
Prinsipprogram for UngOrg 2022-2025

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon
for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en
sterk frivillig sektor, gir barn og ungdom mulighet til å påvirke, gir informasjon på
unges premisser, og jobber for å øke barn og unges engasjement og aktivitet.

UngOrg anerkjenner behovet for en helhetlig tilnærming til barne- og
ungdomsspørsmål i Oslo. Barn og ungdom er en ressurs for samfunnet og har
flere spesielle rettigheter som er forankret i FNs barnekonvensjon. For at barn og
ungdom skal kunne ta del i samfunnsutviklingen må de inkluderes og få
innflytelse. Unge sitter med kunnskap og perspektiver som voksne ikke har, og
unge vet best hvordan det er å være unge.

Unges politiske innflytelse og unges levekår er sentrale tema i UngOrgs arbeid. Vi
ønsker å tilnærme oss disse spørsmålene på en helhetlig måte, fordi det er
sammenheng mellom faktorer som medbestemmelse, utdanning, bolig, jobb,
fritid, tilgang på informasjon og mulighet for å kunne definere sin egen hverdag.
Derfor har vi opprettet avdelingene UngMed og UngInfo.

Vår visjon er å bedre barn og unges situasjon og medbestemmelse over eget liv.
Dette gjør vi særlig gjennom våre tre hovedmål og fokusområder:

1. Sikre sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo
2. Bidra til reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem

under 18 år
3. All ungdom skal ha tilgang til tilrettelagt informasjon og veiledning

Dette arbeidet tar utgangspunkt i våre verdier:
● Tilgjengelig
● Aktuell
● Tillit

UngOrg
UngOrg jobber for å styrke den unge frivilligheten i Oslo, og tar opp saker som er
av felles interesse med den unge frivilligheten, politikere og beslutningstakere.

UngOrg skal jobbe på vegne av den unge frivilligheten, opp mot
beslutningstakere og andre relevante aktører. Vi skal også jobbe for å styrke
samarbeidet på tvers av den unge frivilligheten.

UngOrg skal i hovedsak fungere som en politisk organisasjon og jobbe for at
utfordringer for den unge frivilligheten løses politisk. UngOrg kan gjennomføre
tiltak dersom de er med på å tjene en felles interessene eller løse en utfordring for
medlemsorganisasjonene.



UngOrg skal i hovedsak levere tjenester som er relevante for alle barne- og
ungdomsorganisasjoner i Oslo.

UngOrg skal ledes av et arbeidende styre. Slik får de frivillige tillitsvalgte både

praktisk innflytelse på virksomheten og samtidig konkret erfaring med

medvirkning og organisasjonsdrift.

UngMed
UngMed ble opprettet for å gi barn og unge medvirkning over eget liv, og skal
tilrettelegge for unges engasjement og innflytelse i samfunnet.

UngMed skal jobbe på vegne av barn og unge opp mot beslutningstakere og
andre relevante aktører.

UngMed skal levere kompetansehevende tjenester, men kan bistå med råd i
gjennomføringen av prosjekter. UngMed kan også gjennomføre
medvirkningsprosjekter, for å styrke og sikre egen medvirkningskompetanse.

UngMed jobber etter følgende prinsipper:
● Barn og unge skal ha arenaer for å få sagt sin mening, og meningene må

bli hørt
● UngMeds ti bud for god ungdomsmedvirkning må bli kjent for alle som

driver med ungdomsmedvirkning
● Ungdom som vanligvis ikke er engasjert i organisasjoner eller råd skal også

ha medvirkningsarenaer
● Saker som angår barn og ungdom må være lett tilgjengelig for dem, og

være utarbeidet med fokus på klarspråk
● Medvirkning må skje på barn og unges premisser og i deres arenaer
● Aktører som jobber med, og som er involvert i, ungdomsmedvirkning må

ha nok kompetanse innen området

UngInfo
UngInfo ble opprettet for å gi informasjon og veilede unge om å ta gode valg i
eget liv. Tilbudet skal være gratis, nøytralt, reklamefritt, på ungdoms premisser og
mulig å benytte anonymt.

UngInfo skal i hovedsak jobbe og være til for barn og unge.



UngInfo jobber etter følgende prinsipper:
● Tilgang på god og tilrettelagt informasjon er avgjørende for at ungdom

skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv og være deltakende
samfunnsborgere som kan påvirke samfunnsutviklingen

● Informasjon og veiledning må være nøytral og på ungdommens premisser
● Ungdom må være med i utviklingen av informasjonstilbudet
● Alle spørsmål fra unge må møtes på en god og trygg måte
● Språklige barrierer skal ikke stå i veien for god informasjon og veiledning
● Informasjonstilbud må ha et spesielt fokus på å gi tilrettelagt informasjon,

støtte og oppfølging til unge i en sårbar livssituasjon, og unge som står i
fare for utenforskap

● Ungdomsinformasjon må styrkes og nå ut til en bredere del av den unge
befolkningen


