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Innledning 

Press er en landsdekkende rettighetsbasert, religiøst og partipolitisk uavhengig 
ungdomsorganisasjon. Press kjemper for barn og unges rettigheter slik de er nedfelt i FNs 
konvensjon om barnets rettigheter. For at alle barn skal få rettighetene sine innfridd trengs det 20 
politiske og strukturelle endringer. Press jobber politisk med årsakene til at barn og unge lider 
urett.  

Strategiens funksjon 
Strategien har to hovedfunksjoner. For det første skal den sikre en stødig kurs for Press i en 
lengre periode enn mellom hvert landsmøte, og være førende for retningen til arbeidet til 25 
organisasjonen. Dessuten skal den rotfeste Press sine grunnleggende verdier og 
arbeidsprinsipper, samt organisasjonens overordnede visjon og målsetninger. 
 
Bruk av strategien 
Landsstyret skal diskutere graden av måloppnåelse i henhold til strategien og hvordan 30 
organisasjonen skal nå målene satt i strategien på LS03 hvert år. I tillegg skal strategien tas 
opp før Landsstyret vedtar en ny nasjonal kampanje.  
 
Press sin visjon 
Visjonen til Press er en verden der alle barns rettigheter er innfridd. Organisasjonen skal 35 
arbeide aktivt for å nå dette målet og være en anerkjent og seriøs aktør. Press skal fortsette å 
være en uavhengig organisasjon som går foran og setter dagsorden. Press skal arbeide for at 
barn og unge får mer makt og større plass i offentligheten, og skal selv være styrt og drevet av 
ungdom.  
 40 
Press sine hovedtemaer 
Press sitt politiske arbeid er organisert i fire hovedtemaer. Disse er som følger: 
 

• Barn på flukt: 
Barnekonvensjonen slår fast at staten har ansvaret for at alle barn i deres område får 45 
sine rettigheter innfridd. Det gjelder også flyktningbarn og barn som søker 
flyktningstatus, som til tross for dette møter diskriminering og rettighetsbrudd. 

• Demokrati og deltagelse:      
Barnekonvensjonen slår fast at barn skal bli hørt og at deres meninger skal ilegges 
vekt. Barn og unge har i dag svært få muligheter til reell innflytelse. 50 

• Handel og fred:     
Interessene til stater og selskaper går i mange tilfeller på bekostning av barns 
rettigheter. Skeiv fordeling av verdens ressurser er en grunnleggende årsak til 
barnerettighetsbrudd. 

• Helse og utvikling: 55 
Staten har igjennom barnekonvensjonen forpliktet seg til å gi barn en oppvekst som 
fremmer helse og utvikling. Barn og unge opplever i dag et enormt press, manglende 
tilrettelegging og et sviktende system. 



 

Press sine målsetninger 60 

Press skal i perioden 2015-2019 bli en større og mer synlig organisasjon, som er kjent for å 
arbeide grundig og kjempe aktivt for barns rettigheter. Hovedtemaene skal ha godt rotfeste i 
hele organisasjonen og de politiske utvalgene skal være en naturlig del av organisasjonens 
drift. Press skal tilegne seg kompetanse på nye områder.  
 65 
Press skal i perioden 2015-2019: 
 

• Få flere medlemmer og ha høy aktivitet 
o få over 2000 betalende medlemmer 
o ha minst 3 aktive lokallag i hver region  70 
o opprettholde engasjementet blant aktive medlemmer 
o ha sterke og selvstendige lokallag 
o øke andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn 
o utvikle måter å inkludere medlemmer som er over 19 år 
o ha stort mangfold blant medlemmer og tillitsvalgte i alle organisasjonsledd 75 
o Tilrettelegge for at unge med funksjonsnedsettelse kan delta i vårt arbeid og på 

våre aktiviteter på lik linje med funksjonsfriske 
• Være en veldrevet demokratisk medlemsorganisasjon med ryddig økonomi 

o ha et velfungerende medlemsdemokrati 
o ha et sterkt og initiativrikt Landsstyre 80 
o sørge for at informasjon er lett tilgjengelig for medlemmer og andre 

interesserte 
o ha en oversiktlig økonomi 
o ha lokallag med en ryddig og selvstendig økonomi  

• Være synlig i mediebildet og ha en tydelig og gjenkjennelig profil 85 
o være kjent som en av Norges fremste ungdomsorganisasjoner 
o ha et gjenkjennelig design og uttrykk 
o være synlige og aktive på sosiale medier  
o lage medieplaner 
o være synlige i konvensjonelle medier både lokalt og nasjonalt  90 
o spre vår kunnskap gjennom foredrag og annen informasjonsvirksomhet 
o være kjent, uavhengig av Redd Barna 

• Være en dyktig og innflytelsesrik politisk aktør som får gjennomslag for våre saker 
o drive kontinuerlig politisk arbeid 
o følge opp politiske saker også utenom og etter kampanjeperioder 95 
o drive aktivt politisk påvirkningsarbeid opp mot Storting og regjering 
o være et kjent navn for politikere og andre beslutningstakere 
o ha lokallag som driver politisk påvirkningsarbeid lokalt 
o bruke aksjonisme aktivt som et politisk virkemiddel 
o ha politiske utvalg som er en ressurs for organisasjonen og lokallagene 100 



 
Press sine arbeidsprinsipper 
Press skal arbeide for politiske og strukturelle endringer ved hjelp av aksjonisme, politisk 
påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid. Det politiske arbeidet skal være godt forankret i 
organisasjonen og medlemsmassen. Kampanjer og materiell skal være grundig 105 
gjennomarbeidet. Press skal være en dyktig organisasjon som er til å stole på og som kan tilby 
kunnskap, informasjon og løsninger, ikke bare meninger. 
 
Press skal fortsette å bruke virkemidler som humor og provokasjon i det politiske arbeidet der 
det er hensiktsmessig. På de feltene der det ikke finnes tilstrekkelig informasjon, skal Press 110 
selv samle informasjon og gjøre denne tilgjengelig, gjennom for eksempel rapporter.  
 
Organisasjonen skal verne om sin uavhengighet. Der det øker sjansene for gjennomslag å stå 
sammen med andre, skal Press søke samarbeid i alle politiske fløyer og partier, med mindre 
partiet eller organisasjonen handler eller uttaler seg på måter som er uforenlige med Press sine 115 
verdier. 
 
Press skal være en kravstor organisasjon som lager bråk rundt barnerettighetsbrudd. Samtidig 
skal Press og representanter for Press opptre med høy grad av integritet og være ærlige og 
redelige. Personer som representerer Press skal vise respekt og vanlig høflighet i møte med 120 
politiske motstandere. 
 
Evaluering av strategien 
Sentralstyret og Landsstyret skal redegjøre for strategien på Landsmøtet gjennom deres 
beretninger. Landsmøtet skal vedta strategien hvert fjerde år, annethvert år skal en evaluering 125 
presenteres for Landsmøtet. Året før strategien skal vedtas på Landsmøtet skal Landsstyret 
sette ned en forberedende komité for strategien. I tillegg til å legge fram et forslag til ny 
strategi til Landsstyret skal den forberedende komiteen evaluere graden av måloppnåelse. 
Evalueringen skal sammen med relevant statistikk forelegges Landsmøtet. 
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Barns rettigheter brytes – gjennom denne strategien tar vi det personlig! 

 


