SUMHs repræsentantskabsmøde 2017

Bilag 8a. 2020-strategi

2020-STRATEGI
Nedenfor angives SUMHs 2020-strategi. Den følger SUMHs vision og mission og afspejles
ligeledes i de 4 strategier for: Politik, medlemsorganisationer, frivillige og projekter for 2016-2020.
2020-strategien afspejler den proces som repræsentantskabet havde på repræsentantskabsmødet
2015.

VISION:
Alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.

MISSION:
-

At en funktionsnedsættelse ikke er et handicap i vores samfund.
At synliggøre unge med handicap i den politiske debat og i samfundet generelt
At styrke unge med handicap i at tale deres egen sag og i at deltage i demokratiet
At styrke organisationer af og for unge med handicap og generelt fremme samarbejdet
mellem disse

2020-STRATEGI:
SUMH VIL ARBEJDE FOR AT STYRKE UNGE MED HANDICAPS STEMME I SAMFUNDET
SUMH vil arbejde for at unge med handicap skal have en større politisk stemme i
samfundsdebatten. SUMH skal være synlig i den politiske debat omkring samfundsmæssige
spørgsmål. SUMH vil arbejde for at blive en tungere politisk spiller i handicapdebatten så vores
mening bliver hørt, og ikke skal have andre til at tale for os.
SUMH VIL ARBEJDE FOR EN BREDERE REPRÆSENTATION FOR AT STYRKE UNGDOMSHANDICAPBEVÆGELSEN
SUMH vil arbejde for en bredere repræsentation i ungdomshandicapbevægelsen, da der er
grupper af unge med handicap som ikke er repræsenteret i SUMH. Det vil SUMH gerne arbejde
med i højere grad, da en bredere repræsentation skaber en stemme for alle unge med handicap i
samfundet.
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SUMH VIL ARBEJDE HEN IMOD AT ALLE UNGE SKAL HAVE LIGE MULIGHEDER FOR AT
PÅTAGE SIG FRIVILLIGT ARBEJDE OG DERIGENNEM OPNÅ DEMOKRATISK DELTAGELSE
I SAMFUNDET
SUMH vil arbejde for at alle unge med handicap kan udføre frivilligt arbejde på lige fod med unge
uden handicap, og derved ændre synet på at mennesker med handicap kun er modtagere af
andres indsats, men også selv anses som en ressource, som kan gøre en forskel og bidrage til
samfundet.
SUMH VIL FORSAT ARBEJDE MED AT PRODUCERE FAGLIG VIDEN FOR OG OM UNGE
MED HANDICAP
SUMHs sekretariats arbejde understøtter SUMHs politiske viden med faglighed og viden, der gør
at arbejdet står stærkere. SUMH vil frem mod 2020 blive ved med at producere faglig viden for og
om unge med handicap, som understøtter det politiske arbejde.
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