
  

 Rädda Barnens Ungdomsförbunds 2020 arbetsplan 
TEMA BEKÄMPA VÅLD MOT BARN 

 
 
 

BARNKONVENTIONEN 
ARTIKEL 

Artikel 19: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, 
administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård 
eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella 
övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 
vårdnadshavarens eller annan persons vård. 
 

STRATEGISKA 
PRIORITERINGAR 

Alla aktiviteter under året ska reflektera organisationens strategiska 
prioriteringar, särskilt prioriteringarna nedan: 

• Vi värvar tillsammans – det är bra om vi blir fler i RBUF 
• Att leva som vi lär – ett förbund där barn styr 

 
 
 
 
 
 
 

FOKUS 
 
 

 

Våld mot barn har sitt ursprung i det förtryck som barn utsätts för av vuxna. 
Detta har sin bakgrund i maktobalansen, där vuxna har makten över barn på 
både individuell nivå (föräldrar, vårdnadshavare eller lärare) och på 
samhällsnivå (regeringen). För att bekämpa våld mot barn kommer vi främst 
fokusera på hur samhällsstrukturer och inaktivitet vid diskriminering, utsätter 
barn för våld. 

 

  
Vad ska vi göra? 

Vad kommer att 
indikera våra 
framgångar? 

Vad är den 
preliminära 
tidsramen? 

Hur mycket 
förväntas 
spenderas? 

 KUNSKAPSSAMLING och SPRIDNING 
 Organisera skolbesök i 

grundskolor, högstadiet 
och gymnasiet med fokus 
på antirasism 

Minst 7 skolbesök 
Eller 300 nya 
rekryterade 
medlemmar 

 
Under årets 

gång 

 

 Skapa en barnvänlig 
utbildningsvideo för 
delning 

Video skapad i 
samarbete med 
Rädda Barnen 

 

  
 T2 

 

SAMHÄLLET 

vs. 

BARN 

Statliga 
lagstiftningsåtgärder 
om barns rättigheter 

Våld mot barn som 
genomgått migration 

Våld mot 
transpersoner, queer 
och könsneutrala barn 

Rasism och våld från 
rasprofilering 



 Skapa barnvänliga färdig-
att-använda föredrag för 
utbildning om våld 

Tre färdig-att-
använda-
presentationer 
skapade till 
föredrag 

 
 

T1 

 

  
Dela ut faktablad 

Dela ut samtliga 
resurser av 
faktabladen vid 
varje skolbesök 

 
Under årets 

gång 

 

 Engagera medlemmar i 
frågan om vapenexport 
till länder som deltar i 
Jemenkriget.  

Delta i Rädda 
barnens kampanj 
om vapenexporten 

 
 

T1 

 

 POLITISK OPPINIONSBILDNING 
 Driv en nationell kampanj Kampanj 

genomförd 
 

T2 
 

 Skriv debattartiklar och 
presentera åsikter från 
barn i medlemskapet 

Minst en skriven 
debattartikel  

Under årets 
gång 

 

 Överväg att organisera en 
demonstration eller en 
manifestation om 
möjligheten uppstår 

Om det finns en 
anledning till det 

 
- 

 

 Besvara potentiella 
regeringskonsultationer 

Om det finns en 
anledning till det 

 
- 

 

 Organisera en 
paneldiskussion om våld 
med en 
regeringstjänsteman och 
barn från medlemskapet 

 
En panel 
organiserad 

 
 

T3 

 

 Var representerade på 
barnrättsdelegationen, 
kunskapscentrum för 
ensamkommandebarn, 
Barnrättsfagarna, 
ungdomspolitiskarådet 
och UNCRC nätverk 

 
 
Närvara minst en 
gång på varje möte 

 
 

Under årets 
gång 

 

     

 Skicka in feedback till FN-
kommittén om barnets 
rättigheter 

Feedback inskickad  
T1 

 



 Aktivt delta i 
arbetsgruppen Rösta vid 
16 år i Youth 2020 

Skicka in en rapport 
till medlemmar om 
att delta i gruppen 

Under årets 
gång 

 

 Aktivt delta i den 
parlamentariska 
kommitténs 
skuggkommitté för den 
framtida 
migrationspolitiken 

Skicka in en rapport 
till medlemmar om 
att delta i 
skuggkommittén 

 
Under årets 

gång 
 

 

AKTIVITETER 2020 Eglantyne Jebb-pris 
med kategori för barn 
och vuxna 

 
Pris utgivet 

 
T3 

 

 AKTIVITETER MED MEDLEMMAR OCH MEDLEMSGRUPPER 
 Organisera aktivisthelgen 

som är under våren 
tillsammans med en 
partnerorganisation 

Aktivisthelgen är 
organiserad med 
minst en 
partnerorganisation 

 
 

T1 

 

 Organisera aktivisthelgen 
i höst 

Aktivisthelgen är 
organiserad 

T3  

 Skapa ett aktivitetspaket 
som medlemsgrupper 
kan använda självständigt 
och i partnerskap med 
Rädda Barnens lokala 
föreningar med fokuset 
att rekrytera fler 
medlemmar 

 
Minst 80 % av 
medlemsgrupperna 
har använt 
aktivitetspaketet 

 
 

T1 och T2 

 

 PARTNERSKAP    
 Värna om ett stabilt 

partnerskap med Rädda 
Barnen 

Minst 4 besök hos 
Rädda Barnens 
lokala föreningar 

Under årets 
gång 

 

 Värna om ett stabilt 
partnerskap med Rädda 
Barnen Ungdomsförbund 
Nordic Cooperation 

Minst 4 
organiserade 
möten med Nordic 
Cooperation 

 
Under årets 

gång 

 

 Ingå i partnerskap med 
Rädda Barnens 
internationella kontor för 
påverkansarbete när det 
passar 

Om det finns en 
anledning till det 

-  

 Få nya partners Minst en ny 
partnerorganisation 
som vi inte 
samarbetat med 
tidigare 

 
Under årets 

gång 

 

 ORGANISATIONSUTVECKLING 
 Rekrytera fler 

medlemmar 
Bekräftas efter att 
vi beslutat om 
Rädda Barnens mål 

Under årets 
gång 

 



 Växa i antalet aktiva 
medlemmar 

Bekräftas efter att 
vi beslutat om 
Rädda Barnens mål 

Under årets 
gång 

 

 Växa i antalet 
medlemsgrupper 

Bekräftas efter att 
vi beslutat om 
Rädda Barnens mål 

Under årets 
gång 

 

 Implementera 
Barnmaktsprojektet 

Bekräftas 
omgående 

Under årets 
gång 

 

 Organisera 
Barnrättskongress 

Barnrättskongress 
organiserad 

T3  

 Granska organisationens 
stadgar 

Ändringar i stadgar 
antas under 
barnrättskongresse
n 

 
T3 

 

 Granska Rädda Barnens 
Ungdomsförbund strategi 
för 2018 – 2022 

Strategin granskas 
under 
barnrättskongresse
n 

 
T3 

 

 

 Skapa en 
kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstr
ategi skapad 

T1  

 Driva en arbetsgrupp om 
barnvänlighet i Rädda 
Barnens 
Ungdomsförbund 

Arbetsgruppen 
framställde minst 
en intellektuell 
produktion 

 
Under årets 

gång 

 

 Undersöka skapandet av 
Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds grupp 
av utbildare 

 
Rapport inskickad 
till styrelsen 

 
T3 

 

 Utveckla ett nytt 
medlemsregister 

Nytt 
medlemsregister 
skapat 

T2  

 


