VERKSAMHETSINRIKTNING 2021-2022
Vår vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina
drömmar. Det är grunden till allt Unga Reumatiker gör med och för barn,
ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom och deras närstående. Unga
Reumatiker är en demokratisk, ideell organisation, som är partipolitiskt och
religiöst obunden och arbetar utifrån demokratiska, feministiska, normkritiska,
antifunkofobiska och antirasistiska principer.

Medlemskapets värde
Det ska vara värdefullt att vara medlem i Unga Reumatiker. Vi vill erbjuda våra
medlemmar ett brett utbud av mötesplatser, information, stöd, pepp och
gemenskap. En kan vara berörd av reumatisk sjukdom på många olika sätt och
därmed ha olika behov med sitt medlemskap. Med lägerverksamhet för alla åldrar,
nationella träffar, stödkompisar och olika nätverk ska vi skapa sammanhang som
våra medlemmar känner sig välkomna i. Vi vill skapa förutsättningar för vänskap
och utbyte av erfarenheter.

Regional och lokal verksamhet
Tillsammans med regionstyrelserna ska vi fortsätta arbetet med att stärka den
regionala och lokala verksamheten för att den ska bli mer stabil, kontinuerlig och
kvalitativ. Vi vill fortsätta att utveckla samarbeten mellan Unga Reumatikers
regioner och Reumatikerförbundets distrikt och föreningar för att få till en bra
övergång från Unga Reumatiker till Reumatikerförbundet och skapa ett större
värde för närstående vuxna.

Ökat engagemang
Att vara förtroendevald eller engagerad ska vara roligt och utvecklande. Vi vill ha
ett glödande engagemang som håller länge. Vi vill stärka de engagerade med
utbildning och nätverk. En prioriterad grupp inom de engagerade ska vara
regionala och nationella valberedningar. Vi vill fortsätta arbetet med att få en
välfungerande struktur för att rekrytera och bereda styrelser i Unga Reumatiker. Vi
vill också stärka de nationella arbetsgrupperna och verka för att fler ska kunna
engagera sig utifrån intresse i särskild fråga.

Demokrati och inkludering
Ett av Unga Reumatikers uppdrag är att bedriva och vidareutveckla en demokratisk
och inkluderande organisation. Ålder, kön, könsidentitet, etnicitet, religion,
sexuell läggning, funktionsförmåga, socioekonomisk status eller bostadsort ska
inte påverka ens engagemang i Unga Reumatiker. Unga Reumatiker ska vara
tillgänglig för alla och alla ska få rätt förutsättningar för att kunna delta, utvecklas
och känna sig värdefulla i alla typer av sammanhang som Unga Reumatiker
arrangerar. Vi vill därmed undersöka eventuella förändringar i verksamheten som
kan bidra till en bättre inkludering.
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Intressepolitik och påverkansarbete
Som en vidare utveckling av Unga Reumatikers intressepolitiska arbete vill vi
stärka våra medlemmar till att själva kunna driva utvecklingen framåt genom att
utkräva sina rättigheter.

Information och kunskap
Kunskapen om barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom är låg och
det påverkar våra medlemmars liv negativt med fördomar, misstro och
ifrågasättande. Vi vill stärka och utveckla vår interna och externa kommunikation
för att kunna sprida mer och bättre information och kunskap. Med hjälp av den nya
grafisk profilen vill vi skapa en helhet och sammanhållenhet kring
kommunikationen för att stärka Unga Reumatikers varumärke. Vi vill därför arbeta
särskilt med att stärka vår kommunikation i tryck och i sociala medier.

Forskning
Unga Reumatiker vill både bidra till och delta i forskning som rör barn, ungdomar
och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Genom att aktivt arbeta med
kommunikation, insamling och utdelning i Unga Reumatikers forskningsfond ska
vi bidra till att forskningen ökar. Genom att delta i forskningsprojekt ska vi
säkerställa att våra medlemmars perspektiv speglas i aktuell forskning.
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