Det här vill Unga Örnar!
Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation.
Vår verksamhet skapas med barn, för barn – hos oss har alla
barn och unga inflytande.
 Vår vision – det här vill vi
Unga Örnar vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt
samhälle där alla barn och unga har en rolig och meningsfull fritid där
de får ta plats och påverka.
 Vårt uppdrag – det här ska vi göra
Unga Örnar arbetar för att ge barn och unga möjligheten att utvecklas
till hänsynsfulla, självständiga, medvetna, solidariska och kritiskt
tänkande personer. I Unga Örnar får barn och unga möjlighet att
lära sig hur man påverkar: i vår organisation, i vårt samhälle och
internationellt. Unga Örnar kämpar för en jämlik barndom för alla
barn och unga.

Våra fokusområden fram till 2027:

Vi har fyra områden som vi arbetar extra mycket med fram till år 2027.
Alla fyra områden är lika viktiga. Inom varje område samarbetar vi främst
inom arbetarrörelsen men också med andra organisationer som delar vår
värdegrund.

 Vi ska öka antalet medlemmar och finnas på fler platser
År 2027 finns vi i hela Sverige och är en växande organisation som finns
där barn och unga bor och har verksamhet i områden där vi behövs.
Tillsammans med andra arbetar vi för alla barn och ungas rätt till en
meningsfull fritid. Det är både enkelt och roligt att vara medlem och
engagera sig i Unga Örnar. Alla barn och unga som vill delta i vår
verksamhet har möjlighet att göra det. Unga Örnar erbjuder roliga,
trygga och meningsfulla mötesplatser med verksamhet som skapar
gemenskap och engagemang.

 Vi ska kämpa för barns rätt till en jämlik barndom
År 2027 är Unga Örnar en självklar aktör i frågor som handlar om barn
och ungas rättigheter och lika värde. Många vet vilka vi är och vad vi
står för. Vi arbetar för alla barns rätt till en jämlik barndom och att de
som bestämmer i Sverige ska följa barnkonventionen. Det innebär att vi
arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets
resurser, exempelvis genom en likvärdig skola. Tillsammans med andra
organisationer kämpar vi för att ta bort klasskillnaderna och ge alla barn
och unga samma möjligheter, oavsett vilken bakgrund, bostadsort eller
ekonomisk situation de har.

 Vi ska lära ut demokrati till alla våra medlemmar och ledare
År 2027 är det många som vill vara ledare i Unga Örnar. Vårt ledarskap
bygger på demokrati och att alla får vara med. Vår verksamhet utgår från
barnkonventionen och skapas utifrån barn och ungas önskemål och behov.
Ledarna ser till att alla medlemmar får möjlighet att lära sig att påverka
både i vår organisation och i samhället. Barn och unga är med både i
verksamhetens planering och genomförande.

 Vi ska ha en stark ekonomi
År 2027 har Unga Örnar en stark ekonomi där vi får pengar från flera olika
håll. Det möjliggör rolig verksamhet som alla barn och unga kan delta i.
Att ha mer pengar gör att vi utvecklar organisationen och att vi kan skapa
ny verksamhet. Tillsammans med Unga Örnars Vänner arbetar vi för att
stärka vår ekonomi.

