nivån.  

• Verksamhet erbjuds åt olika åldersgrupper 

Vi erbjuder lämpliga verksamhetsmöjligheter åt barn och unga i olika åldersgrupper. Vår 
verksamhet erbjuder de unga något roligt att göra samt möjligheten att utveckla sina socia-
la färdigheter, stärka sin självkänsla samt lära sig att arbeta med olika människor.

• Verksamheten stärker de frivilligas färdigheter, självkänsla och 
 känsla av delaktighet 

Vi erbjuder frivilligverksamhet som stärker den unga frivilligas färdigheter, självkänsla och 
känsla av delaktighet. Det är lätt att delta i frivilligverksamheten oberoende av bakgrund, 
färdigheter eller specialbehov.  

• Samarbetet mellan ungdomsverksamheten och skolsamarbetet är tätt

Vi stärker samarbetet mellan ungdomsverksamheten och skolsamarbetet. Skolsamarbetet 
är en stark och naturlig del av ungdomsverksamheten i Finlands Röda Kors. Tyngdpunkten 
ligger i att nå grundskoleelever och därigenom främja de ungas hjälpberedskap samt huma-
nistiska attityder. Avdelningarna utför ett regelbundet och långsiktigt skolsamarbete i form 
av bl.a. skolbesök, läromedel och klubbverksamhet.

Verksamhetsidé
Den grundläggande uppgiften för ungdomsverksamheten i Finlands Röda Kors är
att nå, stöda och hjälpa unga i behov av stöd, främja jämställdhet, ungdomarnas

välmående och hjälpberedskap samt fostra en ny generation av hjälpare. 
Röda Korsets ungdomsverksamhet skapar ett pluralistiskt och likvärdigt 

samhälle samt tar kraftigt ställning för humanitet.

Finlands Röda Kors Vision: 

Vi är en modig och pålitlig hjälpare här hemma och ute i världen. 
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Hur ska vi nå våra mål?

Såhär förverkligar vi vår vision

Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet har tre strategiska mål vilka hjälper oss att nå vår 
vision: Vi är en modig och pålitlig hjälpare här hemma och ute i världen. 

Våra strategiska mål är:

1) Vi stöder socialt stärkande och välmående bland barn och unga
2) De unga är en del av hjälpberedskapen
3) De unga påverkar i samhället och inom organisationen

Under de kommande åren fokuserar vi ytterligare på att främja de ungas välmående och att 
hjälpa unga i behov av stöd. Vi fostrar också en ny generation av hjälpare samt försäkrar att 
Finlands Röda Kors unga syns och påverkar. 

Strategins tre mål behandlas i detta kapitel på följande sätt: 
- Först definierar vi målet vi vill nå. 
- Sedan går vi kort igenom vad Finlands Röda Kors redan gör för att nå målen. 
- För det tredje lyfter vi fram det som ännu måste utvecklas för att vi ska kunna nå våra 
 mål. 
- Till sist listar vi upp de sätt och åtgärder som hjälper oss att bedöma vår framgång.
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STRATEGISKT MÅL 1:

Vi stöder socialt
 stärkande och välmående 

bland barn och unga.

STRATEGISKT MÅL 2:

De unga är en del av 
hjälpberedskapen.

STRATEGISKT MÅL 3: 

De unga påverkar i 
samhället och inom 

organisationen.

Mål:
Verksamheten svarar ur 
en lokal synvinkel på de 
behov barn och unga i en 
sämre ställning har.

Handledarna har färdig-
heter att bemöta barn och 
unga med specialbehov. 

Känslan av ensamhet bland 
unga minskar.

Organisationens verksamhet 
stärker de ungas aktiva med-
borgarskap och främjar de 
ungas välmående. 

Barn och unga kan ta del av 
vår verksamhet oberoende av 
socioekonomisk eller annan 
bakgrund. 

Mål:
Det växer en ny generation av 
hjälpare inom Röda Korset.

De unga deltar i organisatio-
nens alla verksamhetsformer 
och avdelningarna vet vilka 
uppgifter som lämpar sig för 
de unga. 

Internationalism är en del av 
organisationens ungdomsverk-
samhet.

De frivilliga unga känner sig 
uppskattade och får såväl stöd 
som utbildning.

Mål:
De unga påverkar och syns i 
samhället.

De unga identifierar Röda Kor-
set som en tillgänglig hjälpare 
tack vare den synliga och ung-
domsinriktade verksamheten.

De unga deltar i planering av 
verksamheten, utveckling, be-
dömning och beslutsfattande.

Finlands Röda Kors får nya och 
bestående frivilliga, medlem-
mar samt donatorer.

 Det här gör vi:
• Ungas vänverksamhet
• De ungas skyddshus
• Internationella klubbar
• Läxhjälp-klubbar
• Reddie Kids-klubbar och 
    annan klubbverksamhet för
    yngre tonåringar 
• Verksamhet för att främja 
    hälsa

Det här gör vi:
• Ungdomsgrupper
• Reddie Kids-klubbar
• Läger
• Första hjälp-program i 
    högstadier
• Första hjälp-grupper
• Insamlingar
• Skolbesök
• Internationell ungdoms-
    verksamhet
• Ungdomsdelegat-verksam-
    het 
• Vänverksamhet
• Verksamhet för att främja 
    hälsa
• Beredskapsverksamhet

Det här gör vi:
• Antirasismverksamhet
• Verksamhet inom humanitär 
    rätt
• Skol- och läroanstalts-
    samarbete
• Ungdomarnas årsmöte
• Riksomfattande ungdoms-
    kommittén
• Ungdomskommittéer i 
    distrikten.
• Ungdomsmedlemmar i 
    avdelningarnas, distriktens 
    och hela organisationens 
    styrelser

Utvecklingsmål:  
Avdelningarna har ungdoms- 
verksamhet som svarar på 
de behov barn och unga i en 
sämre ställning har.

Mera vänverksamhet för unga.

Utvecklingsmål:  
De unga erbjuds modiga, syn-
liga och uppmuntrande verk-
samhetsformer. 

De unga har möjligheten att 
delta i den internationella 
ungdomsverksamheten. 

De frivilliga känner sig upp-
skattade och får stöd samt 
utbildning.

Utvecklingsmål: 
De unga påverkar samhället 
på ett synligt sätt.

Organisationen kommunicerar 
modigt, synligt och uppmunt-
rande om ungdomsverksam-
heten. 

De unga deltar i beslutsfattan-
det inom organisationen.
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Vi stöder socialt stärkande och välmående bland barn
och unga

Organisationens verksamhet är socialt stärkande då barnet och den unga känner framgång, 
lär sig bära ansvar och får delta i att utveckla verksamheten. 

Vi vill att:
• Barn- och ungdomsverksamheten i Finlands Röda Kors ur en lokal synvinkel svarar på de 
 behov barn och unga i en svagare ställning har.
• Handledarna har färdigheter att möta barn och unga med specialbehov. 
• Ensamheten bland unga minskar.
• Organisationens verksamhet stärker de ungas aktiva medborgarskap och främjar deras 
 välmående.
• Barn och unga kan delta i vår verksamhet oberoende av kultur, ekonomisk eller annan 
 bakgrund. 
 
Det här gör vi:
• Ungas vänverksamhet
• De ungas skyddshus
• Internationella klubbar
• Läxhjälp-klubbar
• Reddie Kids-klubbar eller annan klubbverksamhet för barn
• Verksamhet för att främja hälsa: HIV/sexualhälsa och rusmedelsarbete

Det här måste vi ännu utveckla: 

1) Andelningarna har ungdomsverksamhet som svarar på de behov barn och unga
 i en sämre ställning har

Röda Korsets avdelningar identifierar hot, möjligheter och behov i den lokala omgivningen 
tillsammans med myndigheter, lokala organisationer samt ungdomar och barn. Ungdoms- 
verksamheten inriktas och tillämpas på ett sätt som svarar på behoven hos unga i en sårbar 
ställning. Existerande verksamhetsformer som Reddie Kids-klubbverksamheten, de ungas 
vänverksamhet, läger och verksamheten i ungdomsgrupperna utvecklas till att ännu bätt-
re svara på de behov som ungdomar i behov av specialstöd och invandrarungdomar har. Vi 
stärker handledarnas färdigheter att möta svåra situationer och att ordna tillgänglig verk-
samhet.  

STRATEGISKT MÅL 1
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2) Mera vänverksamhet som når unga i nöd   

Genom vänverksamheten strävar vi till att minska den ensamhet som unga upplever och 
till att i stället öka deras välmående. Vi utökar Unga för unga vänverksamheten och annan 
vänverksamhet som sker i grupper. Vi utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller och er-
bjuder utbildning åt de frivilliga. I utvecklingsarbetet använder vi oss av kunnandet från De 
ungas skyddshus.

7-10
år

11-13
år

14-16
år

17-20
år

21-25
år

Det här gör 
vi

Läxhjälp-grupper Ungdomarnas 
vänverksamhet 

Ungdomarnas vänverksamhet
(frivillig)

Ungas skyddshus 
(kund)

Ungas skyddshus 
(frivillig)

Internationella klubbar

Det här
utvecklar vi

Modeller för att känna igen det lokala behovet och lämpliga verksamhetsmodeller

Ungas vänverksamhet

Reddie Kids-verksamheten 
lämpar sig för alla

Ungdomsgruppverksamheten lämpar sig för alla 

Lägerverksamheten lämpar sig för alla

Det här följer vi upp:
• Antalet avdelningar som ordnar vänverksamhet för unga 
• Antalet unga som nås av vänverksamheten 
• Antalet unga vänner 
• Antalet Läxhjälp-klubbar
• Antalet internationella klubbar 
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De unga är en del av hjälpberedskapen
 
”Avdelningens hjälpberedskap innebär att i dess eget område genom frivilliga insatser hjälpa 
utsatta att komma på fötter, att ge människor trygghet och välfärd i vardagen. Hjälpbered-
skapen byggs upp i samarbete med olika myndigheter, organisationer, församlingar och 
byaföreningar. Beredskapen omfattar dessutom de åtgärder genom vilka individer och sam-
manslutningar förbereder sig för effektiva insatser som sätts in i rätt tid för att förebygga 
olyckor, lindra deras verkningar och hjälpa människor att klara av deras följder. Röda Korsets 
beredskap kompletterar myndigheternas. Avdelningarnas verksamhetsformer samt deras 
personella och materiella resurser bildar grunden för hela organisationens hjälpberedskap.” 
Bered er på att hjälpa-handboken.

Unga medverkar i Röda Korsets hjälpberedskap genom att delta i insamlingsverksamheten, 
genom att lära sig och upprätthålla sina kunskaper i första hjälpen, samt genom att fost-
ra en ny generation av hjälpare i Reddie Kids-klubbarna, ungdomsgrupperna och på läger. 
De unga är också en aktiv del av organisationens beredskapsverksamhet t.ex. i den Frivilli-
ga Räddningstjänsten, vänverksamheten och verksamheten för att främja hälsa. Genom den 
internationella ungdomsverksamheten bekantar sig de unga med internationell hjälpverk-
samhet och verksamheten i en global rörelse.

Vi vill att:
• Det växer en ny generation av hjälpare inom Finlands Röda Kors.
• De unga kan delta i organisationens alla verksamhetsformer och avdelningarna vet inom 
 vilka frivilliguppgifter de unga kan medverka. 
• Internationalism är en del av organisationens ungdomsverksamhet.
• De unga frivilliga känner sig uppskattade och får stöd samt bra utbildning. 

Det här gör vi:
• Ungdomsgrupper
• Reddie Kids-klubbar
• Läger
• Första hjälp-program i högstadier
• Första hjälp-grupper
• Insamlingar
• Skolbesök
• Internationell ungdomsverksamhet
• Ungdomsdelegatverksamhet
• Vänverksamhet
• Verksamhet för att främja hälsa
• Beredskapsverksamhet

STRATEGISKT MÅL 2
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Det här måste vi ännu utveckla: 

1) De unga erbjuds modiga, synliga och uppmuntrande verksamhetsformer

De unga behöver verksamhetsmöjligheter som är skräddarsydda och inriktade till unga inom 
välmående-, första hjälpen-, beredskaps-, insamlings- och vänverksamheten. Inom alla 
dessa verksamhetsformer finns uppgifter som lämpar sig för unga, även om man p.g.a. sin 
ålder inte ännu kan ta del av alla uppgifter, t.ex. jouruppdrag. 

Vi uppmuntrar de unga att delta genom att erbjuda dem material inom första hjälpen, 
beredskap under lägren samt i ungdomsgrupperna och genom att utföra vårt första hjäl-
pen-program i högstadier. De unga erbjuds platser i avdelningens första hjälpen-grupper 
samt i den regionala beredskapsverksamheten och frivilliga räddningstjänsten.

Vi stärker första hjälpen-programmet i högstadierna och väcker på så sätt de ungas intres-
se. Vi erbjuder dem möjligheten att starta egna första hjälpen-grupper i skolan och hjälper 
på så sätt de unga att delta i avdelningens första hjälpen-verksamhet. Vårt mål är att fostra 
en ny generation av hjälpare också genom att erbjuda alla sjunde klassister FHJ1-skolning. 
I lågstadier erbjuder vi material inom första hjälpen och visar lärarna hur materialet ska ut-
nyttjas.

Vi informerar om Röda Korsets verksamhetsmöjligheter och rekryterar aktivt nya frivilli-
ga i samarbete med läroanstalter. Vi utvecklar samarbetet särskilt med läroanstalter inom 
social- och hälsovården så att de studerande kan dra nytta av organisations- och frivillig-
verksamheten i sina studier i form av bl.a. studiepoäng. 

Vi utnyttjar ungdomsdelegaternas kunnande flitigare för att utveckla verksamheten i lokalav-
delningarna.

2)	Vi	erbjuder	de	unga	frivilliga	flera	möjligheter	inom	den	internationella	
 ungdomsverksamheten

Vi delar med oss våra goda erfarenheter inom ungdomsverksamheten genom att delta i 
studieresor, internationella läger och genom närområdessamarbete med de nationella för-
eningarna i våra grannländer. Vi utnyttjar flitigare de erfarenheter och lärdomar våra unga 
fått genom den internationella verksamheten för att utveckla vår egen verksamhet 
i hemlandet. 

3) De frivilliga unga känner sig uppskattade och får såväl stöd som utbildning

De unga frivilliga får ett bra och omfattande stöd, handledning och utbildning i sina frivillig-
uppgifter. De blir tackade och erbjuds möjligheten till rekreation, att bilda nätverk och dela 
med sig av sina erfarenheter. Sättet på vilket man tackar de unga frivilliga kan vara innova-
tivt och måste inte alltid följa organisationens utmärkelsesystem. Det vore särskilt bra att 
fästa uppmärksamhet vid belöningen redan i början av frivilligverksamheten.
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Varje ung frivillig får en utbildning som motsvarar frivilliguppgifterna. Varje avdelning utser 
en kontaktperson för ungdomsverksamheten och skolsamarbetet samt försäkrar att denna 
person får en tillräcklig orientering för sin uppgift. Utvecklingen av ungdomsverksamheten 
i avdelningarna ska inte bara ligga på kontaktpersonens ansvar utan är ett gemensamt mål 
för hela avdelningen. Avdelningar som fungerar med hjälp av frivilligarbetare behöver en ar-
betstagare från distriktet som stöd för sin ungdomsverksamhet. Varje distrikt ska säkerställa 
tillräckliga arbetarresurser för att stöda avdelningarnas ungdomsverksamhet.

7-10
år

11-13
år

14-16
år

17-20
år

21-25
år

Det här
gör vi

Reddie Kids-klubbar Ungdomsgrupper

Läger

Insamlingsverksamhet 
(via skolor)

Insamlingsverksamhet 
(frivillig)

Skolbesök 
(publik)

Skolbesök 
(publik/frivillig)

Skolbesök 
(publik)

FHJ-program i
högstadier

FHJ-grupper

Internationell verksamhet (studieresor, läger)

Internationell klubbar

Det här
utvecklar 
vi

FHJ-verksamhet

Förtroendeuppdrag

Ungdomsdelegater utvecklar och främjar ungdomsverksamheten i avdelningarna

Mera internationell verksamhet till avdelningarna

Utveckling av temaskolmodellen på riksnivå

Det här följer vi upp:
• Antalet verksamma Reddie Kids-klubbar
• Antalet verksamhetsgrupper för ungdomar
• Antalet läger
• Antalet avdelningar som ordnar ungdomsverksamhet 
• Antalet unga frivilliga i avdelningarna
• Antalet avdelningar som har utnämnt en kontakperson för ungdomsverksamheten och 
 skolsamarbetet
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De unga påverkar i samhället och inom organisationen

Genom engagemang inom Finlands Röda Kors kan en ung människa visa att han/hon vågar 
bry sig om sig själv, sin närmiljö och sin omvärld. Unga tar modigt ställning till missförhål-
landen i deras närmiljö och talar för utsatta ungdomar. Organisationen är känd för att ta 
initiativ till samhällsdebatt och för ställningstaganden i frågor som gäller ungdomar.

De unga påverkar och deltar i beslutsfattandet på alla nivåer inom organisationen. De unga 
har mycket att ge inom organisationens beslutsfattande och deltar med sitt värdefulla en-
gagemang samt sin sakkunskap som jämlika medlemmar i organisationen. 

Vi vill att:
• Finlands Röda Kors unga påverkar och syns i samhället.
• De unga identifierar Röda Korset som en tillgänglig hjälpare tack vare den synliga och 
 ungdomsinriktade verksamheten.
• De unga deltar i planeringen av verksamheten, utveckling, bedömning och besluts-
 fattande.
• Finlands Röda Kors får nya och bestående frivilliga, medlemmar samt donatorer.

Det här gör vi:
• Antirasismverksamhet
• Verksamhet inom humanitär rätt
• Skol- och läroanstaltssamarbete
• Ungdomarnas årsmöte
• Riksomfattande ungdomskommittén
• Ungdomskommittéer i distrikten
• Ungdomsmedlemmar i avdelningarnas, distriktens och hela organisationens styrelser

Det här måste vi ännu utveckla:  

1) De unga påverkar samhället på ett synligt sätt

Lokalt och regionalt 
Röda Korsets unga syns och medverkar för humanitet. De organiserar evenemang, jippon, 
flash mobs, diskuterar i sociala medier samt deltar synligt i kampanjer, t.ex. under 
Veckan mot rasism eller Hungerdagen. Avdelningarna stöder de unga i att modigt ta ställ-
ning till missförhållanden i deras närmiljö och att väcka diskussion bland ungdomar om ett 
bättre samfund.   

STRATEGISKT MÅL 3
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Riksomfattande och internationellt
Ungdomarnas årsmöte lyfter fram de diskussionsöppningar som de unga inom Finlands 
Röda Kors upplever att är viktiga i form av offentliga uttalanden och synliga jippon. Riksom-
fattande ungdomskommittén samarbetar aktivt som representant för Finlands Röda Kors 
med Röda Korsets ungdomsaktörer från andra länder och för fram ungdomarnas synpunkter 
i såväl den internationella diskussionen som i påverkansarbetet.

I samband med ungdomsevenemangen erbjuds kommunikations- och påverkansutbildning. 
Genom lokala medier blir vår verksamhet känd bland invånarna på området samtidigt som vi 
når personer som intresserar sig för frivilligverksamhet. Därtill gör vi oss kända för eventu-
ella mottagare av hjälp. 

2) Organisationen kommunicerar modigt, synligt och uppmuntrande om 
 ungdomsverksamheten 

Organisationen behöver unga medlemmar och frivilliga för att trygga kontinuitet och förnyel-
se. Vi kan öka antalet ungdomsmedlemmar och frivilliga genom en aktiv och synlig verksamhet 
samt kommunikation. Antalet unga medlemmar har sjunkit stadigt redan länge och den trenden 
måste vi bryta. I ungdomarnas kommunikation ligger tyngdpunkten på elektronisk kommunika-
tion och sociala medier. Vi behöver kommunikation som berättar om ungdomsverksamheten, 
stöder rekryteringen av frivilliga och ökar växelverkan mellan aktörerna. 

Informationsförmedlingen inom organisationen måste säkras. Ett samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan olika avdelningar gör det möjligt för organisationen att utnyttja förfa-
ringssätt som konstaterats vara bra. 

3) De unga deltar i beslutsfattandet inom organisationen 

Ungdomsmedlemmar uppmuntras till att aktivt engagera sig i styrelseuppdrag och garan-
teras möjligheten att påverka på alla nivåer inom organisationen. I beslutsfattningen fäster 
man särskild uppmärksamhet vid att också höra de yngre åldersgrupperna (barn och yngre 
tonåringar), även om de inte ännu deltar i det officiella beslutsfattandet. 

I avdelningarna
Avdelningarna uppmuntrar de unga till att ta del av förtroendeuppgifter och tar samti-
digt i beaktan utbildningen samt stödet som de unga behöver för att utvecklas till kunniga 
beslutsfattare. Kompetensen och engagemanget begränsar sig inte endast till beslutsfat-
tanden som gäller unga. Avdelningarna förstår de ungas särskilda behov för kamratstöd och 
uppmuntrar dem till att delta i ungdomsforumet som distriktet arrangerar.

I distrikten
Varje distrikt bör ha en fungerande ungdomskommitté eller ett motsvarande förtroen- 
deorgan för unga som representerar ungdomarna på området och har ett nära samarbete 
med distriktsstyrelsen samt den anställda som koordinerar ungdomsverksamheten. Ung-
domskommittén ska representera områdets ungdomar omfattande. Ungdomskommittén 
upprätthåller, planerar och utvecklar ungdomsverksamheten inom distriktet. Alla distrikt 
ordnar årligen ett ungdomsforum tillsammans med distriktets ungdomskommitté, då di-
striktets alla ungdomsmedlemmar samlas. Ungdomsforumet erbjuder ungdomsmedlemmar 
möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter, att uppmuntra varandra, bedöma ung-
domsverksamheten, samt skapa nätverk med andra unga i distriktet. 
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Riksomfattande
Avdelningarna uppmuntrar de unga till att delta i organisationens högsta beslutsfattande. 
Avdelningarna gör sitt bästa för att var tredje representant för ordinarie stämman ska vara 
en ungdomsmedlem. I sammansättningen av Finlands Röda Kors styrelse och fullmäktige 
strävar man till att garantera ungdomsmedlemmarnas representation. Ungdomarnas årsmö-
te gör ett förslag om riksomfattande ungdomskommittén åt styrelsen.

Internationellt
De unga får delta i internationella representationsuppdrag för Finlands Röda Kors i mån av 
möjlighet. Ungdomarnas ordförande representerar i första hand Finlands Röda Kors ungdo-
mar i det internationella beslutsfattandet.

Det här följer vi upp:
• Antalet distrikt och avdelningar som har en ungdomsmedlem i styrelsen 
• Antalet unga representanter i organisationens styrelse 
• Antalet distrikt som har en fungerande ungdomskommitté 
• Antalet ungdomsforum som ordnats 
• Antalet kommunikations- och påverkansutbildningar för unga 
• Antalet distrikt som har skickat representanter till ungdomarnas årsmöte 
• Antalet deltagare på ungdomarnas årsmöte
• Antalet ungdomsmedlemmar

7-10
år

11-13
år

14-16
år

17-20
år

21-25
år

Det här 
gör vi

Verksamhetsmodeller och material för antirasismarbete

Ungdomarnas årsmöte

Riksomfattande ungdomskommittén

Ungdomskommittéer i distrikten

Det här 
utvecklar vi

Synliga jippon och ställningstaganden

Kommunikations- och påverkansutbildning

Ungdomskommunikation

Ungdomsforum i distrikten
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