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POLITISK STRATEGI
2016-2020
Dette er SUMHs politiske strategi 2016-2020. SUMH har i de sidste år opnået et ry som seriøs
politisk aktør på det handicappolitiske område. Vi oplever, at vi bliver anset for både debattører og
videnspersoner på området. Det er vi selvfølgelig glade for, men det betyder ikke, at vi er færdige
med at udvikle os. Det betyder blot, at vi samtidig med at have et udadvendt politisk arbejde vil vi
nu også koncentrere vores politiske arbejde indad for at styrke ungdomshandicapbevægelsen.
I dette dokument lister vi vores politiske mål og delmål op samt de konkrete tiltag som vi skal
arbejde efter for at nå vores mål i 2020.

MÅL
Medlemsorganisationerne (MO’erne) skal inddrages og bidrage til SUMHs politiske arbejde.

DELMÅL
-

Vi vil skabe rum for, at vi kan høre, hvad der interesserer MO’erne fx på repræsentantskabsmødet eller MO-seminar
SUMH skal skabe ejerskab for det politiske arbejde.

TILTAG
-

Fællesbreve til politikerne fra MO’erne
Kurser for MO’erne i politisk arbejde
Bruge MO’ernes viden og erfaringer løbende

Vi skal være en seriøs politisk aktør både national, regionalt og kommunalt. De nationale politikere
kender SUMH og ved, hvad vi står for.

DELMÅL
-

De nationale politikere kender SUMH og ved, hvad vi står for.
Synlighed i medierne
SUMH skal have pladser i råd, arbejdsgrupper, styregrupper og følgegrupper.
Vi vil gøre gamle SUMH’ere til DH’ere

TILTAG
-

Kaffemøder, foretræde, invitationer mv.
Samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer
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-

Samarbejde med DH og møder med relevante DH’ere, herunder større viden om DH’s organisering
Møder med DH-lokalafdelinger og kommunalpolitikere, hvor SUMH f.eks. har samarbejder
eller projekter
SUMH skal have en større forståelse for både arbejdsgange og organisering på regionalt
og kommunalt plan.

SUMH vil arbejde for handicapbevægelsens fremtid.

DELMÅL
-

Vi skal have et tæt samarbejde med DH.
Vi vil arbejde for at styrke overgangen mellem handicappolitisk ungdomsarbejde og handicappolitik generelt.
SUMH skal være en platform på tværpolitisk arbejde mellem medlemsorganisationerne.

TILTAG
-

SUMH medtænker DH som samarbejdspartner i det politiske arbejde
SUMH er synlig der hvor det giver mening i DH
Oplysningsarbejde om mulighederne i DH for SUMH’ere
Bred repræsentation af SUMH’ere i DH
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