
Ungdomsstrategi

Unga inom Röda Korset
Unga mår bra, hjälper och förändrar världen
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Inledning

Ungdomsstrategin definierar målen för unga, 
alltså under 29-åringar, kan verka inom Fin-
lands Röda Kors, och hur Finlands Röda Kors 
verkar tillsammans med de unga. Målet för 
strategin är att unga verkar i all verksamhet 
inom organisationen – både i alla verksam-
hetsgrupper och inom verksamhet som skilt 
riktas till unga. Finlands Röda Kors möjliggör 
för unga en verksamhetsmiljö där unga kan 
utöva för dem meningsfull verksamhet. Unga 
medverkar i organisationen i olika roller: de 
kan verka som hjälpare, påverkare och få 
hjälp och stöd för sitt eget liv.
I utvecklingen av verksamhet som utförs med 
unga satsar man på ungas påverkningsmöj-
ligheter i organisationen samt i närsamhället, 
samhället och globalt. Det är viktigt att unga 
tas med i all existerande verksamhet enligt 
deras eget intresse, särskilt på de områden, 
där de finns färre unga. Åldern definierar i 
princip inte vilken verksamhet unga kan delta 
i. 
Verksamhet organiseras och utvecklas i sam-
arbete med bland annat skolor, fritidsfören-
ingar och ungas fria verksamhetsgrupper och 
-förbund. Det behövs mer nära samarbete 
inom organisationen mellan verksamhets-
grupper, avdelningar, distrikt, instanser och 
centralbyrån. I bakgrunden påverkar även de 
möjligheter som digitalitet medför: det möj-
liggör verksamhet och stöd utan geografiska 
begränsningar, men ersätter inte verksamhet 
som sker runtom i landet. 
Röda Korsets verksamhet för samman 
människor med olika bakgrund. Frivilliga 
främjar med sin verksamhet likvärdighet i 
samhället.
I denna strategi har man på lång sikt defi-
nierat tre strategiska huvudmål som stöds av 
delmål. Den nationella ungdomskommittén 
bedömer regelbundet hur målen uppnås. 

Strategin omfattar utvecklingspunkter som 
hjälper att nå målen och som uppdateras vid 
behov. 
 
De strategiska målen för verksamhet med 
unga:

Unga mår bra 

 ● Utgångspunkten för verksamheten är 
förebyggande arbete. Vår verksamhet 
stärker ungas livsbalans, välbefinnande, 
hälsa och delaktighet samt förebygga 
ensamhet.

 ● Verksamheten planeras så den svarar till 
ungdomarnas lokala behov. 

 ● Det är lätt för unga att komma med i all 
verksamhet

Våra prioriteter: 
 
 » Unga är med i all verksamhet i 

organisationen. 

 » Frivilliga uppskattar med stöd av anställ-
da vilket slags verksamhet de unga lokalt 
behöver. För att identifiera och svara till 
ungas behov samarbetar man med andra 
instanser inom ungdomsverksamhet.

 » För unga är det viktigt att fästa uppmärk-
samhet vid hur, var och när verksamhet 
arrangeras. Priset får inte utgöra ett 
hinder för deltagande.

 » Deltagande i verksamhet har ålders-
gränser och utbildnings- eller andra krav 
endast då de är nödvändiga, men även 
då erbjuds unga alternativa sätt att delta 
i verksamheten.

 » Verksamheten och evenemangen är till-
gängliga och principerna för tryggare rum 
ska följas. Utöver fysisk tillgänglighet 
innebär tillgänglighet även till exempel 
språklig tillgänglighet.

Finlands Röda Kors når, stöder och hjälper unga i behov av stöd, 
främjar likvärdighet, ungas välbefinnande och hjälpberedskap 
samt fostrar en ny generation hjälpare. Röda Korsets ungas 
verksamhet bygger ett mångsidigt och likvärdigt samhälle och tar 
starkt ställning för medmänsklighet.



 » Verksamheten är öppen för alla. Unga 
tas med i verksamheten och man förstår 
ungas olika sätt att agera. Kommunika-
tionen ökar ungas intresse för de möjlig-
heter som Röda Korset erbjuder. 

Unga kan hjälpa

 ● Unga utvecklar sin hjälparkompentens 
genom verksamheten och är en del av 
organisationens beredskap.

 ● Unga kan första hjälpen och säkerhets-
kunskap för vardagen.

 ● Unga bryr sig och tar hand om sig själv 
samt varandra.

Våra prioriteter:

 » Ungar verkar i olika slags uppgifter inom 
första hjälpen och beredskap. 

 » Möjligheterna med digitalisering och 
spelifiering utnyttjas för inlärning och 
övning av hjälpkunskap.

 » Unga främjar en attitydförändring med 
sin verksamhet. Till exempel i situationer 
med missbruk, olyckor och mobbning 
agerar man modigt och klarar av att ta 
hand om sig själv och varandra. 

 » Hjälpkunskaper lärs ut i samarbete med 
daghem, skolor, läroverk och andra 
samarbetsinstanser.

 » Barnen får lära sig omsorg och hjälpkun-
skaper i verksamhet som riktas till dem.

 Unga förändrar världen

 ● Ungdomars medvetenhet om möjligheter 
att förändra samhället genom Röda Kor-
sets frivilligverksamhet, både i hemlandet 
och internationellt, ökar.

 ● Genom verksamheten påverkar unga 
lokala och globala fenomen.

 ● Unga agerar för att främja medmänskliga 
värden och för dem. 

 ● Unga är aktivt med i utvecklingen 
av Röda Korsets verksamhet samt i 
beslutsfattning.

Våra prioriteter:

 » Ungdomarna som deltar i verksamheten 
känner till organisationens principer och 
värden samt agerar modigt enligt dem.

 » Unga syns tydligt i organisationens 
kommunikation. Kommunikationen utförs 
tillsammans med unga och där lyfts 
lokala framgångar och ungas berättelser 
fram. 

 » Som frivillig inom Röda Korset har ung-
domar möjligheten att verka inom teman 
som de värdesätter.

 » Ungdomars kännedom om rättsregler i 
krig ökar. Utbildningar och verksamhet 
erbjuds runt om i Finland och även i 
skolor.

 » Sätt och ställen för unga att påverka 
inom Röda Korset utvecklas. Inom orga-
nisationen tas exempelvis elektroniska 
verktyg i bruk, för att möjliggöra snabbt 
hörande och deltagande för unga.

 » Unga medlemmar deltar i beslutsfatt-
ningen på organisationens alla nivåer i 
alla förtroendeorgan. Med deltagande 
i beslutsfattning syftar man till både 
agerande som förtroendevald och höran-
de av unga i beslutsfattningen.

 » Unga frivilliga är med i planering, utföran-
de och bedömning av verksamhet. 

 » Hållbar utveckling och etiska princi-
per beaktas i Röda Korsets samtliga 
verksamhetssätt, utbildningar samt 
evenemang och produkter. Det bör 
fästas uppmärksamhet vid hållbarhet till 
exempel när det gäller mat och resor.
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