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LÄGER & KURSVERKSAMHET (forts)

Unga Rörelsehindrade arbetar med att:

➢ ordna egna läger där deltagarna får möjlighet att stärka sin själv-
              känsla, självförtroende samt bli mer självständiga

➢ på våra läger sprida intresse och kunskap om de frågor som Unga      
              Rörelsehindrade arbetar med

➢ genom utbildning och inspiration ge medlemmarna självförtroende 
              samt föreningsstolthet och en vilja att jobba inom Unga Rörelse-    
              hindrade
 
 

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Unga Rörelsehindrade engagerar sig för utbyte av erfarenheter från andra 
länder.

Unga Rörelsehindrade arbetar därför med att:

➢ etablera samarbeten med olika länder.
➢ sprida information och kunskap från andra länder om personer 

med nedsatt rörelseförmåga samt deras erfarenheter.
 

 

Vad gör 
vi?

HUR BLIR JAG MEDLEM?

Genom att skicka personnummer, namn, efternamn, telefonnummer, mejl-
adress och adress till medlemsregistret@ungarorelsehindrade.se blir du 
enkelt medlem. Vi kommer aldrig ge ut dina uppgifter. Du kan också ringa 
till förbundskansliet: 08-685 80 80.

Ett medlemsskap är gratis första året, därefter 60:-/år. Ett kostnadsfritt 
medlemskap i DHR ingår om du så vill.



VERKSAMHET OCH SAMARBETE

Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt och reli-
giöst obunden organisation.

Vi samarbetar bland annat med DHR. Unga Rörelsehindrade är DHRs ung-
domsförbund. Vilket innebär att vi ofta arbetar kring samma frågor men från 
ett ungdomsperspektiv.
 
 

MÅLSÄTTNING OCH HUVUDMÅL

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar 
med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället. Vara fullt del-
aktig och vara med och påverka. Att se möjligheterna i individens unika 
personlighet och erfarenhet.

Målet är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara en naturlig del 
av samhället och mångfalden.
 
 
 

MEDLEMSVÄRVNING

För att växa och bli ett starkare förbund måste Unga Rörelsehindrade nå 
fram med budskapet och våra intressepolitiska frågor. Därför måste vi 
värva fler medlemmar och bilda fler lokala regioner.

Detta gör Förbundet bland annat genom att:
➢ ha verksamhet nära medlemmarna
➢ anordna demonstrationer och torgmöten
➢ påverka media och politiker
➢ sprida kunskap och information för att påverka attityder i sam-

hället
 
 

LÄGER OCH KURSVERKSAMHET

På Unga Rörelsehindrades läger får deltagarna träffa andra ungdomar 
med liknande erfarenheter.

Det är vik-tigt att deltagarnas erfarenheter och kunskaper framhävs och 
att det finns möjligheter till diskussioner och intressanta möten deltagarna 
emellan.

Det ska också finnas plats till att ta upp viktiga ämnen samt att alla ska 
kunna delta oavsett funktionsnedsättning.

Unga Rörelsehindrade kräver:

➢ att lägerverksamhet som anordnas av kommuner och för-
eningar ska vara tillgänglig för alla.

JÄMSTÄLLDHET

Unga Rörelsehindrade ska sträva efter att uppnå jämställdhet inom verk-
samheten.

Jämställdheten ska genomsyra inom hela verksamheten såsom kansliet, 
läger, kurser, temahelger, förbundsstyrelsesammanträden samt regionala 
aktiviteter.
 
 

information om intressepolitiska frågor.

Kampanjer samt lokala aktioner är också viktiga metoder. Det är 
dessutom viktigt att material vi ger ut är enkel och läsbart för alla.
 
 

INFORMATIONSVERKSAMHET

Unga Rörelsehindrade ska använda mediala redskap som ett verktyg för 
att belysa våra intressepolitiska frågor.
 
Viktigt är också att motverka diskriminering genom att sprida kunskap och 


