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Förord
Under 2021 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 
haft i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för 
engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Upp- 
draget skulle genomföras i samarbete med de nationella minoriteternas ungdoms- 
förbund. I uppdraget ingick att utöka organisationernas nätverk med andra 
ungdomsorganisationer. 

I den här rapporten presenteras hur uppdraget har genomförts och uppnåd-
da resultat. I rapporten beskrivs också på vilket sätt uppdraget har genomförts i 
samverkan med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. 

MUCF bedömer att insatserna har bidragit till att förbättra förutsättning-
arna för engagemang och inflytande för de unga från de nationella minorite-
terna. Det krävs dock en långsiktighet i arbetet och de unga från de nationella 
minoriteterna behöver också ett ökat stöd i sitt engagemang.

Rapporten har tagits fram av Lejla Hadzihasanovic och Victoria Blomén på 
avdelningen för statsbidrag.  

Lena Nyberg, generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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Sammanfattning
Under 2021 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 
haft i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättning-
arna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. 
Arbetet skulle ske i samarbete med de nationella minoriteternas ungdoms-
förbund. I uppdraget ingick att utöka organisationernas nätverk med andra 
ungdomsorganisationer (regeringsbeslut 2020). 

Här presenterar MUCF genomförande och resultat av uppdraget under 
2021. Första kapitlet beskriver förberedelsearbetet och samarbetena med de 
nationella minoriteterna och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
(LSU). I det andra kapitlet redogörs för de insatser MUCF har gjort för att 
förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för ungdomar från 
de nationella minoriteterna.  I det tredje kapitlet finns slutsatser och förslag på 
fortsatt utveckling.

MUCF bedömer att insatserna har bidragit till att förbättra förutsättning-
arna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. 
De nationella minoriteternas ungdomsförbund har fått en ökad kapacitet att 
skapa engagemang inom organisationen och att kunna bedriva påverkansarbete 
i frågor som berör dem. Ungdomarna har också fått kunskap och inspiration för 
att engagera sig i frågor som berör dem, vilket i sin tur ökar förutsättningarna 
för inflytande. 

MUCF anser dock att det finns ett fortsatt behov av insatser för att förbättra 
förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella 
minoriteterna. För att insatserna ska nå fler unga och leda till långsiktiga resultat 
och effekter krävs också ett långsiktigt arbete. Dialog och partnerskap med 
ungdomsförbund från de nationella minoriteterna är nödvändigt även fortsätt-
ningsvis. MUCF anser även att det finns behov av att förstärka de nationella 
minoriteternas resurser för att de ska få bättre förutsättningar att genomföra 
egna initiativ inom området. 

MUCF föreslår att regeringen: 
• ger MUCF ett långsiktigt och flerårigt uppdrag att arbeta med att 

förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga 
från de nationella minoriteterna. 

• ser över och inför en permanent höjning av det totala bidrags- 
anslaget till barn- och ungdomsorganisationer. 

• ser över förordning (2011:65) om statsbidrag till barn och ung-
domsorganisationer så att MUCF vid fördelningen av bidrag kan 
beakta att de nationella minoriteterna bedriver resurskrävande 
verksamhet. 
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Inledning
Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända 
som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, 
finska, romani chib och jiddisch. Samerna är dessutom erkända som urfolk. 
Regeringens mål med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande.

MUCF har tidigare haft uppdrag kopplade till regeringens strategi för 
romsk inkludering (skr. 2011/12:56). Under 2020 hade MUCF i uppdrag 
att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för unga 
romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisatio-
ners deltagande i samhällslivet. I uppdraget ingick att genomföra en utbildning i 
föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organi-
sationer. Uppdraget skulle genomföras efter samråd med romska representanter 
(regeringsbeslut 2019). Inom ramen för detta uppdrag genomfördes bland 
annat ett digitalt erfarenhetsutbyte mellan romska ungdomsförbundet och 
övriga nationella minoriteters ungdomsförbund (MUCF 2021). 

Under 2021 har MUCF haft i uppdrag att genomföra insatser som bidrar 
till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från 
de nationella minoriteterna. Arbetet skulle ske i samarbete med de nationella 
minoriteternas ungdomsförbund. I uppdraget ingick även att utöka organisa-
tionernas nätverk med andra ungdomsorganisationer (regeringsbeslut 2020). 
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Förberedelser
Tidigare erfarenhet av att arbeta med uppdrag inom romsk inkludering visade 
att målgruppens medverkan och medskapande var centralt för genomföran-
det. Det handlar om att aktiviteterna ska utgå från målgruppens behov och 
förankras i målgruppen för att säkerställa relevans och spridning. Erfarenheten 
visar också att det att det tar tid att bygga upp tillitsfulla och meningsfulla 
relationer med målgruppen. 

Under våren 2021 har MUCF därför fokuserat på att etablera ett samarbete 
med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Enligt den europeiska ko-
den för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen kan samverkan 
ske på olika nivåer; information, samråd, dialog och partnerskap (NOD 2020). 
MUCF har strävat efter samverkan under hela uppdraget. För att insatserna 
ska vara relevanta för målgruppen och utgå från deras behov och önskemål har 
enskilda samråd med de nationella minoriteternas ungdomsförbund anordnats. 
Dessutom skapades en arbetsgrupp med unga representanter från de fem olika 
minoriteterna.

Genom samråden och arbetsgruppsmötena har målgruppen engagerats och 
fått inflytande i arbetet med att utforma, planera och genomföra uppdraget. 
Dessa aktiviteter har också bidragit till uppdragets syfte att förbättra förutsätt-
ningarna för engagemang och inflytande. 

Samråd med de nationella minoriteternas 
ungdomsförbund
Under våren 2021 bjöd MUCF in samtliga minoriteters ungdomsförbund till 
enskilda samråd: Judiska ungdomsförbundet, Romska Ungdomsförbundet, Met 
Nuoret, Sáminuorra och Sverigefinska ungdomsförbundet. Under samråden 
informerades ungdomsorganisationerna om uppdraget och blev tillfrågade 
om vad de tyckte om det. Dessa samråd visade att de olika organisationernas 
förutsättningar, behov och prioriteringar skiljer sig åt. I vissa grupper finns det 
ungdomar som inte vågar vara öppna med sin identitet på grund av rädsla för 
att utsättas för diskriminering, våld eller andra hatbrott.

Romska ungdomsförbundet berättade att många unga romer upplever att 
de tvingas dölja sin romska identitet för att få jobb. Det finns också en stark 
hotbild mot vissa nationella minoriteter som gör att en del unga inte vågar 
genomföra eller delta i aktiviteter. Judiska ungdomsförbundet berättade att de 
lägger mycket resurser på säkerhetsarrangemang i samband med sina aktiviteter 
för att ungdomarna ska våga delta och för att föräldrar ska våga låta sina barn 
delta. 

Andra organisationer har istället svårigheter med att skapa långsiktighet i 
sin verksamhet. Met Nuoret är en relativt liten förening som inte har så många 
medlemmar och begränsade resurser. De har i dagsläget inget organisations- 
bidrag från MUCF och allt arbete sker ideellt. Även om det finns många som 
är engagerade i frågorna så upplever de att det är svårt med föreningsteknik och 
administration. Även Sverigefinska ungdomsförbundet angav att det finns behov 
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av styrelseutbildning. De uppgav även att de har behov av att alla i organisatio-
nen lär sig hur man kan påverka och att det finns inflytande på olika nivåer. 

Både Judiska ungdomsförbundet och Sáminuorra tar upp behovet av att 
träffa makthavare för att få inflytande i sina frågor. Sáminuorra har också 
påpekat att samerna inte enbart är en nationell minoritet utan också ett urfolk, 
och vill alltså bli betraktade som det. Något som var gemensamt för ungdoms-
förbunden var dock att de uttryckte ett behov av ökade resurser för att bedriva 
sin verksamhet.  

Under samråden med ungdomsförbunden fick var och en möjlighet att 
komma med förslag på insatser som skulle kunna genomföras inom ramen 
för det här uppdraget. De föreslog till exempel: styrelseutbildning, workshop 
i intressepolitik och påverkansarbete, workshop om medlemsrekrytering, 
ungdomskonferens, utbildning i föreningsteknik, workshop om samråd, träff 
med makthavare och mötesplats mellan de nationella minoriteterna. 

Samråden gav en klarare bild av ungdomsförbundens behov och önskemål. 
Det blev också tydligt att det skulle behövas flera olika insatser för att tillfreds-
ställa gruppernas olika behov och önskemål. 

Arbetsgrupp med unga från de nationella 
minoriteterna
Utöver samråden skapade MUCF även en arbetsgrupp med unga från de 
nationella minoriteterna. Varje ungdomsförbund fick utse en representant. 
Romska ungdomsförbundet avstod dock från att ha med någon representant. 
För att alla grupper skulle vara representerade bjöd MUCF istället in en romsk 
ungdom som tidigare deltagit i uppdrag om romsk inkludering. Arbetsgruppen 
bestod av fyra tjejer och en kille mellan 20–28 år och ungdomarna arvoderades 
för sitt deltagande. 

Ungdomarna i arbetsgruppen utformade, planerade och genomförde insat-
serna tillsammans med MUCF. MUCF:s samverkansmodell användes för att få 
en gemensam utgångspunkt för samverkan (MUCF 2021b). Modellen tar upp 
frågor som man bör ta hänsyn till som är viktiga för att samverkan ska bli bra. 
Det handlar bland annat om förståelse för olika roller, vilka förutsättningar som 
finns, att identifiera behov, att ha en gemensam bild, att planera insatser och ha 
en tydlig rollfördelning (MUCF 2021b).  

Sammanlagt anordnade MUCF fyra digitala möten med arbetsgruppen. 
Det hölls tre möten under 2021, två på våren och ett på hösten. Det fjärde 
mötet hölls i januari 2022. Det första mötet handlade om uppdraget, syftet 
med mötena och om arbetsgruppens uppgift och roll. Dessutom presenterades 
MUCF:s samverkansmodell och utgångspunkterna för samverkan. Vid mötet 
diskuterades också de problem och behov som kom fram vid de inledande 
enskilda samråden med ungdomsförbunden. Det visade sig att de problem och 
behov som tagits upp stämde bra överens med ungdomarnas bild. De påpekade 
dock att de fem olika minoritetsgrupperna har olika förutsättningar och möter 
olika problem. Vissa representanter kände inte igen problemen med trygghet 
och säkerhet medan andra inte kände igen problemen med långsiktighet. 
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Insatserna behövde därför utformas på ett sätt som tog hänsyn till minori-
tetsgruppernas olika förutsättningar och behov. Arbetsgruppen bestämde att 
prioritera följande insatser: 

• Styrelseutbildning
• Ungdomsträff
• Träff med makthavare
• Filmer om föreningsteknik

Det andra och tredje arbetsgruppsmötet handlade om planering av insatserna. 
Frågor som diskuterades var bland annat när i tid varje insats skulle genomföras, 
vilken målgruppen var för respektive insats, vem/vilka som skulle bjudas in och 
innehåll. På det sista arbetsgruppsmötet ägnades mycket tid åt diskussioner 
kring resultaten av de insatser som gjorts. Ungdomarna fick också svara på en 
utvärdering om hur det varit att delta i arbetsgruppen. Överlag tyckte de att 
medverkan i arbetsgruppen hade fungerade bra och varit givande. Här är några 
citat från deras svar:

Jag tycker att det har fungerat bra. Det var varit svårt för mig att komma 
med konkreta förslag och idéer då jag känner mig ny inför allt sånt här 
arbete. Men det har känts ok eftersom miljön i arbetsgrupperna har varit 
väldigt snäll. Jag tycker att det har varit lärorikt att sitta med och bolla 
idéer. Tycker även att det har fungerat smidigt att ha det digitalt.

Eftersom jag inte gjort sånt här tidigare så tycker jag att det har varit 
väldigt givande. Jag har lärt mig hur man kan jobba med frågor som 
rör ungdomars engagemang och minoritetsfrågor, men också hur man 
planerar och genomför aktiviteter.

Bra att lära sig om andra nationella minoriteter, intressant att höra vilka 
prioriteringar finns hos andra. Trots att våra behov är så olika lyckades vi 
ändå genomföra aktiviteter som gynnade alla.

Samarbete med Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU)
MUCF kunde redan efter första arbetsgruppsmötet konstatera att uppdraget 
skulle kräva mycket tid och resurser. Det fanns därför behov av att ta in en 
extern aktör för att få hjälp att utforma innehållet i insatserna efter målgruppens 
behov och genomföra insatserna tillsammans med MUCF och valde Landsrådet 
för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

LSU är en väletablerad paraplyorganisation för barn- och ungdomsorganisa-
tioner. De har 83 nationella ungdomsorganisationer som medlemmar och flera 
av de nationella minoriteternas ungdomsförbund är medlemmar i LSU. Vidare 
har LSU stor erfarenhet av att anordna utbildningar för sina medlemsorgani-
sationer inom exempelvis styrelsearbete och påverkansarbete. Dessutom har 
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LSU kunskap om de nationella minoriteternas organisering då de under 2019 
tog fram rapporten ”(o)likheter” som handlar om unga minoriteter och urfolks 
förutsättningar för organisering (LSU 2019).

LSU fick bland annat i uppdrag att ta fram manus till en film om styrelse- 
arbete inom ideella föreningar, ansvar för innehållet i styrelseutbildningen 
och ungdomsträffarna samt ansvar för att anordna möten mellan ungdoms-
förbunden och makthavare. Innehållet för varje insats som LSU tog fram 
skulle anpassas efter målgruppens önskemål och stämmas av med MUCF och 
arbetsgruppen.
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Genomförande
Arbetet med samråden och bildandet av arbetsgruppen pågick under hela våren. 
MUCF höll sitt första möte med arbetsgruppen i maj 2021 och då beslutades 
också vilka insatser som skulle genomföras. Under sommaren och början av 
hösten etablerades samarbetet med LSU och planeringen av insatserna tog form. 
Insatserna kunde därför genomföras först under senare delen av hösten. 

Styrelseutbildning
Under helgen den 27–28 november 2021 anordnade MUCF en styrelseutbild-
ning i Stockholm. Utbildningen riktades främst mot ledamöter i de nationella 
minoriteternas ungdomsförbundsstyrelser. Syftet var att öka ungdomsförbun-
dens kapacitet att engagera ungdomar och få inflytande i frågor som berör dem. 
För att utöka ungdomsförbundens nätverk med andra ungdomsorganisationer 
bjöds även andra ungdomsförbund in till ett erfarenhetsutbyte under utbild-
ningen. LSU ansvarade för att ta fram upplägg och innehåll i utbildningen samt 
att bjuda in andra ungdomsorganisationer till erfarenhetsutbytet. Detta skedde i 
samverkan med MUCF och arbetsgruppen bestående av unga från de nationella 
minoriteterna. 

Utbildningen tog bland annat upp:

• styrelsens roll och unika uppgifter
• påverkansarbetets former och förutsättningar (intressepolitik)
• medlemsrekrytering och att bygga en stark, inkluderande och hållbar 

organisation 

Av tio anmälda deltog nio i utbildningen. Två kom från Sverigefinska ungdoms-
förbundet, fyra från Met Nuoret och tre från Sáminuorra. Sju av ungdomarna 
identifierade sig som tjejer och två som killar. På utvärderingsmötet med 
arbetsgruppen diskuterades varför inte fler deltagit. 

Bland annat visade det sig att det i vissa förbund hade funnits ett stort 
intresse av att delta, i synnerhet bland nyinvalda styrelseledamöter, men att de 
haft förhinder den helg som utbildningen hölls. Även Romska ungdomsför-
bundet (RUFS) hade under samråd framfört ett behov av styrelseutbildning. 
Då de hade avstått från att ha en representant i arbetsgruppen skickade MUCF 
ut inbjudan till organisationens mailadress. Det visade sig dock att de hade 
haft problem med sin infoadress vilket i sin tur gjorde att de inte nåtts av den 
ursprungliga inbjudan. När inbjudan till sist kom fram var det svårt för dem att 
hitta någon som kunde delta. 

När det gäller Judiska ungdomsförbundet (JUS) hade de redan under arbets-
mötena framfört att de inte var i behov av någon styrelseutbildning eftersom 
deras styrelseledamöter får utbildning av förbundets generalsekreterare. 

MUCF bedömer dock att själva styrelseutbildningen blev lyckad. Ung- 
domarna som deltog i utbildningen hade olika mycket erfarenhet av att engage-
ra sig i föreningar och styrelsearbete. Några deltagare hade varit aktiva länge och 
haft olika uppdrag inom styrelsen medan andra var nya och saknade erfarenhet. 
Det var livliga diskussioner under hela utbildningen. Stämningen var mycket 
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bra och alla deltog i samtalen. Deltagarna insåg också att det finns fördelar 
med att träffa andra ungdomsförbund. De ville gärna ha mer tid att prata med 
varandra vid framtida träffar. 

I slutet av utbildningen fick deltagarna utvärdera utbildningen och det var 
sex personer som svarade. Utvärderingen visade att deltagarna överlag var nöjda 
med insatsen. På samtliga frågor har majoriteten gett betygen fyra eller fem. 
Skalan gick från ett som var sämst till fem var bäst. På frågorna hur användbart 
innehållet har varit och om de har fått nya kunskaper har samtliga angett en 
fyra eller femma i betyg. 
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Det som uppskattades allra mest var att träffas och lära känna varandra. På 
frågorna om de tyckte att det var relevant att utbyta erfarenheter med andra 
ungdomsförbund och om det är sannolikt att de kommer ha kontakt i fram- 
tiden har samtliga angett en femma i betyg. 

Här är några citat från deltagarna:

Stort steg att sätta ett ansikte till namnen man sett

Vi har bytt kontaktuppgifter och har planer för framtida samarbeten. Jag 
tror att vi kommer att höras och ses oftare efter en sådan här helg

Superbra att ni organiserade denna träff, väldigt värdefullt att få träffa 
andra unga från de olika nationella minoriteterna

En del av styrelseutbildningen innehöll erfarenhetsutbyte med andra ung-
domsorganisationer. Organisationerna fick berätta om sina verksamheter och 
diskutera kring frågor om medlemsvärvning, inflytande och påverkansarbete. 
Överlag verkade ungdomar från de nationella minoriteterna som deltog 
uppskatta att höra hur andra organisationer arbetade. Här är några svar från 
utvärderingen:

Just genomgångarna i medlemsrekrytering och påverkansarbetet var 
väldigt bra.

Många nya idéer som vi kan ta med oss till övriga styrelsen och hur vi kan 
utveckla vårt arbete. 

Sammanfattningsvis bedömer MUCF att styrelseutbildningen har bidragit till 
att öka ungdomsförbundens kapacitet att engagera ungdomar och få inflytande 
i frågor som berör dem och även utökat nätverken till andra ungdomsorganisa-
tioner. På så sätt har utbildningen även bidragit till uppdragets syfte att förbättra 
förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella 
minoriteterna. 

Digitala ungdomsträffar
För att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från 
de nationella minoriteterna anordnade MUCF även två digitala ungdomsträffar 
för målgruppen. Syftet var att inspirera och skapa engagemang. Inbjudan gick 
ut brett för att även försöka fånga upp unga från de nationella minoriteterna 
som inte är med i ungdomsförbunden. MUCF och LSU tog gemensamt fram 
upplägg och innehåll till ungdomsträffarna samt bjöd in föreläsare och gäster. 
Arbetsgruppen ansvarade för att sprida information om utbildningen inom 
respektive ungdomsförbund och i sina nätverk. 

Den första digitala träffen hölls den 9 december 2021 på temat ”Snacka 
rättigheter”. Där ingick en inspirationsföreläsning med information om de 
nationella minoriteterna och deras rättigheter. Därefter genomfördes en  
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paneldebatt med fem representanter från de nationella minoriteterna som 
delade med sig av sina erfarenheter. 

Den andra digitala träffen hölls den 13 december 2021 på temat ”Påverkan”. 
Sex ungdomar deltog vid respektive träff. De kom från Sverigefinska ungdoms-
förbundet och Romska ungdomsförbundet. Dessutom deltog en romsk person 
som representerade en mindre förening vid båda tillfällena. 

Det är svårt att veta varför inte fler deltog. Det kan vara på grund av att de 
hade annat inplanerat, att de hade glömt träffen eller hade tekniska problem. 
Detta togs även upp med arbetsgruppen. Ungdomarna i arbetsgruppen 
berättade att de skickat inbjudan till ungdomsträffar till sina respektive 
ungdomsförbund som sedan i sin tur spred informationen till sina medlemmar. 
Ungdomarna sa också att det är svårt att nå unga som inte är organiserade. 
De nämnde även att det i slutet på året kan vara stressigt med tanke på skol- 
uppgifter, tentor etc. De tyckte inte heller att den låga uppslutningen vid 
ungdomsträffen gav en rättvis bild när det gäller intresse för frågor som berör 
ungdomar från de nationella minoriteterna. 

Även ungdomsträffarna utvärderades. Det var dock endast tre ungdomar 
som svarade på utvärderingen. De som svarade var överlag nöjda. 

Citat från fritextsvaren: 

Jag tror att utbyte av erfarenheter med andra ungdomar som förmodli-
gen befinner sig i likande situationer kan öka motivation, öka kunskap 
eller förståelse på hur man kan arbete för att påverka. Inte minst att det 
är ett sätt att inspireras utav varandra engagemang och drivkraft. Jag tror 
att detta är en viktig del utav ungas önskan om att påverka.

Jag tycker hela konceptet var bra, däremot tror jag att det skulle vara av 
en annan tyngdkraft om det var fysiskt. Jag tycker att val av föreläsare var 
otroligt bra. Även panellisterna var mycket bra val.
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En återkommande kommentar var att det skulle ha varit bättre om ungdoms-
träffarna hölls fysiskt istället för digitalt. Det önskades även mer tid att dela 
erfarenheter, något som kan vara svårt i digitalt format. Sammanfattningsvis 
bedömer MUCF att ungdomsträffarna har bidragit till att skapa inspiration och 
engagemang hos ungdomar från de nationella minoriteterna.

Möte med makthavare
För att förbättra förutsättningarna för inflytande för unga från de nationella  
minoriteterna planerades även möten med makthavare. Syftet var att skapa 
dialog och ge de nationella minoriteterna en plattform för inflytande och 
påverkansarbete till dem som har makt att driva fram förändringar. 

Möte med makthavare var det som Judiska ungdomsförbundet var mest 
intresserade av. De ville ta upp frågor som intolerans, hatbrott och säkerhet, 
resursfördelning och bidrag till de nationella ungdomsförbunden samt förutsätt-
ningar för långsiktig dialog mellan de nationella minoriteterna och makthavare. 

Från början var tanken att anordna två eller tre möten med makthavare 
under november och december. LSU har goda erfarenheter av att anordna 
möten med makthavare enligt sitt koncept ”maktfrukostar” och det beslutades 
att mötena skulle läggas upp på ett liknande sätt. LSU började planeringen av 
dessa möten tillsammans med arbetsgruppen men lyckades tyvärr inte boka in 
några möten innan jul och nyår. Detta berodde delvis på regeringsskiftet hösten 
2021 som gjorde att personer de hade haft kontakt med inte längre var kvar i 
regeringen. Dessa möten har därför skjutits fram till våren 2022. 

Film i styrelsearbete
MUCF påbörjade även arbetet med att ta fram en film om styrelsearbete. 
Syftet var att stärka de nationella minoriteternas ungdomsförbund och deras 
medlemsföreningars kapacitet att bedriva verksamhet och engagera unga från de 
nationella minoriteterna. Målgruppen är i första hand de nationella minorite-
ternas ungdomsförbund och deras medlemsföreningar. LSU har hjälpt till att ta 
fram manus och en reklambyrå har anlitats för produktionen. 

Filmen ska rikta sig till unga personer med begränsad erfarenhet av styrelse- 
arbete. Filmen planeras bli klar under våren 2022. Tanken är att filmen ska 
spridas till de nationella minoriteternas ungdomsförbund som sedan sprider den 
vidare till sina medlemsföreningar. Filmen kommer också att finnas tillgängliga 
på webben.
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Slutsatser
Utifrån samråden och diskussionerna i arbetsgruppen kan MUCF konstatera att 
de nationella minoriteterna och deras ungdomsförbund har olika förutsättningar, 
behov och prioriteringar. Det var därför en utmaning att komma fram till 
insatser som skulle kunna gynna alla grupper. Arbetsformen för samverkan med 
dialog och partnerskap tillsammans med ungdomsförbund från de nationella 
minoriteterna krävs för att göra kloka och effektiva insatser som målgruppen har 
nytta av. Denna arbetsform mellan målgruppen och myndigheten har utvecklats 
under året. Den kräver dock mycket tid och arbete. MUCF anser dock att de 
resurser som myndigheten har tilldelats för uppdraget inte var förenlig med den 
arbetsinsats som krävdes för att möta målgruppens behov. 

Att antalet deltagare i insatserna var lägre än förväntat kan bero på olika 
saker. Det kan delvis bero på att insatserna låg sent på året och nära inpå jul 
och nyår, vilket kan ha gjort att många har varit för upptagna för att delta. Mer 
resurser skulle även kunna läggas på marknadsföringsinsatser inför aktiviteterna. 
MUCF tror dock att i takt med att samarbetet med de nationella minoriteternas 
ungdomsförbund utvecklas kommer intresset för insatserna bland ungdomarna 
att öka. Trots det relativt låga deltagarantalet bedömer myndigheten att de 
insatser som gjorts har bidragit till ökat engagemang och inflytande bland de 
unga från de nationella minoriteterna. 

Utvärderingarna visar att de som har deltagit är nöjda med de insatser som 
genomförts. Det finns ett intresse bland unga från de nationella minoriteterna 
att engagera sig i civilsamhället och lära sig mer om föreningsteknik, inflytande, 
påverkan etc. MUCF anser därför att det är av stor vikt att arbetet med att 
förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de 
nationella minoriteterna är strategiskt och långsiktigt. MUCF är positiv till det 
fortsatta uppdraget under 2022 (Regeringsbeslut 2021). 

De nationella minoriteternas ungdomsförbund gör sitt bästa för att öka 
engagemang och inflytande. Ett gemensamt problem för samtliga ungdoms-
förbund är brist på ekonomiska resurser. För att få fler ungdomar engagerade 
och att bli medlemmar i förbunden behövs mer resurser. Eftersom de nationella 
minoriteternas ungdomsförbund har en begränsad målgrupp har de inte samma 
möjligheter att växa som andra ungdomsorganisationen. Det i sin tur gör att de 
får mindre pengar när andra organisationer växer mer än vad de gör. Ungdoms-
förbunden har även uppgett att det tar tid och resurser för dem att delta i de 
samråd de blir inbjudna till i enlighet med lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 

MUCF anser att de nationella minoriteternas ungdomsförbund behöver mer 
resurser. I dagsläget uppbär fyra av de fem ungdomsförbunden organisations-
bidrag från MUCF.1 Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars 
självständiga organisering och inflytande i samhället och kan användas för 
organisationernas ordinarie verksamhet. Bidragsanslaget till barn- och ung-
domsorganisationer har varit oförändrat sedan 2011, samtidigt som allt fler 
barn- och ungdomsorganisationer uppnår villkoren och tar del av bidraget. 

1 Met Nuoret som i dagsläget inte får organisationsbidrag arbetar för att på sikt uppfylla kraven i 
förordningen
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Det innebär att allt fler organisationer får dela på anslaget och att bidraget per 
organisation minskat. 

Konsekvenserna av covid-19-pandemin gjorde att regeringen under 2020 
beslutade att höja bidragsanslaget till barn- och ungdomsorganisationer med  
50 miljoner kronor årligen under 2020–2022 (Regeringskansliet 2020). MUCF 
föreslår att den tillfälliga ökningen blir permanent. En permanentning av ök-
ningen av anslaget till organisationerna kommer även att bidra till de nationella 
minoriteternas ungdomsförbundens möjligheter att bedriva sin verksamhet och 
delta i samråd.

För att ytterligare stärka de nationella minoriteternas resurser och möjlig- 
heter att delta i samråd föreslås en ändring i förordningen (2011:65) om stats-
bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Av förordningens § 25 framgår 
i dagsläget att MUCF får beakta att organisationernas verksamhet är särskilt 
resurskrävande när vi fastställer storleken på organisationsbidraget till en barn- 
och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning. 
En liknande formulering skulle vara till nytta för barn- och ungdomsorganisa-
tioner som företräder nationella minoriteter. På så sätt kan ungdomsförbunden 
få bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet för unga från de nationella 
minoriteterna. 

MUCF föreslår att regeringen: 
• ger MUCF ett långsiktigt och flerårigt uppdrag att arbeta med 

att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för 
unga från de nationella minoriteterna. Uppdraget bör inkludera att 
genomföra insatser för barn och unga från de nationella minorite-
terna samt att fortsätta utveckla och sprida vägledande material för 
hur förvaltningsmyndigheter kan främja barns och ungas möjlig- 
heter till inflytande och samråd i frågor som berör dem i enlighet 
med lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

• ser över och inför en permanent höjning av det totala bidrags-
anslaget till barn- och ungdomsorganisationer. En höjning av 
bidragsanslaget skulle kunna ge en positiv effekt på de nationella 
minoriteternas ungdomsförbund möjligheter att bedriva sin 
verksamhet och främja ungas möjligheter till engagemang och 
inflytande. 

• ser över förordning (2011:65) om statsbidrag till barn och 
ungdomsorganisationer så att MUCF vid fördelningen av bidrag 
kan beakta att de nationella minoriteterna bedriver resurskrävande 
verksamhet. På så sätt kan de nationella minoriteternas ungdoms-
förbund kompenseras för den tid och de resurser de lägger ner på 
samråd och få bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 
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HÄR VÄXER KUNSKAP FRAM
På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är 
ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här 
växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de 
prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider 
kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som 
europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och 
stora organisationer möjlighet att genomföra sin verksamhet. 
Det ger också unga möjlighet att arbeta som volontär, studera 
eller praktisera i ett annat europeiskt land.
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