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Junis barnplattform

Junis barnplattform är en av tre plattformar som redogör för de värderingar och ambitioner som
styr Junis arbete. Utöver Junis barnplattform finns också Junis ledarplattform och Junis
påverkansplattform. Ledarplattformen handlar om Junis syn på ledarskap och hur organisationen
på bästa sätt kan ta tillvara på engagemang och utvecklingsvilja hos ledare, samt hur ledare ska
kunna uppfylla intentionerna i barnplattformen. Påverkansplattformen redogör för inriktningen i
Junis politiska påverkansarbete.

Inledning

Utifrån grundsatserna – demokrati, solidaritet och nykterhet – vill Junis göra positiv
skillnad för barn. Barn har rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö i ett samhälle
där alla barn får utvecklas och där barns grundläggande behov tillgodoses. För att
det ska bli verklighet krävs bland annat en trygg familj, stabil skolgång och en
meningsfull fritid. Junis erbjuder möjlighet för fler barn att få en givande fritid
genom roliga och utvecklande aktiviteter där alla barn får synas, påverka och
utvecklas. Utöver föreningsverksamheten gör Junis också positiv skillnad för barn
genom påverkansarbete, bland annat för att barn ska växa upp i en trygg och nykter
miljö. Detta utvecklas i Junis påverkansplattform.
Junis barnplattform fyller flera funktioner. Ledare inom organisationen kan samlas
kring en gemensam syn på barn och på hur Junis på bästa sätt kan skapa roliga och
utvecklande aktiviteter. Barnplattformen innehåller också värderingar som ska vara
bärande för ledare, förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer när de ska
besluta om, planera och utveckla Junis verksamhet.
Junis bidrar till en bättre värld på många sätt. Självklart står Junis bakom FN:s barnkonvention och FN:s globala mål. Innehållet i dessa kan både prägla Junis verksamhet och vara något som ledare och barn aktivt arbetar med och sprider kunskap om.
Ett barns resa i Junis
Att gå med i Junis som barn ska vara som att ge sig ut på en resa - från den första
aktiviteten till att utvecklas med Junis och vilja stå för våra grundsatser. Helst fortsätter resan med att barnet även efter Junis-tiden engagerar sig för en bättre värld.

Kom till Junis! I mötet med Junis väcks nyfikenhet på vad Junis har att erbjuda och

en lust att upptäcka mer.

Bli en del av Junis! Barnen som lär känna organisationen upplever att aktiviteterna

präglas av trygghet, glädje och gemenskap.

Utvecklas med Junis! Verksamheten och ledarna stärker barnens utveckling genom

att det finns ett uppmuntrande ledarskap, trygghet och utrymme för kreativitet.

Stå för Junis! I Junis verksamhet ska grundsatserna alltid vara synliga, både som led-

ord och i praktisk handling. Grundsatserna ska vara ett samtalsämne som barn får
utforska och testa sina tankar kring. Junis förhoppning är att barnen bär med sig
värderingarna genom sitt liv, samt att de stannar kvar i IOGT-NTO-rörelsen för att
fortsätta bidra till en bättre värld.
Plattformens indelning
Barnplattformen är indelad i följande avsnitt:
● Barn ska få synas, påverka och utvecklas
● Barngruppen är ett redskap för barns utveckling
● Tillsammans står vi för Junis grundsatser

Barn ska få synas, påverka och utvecklas

Junis anser att barn kan och vill. Barn är individer med rättigheter, egna tankar och
åsikter och med en vilja att växa. Junis tar tillvara den viljan, inte minst genom att
barn får vara med och bestämma. Demokrati är en av Junis grundsatser och det är
självklart att barn ska få tycka till om föreningens verksamhet och rösta på årsmötet.
I Junis får barn möjlighet att träna på inflytande, som ökar i takt med ålder och mognad. Barn får också lära sig om sina rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen.
Alla barn behöver bli sedda och hörda. Junis verksamhet ger barn möjlighet till aktiviteter där alla kommer till tals, blir lyssnade på och vågar ta plats. I verksamheten
ska alla barn känna sig välkomna och inkluderas i gemenskapen.
Det är viktigt att Junis erbjuder verksamhet där alla barn känner att de utvecklas
och att deras självkänsla stärks. Att sätta upp sitt tält på ett läger, ge sig ut på äventyr, vara ordförande på föreningens styrelsemöte, forma sina tankar och åsikter eller
vara hjälpledare är exempel på vad barn kan uppleva i Junis. För att Junis verksamhet ska vara en plats där barn växer behöver de få förutsättningar att utforska och
testa nya saker. Det kräver mod, kreativitet och trygghet, inte bara av barnen, utan
också av ledarna. Ledare finns med för att skapa möjligheter för utveckling samt för
att uppmuntra och stötta barnen att ta nästa steg.
Kärnbudskap:
● I Junis får alla barn synas och påverka.
● I Junis är alla barn välkomna och inkluderade i gemenskapen.
● I Junis känner alla barn att de växer och utvecklas.

Barngruppen är ett redskap för barns utveckling
I Junis är det viktiga inte vad vi gör, utan hur och varför. Junis varför är att göra positiv skillnad för barn.
I Junis är hur att vi gör saker tillsammans som grupp. Junis har en mångfald av olika
verksamhetsgrenar och föreningar med olika aktiviteter. Det är viktigt att Junis
erbjuder aktiviteter där barnen är medskapande och inte enbart konsumenter av
verksamhet. Bara fantasin sätter gränser för medlemmar, ledare och föreningar,
vilket gör att fler barn kan hitta en aktivitet som passar just dem.
Att arbeta i grupp är ett redskap för utveckling. Varje sommar deltar flera tusen barn
i våra läger. För många av dem är det första gången de är borta under flera dagar.
Kanske är det även första gången barnen övernattar i tält, paddlar kanot eller lagar
mat över öppen eld. Många barn tycker det är både roligt och utmanande. I gruppen
lär sig barn att leda sig själva men också att hjälpa varandra att utvecklas. Gruppen
ger sammanhållning och tillhörighet som gör att fler barn vågar testa nya saker. Att
klara av äventyr och utmaningar stärker självkänslan hos det enskilda barnet och
skapar gemenskap i gruppen. Genom lek övas samarbete och samspel. Sen är det
såklart väldigt roligt att göra saker i grupp också!
Kärnbudskap:
● I Junis hittar barn aktiviteter som passar dem utifrån intresse och förutsättningar.
● I Junis utmanas barn på ett roligt och positivt sätt, som stärker deras självförtroende och får dem att känna sig stolta över sig själva.
● I Junis spelar barnen stor roll i varandras utveckling.
● I Junis är gruppen ett redskap för barns utveckling – och för att ha kul förstås!

Tillsammans står vi för Junis grundsatser

Utgångspunkt för Junis verksamhet är demokrati, solidaritet och nykterhet. I Junis
kallas detta för grundsatser. Alla barn och ledare ska kunna se att grundsatserna styr
Junis verksamhet, i allt från aktiviteter till beslut på kongresser.
Barnplattformen har gett exempel på hur demokrati syns i Junis verksamhet, exempelvis genom barns medbestämmande. På samma vis ska solidaritet prägla verksamheten - både som ett värde och som något man aktivt samtalar om och arbetar
med i barngruppen. I Junis fattar vi medvetna beslut och engagerar oss för varandra,
vår gemensamma miljö och andra människor både i Sverige och världen. Vi arbetar
aktivt mot diskriminering och för att alla barn ska få stärkta rättigheter oavsett var i
världen de bor. Vi engagerar oss i miljö- och klimatfrågor och arbetar för att skapa
en positiv förändring där vi alla hjälps åt att ta hand om vår planet, samt minska
människans negativa påverkan på den. Detta är exempel på hur vi manifesterar
grundsatsen solidaritet i praktisk handling.

Nykterhet. Junis är en drogfri verksamhet och organisationen arbetar aktivt för en

nyktrare värld. Att ha barn- och ungdomsverksamhet där alla deltagare och ledare
är nyktra är vanligt, vilket Junis tycker är bra. Junis-ledare lovar dock att alltid vara
nyktra oavsett om det är Junis-träff eller inte. Detta är viktigt eftersom vart femte
barn lever i ett hem där minst en vuxen har ett riskfyllt drickande eller ett beroende.
Genom alla ledares personliga nykterhet och genom vår verksamhet tar Junis ställning för ett samhälle där fler barn får växa upp i en trygg och nykter miljö.
I Junis är det självklart att prata om grundsatserna och omsätta dem i handling.
Samtal och diskussioner om viktiga värden är steg mot en bättre värld och kan göra
att fler barn och ledare bär med sig grundsatserna i sitt liv. Det leder förhoppningsvis också till att fler barn väljer att stanna kvar i IOGT-NTO-rörelsen efter att de fyllt
femton år, exempelvis som medlem i Ungdomens Nykterhetsförbund eller Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Kärnbudskap:
● I Junis är grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet. Alla barn och
ledare i Junis ska se att grundsatserna styr Junis verksamhet.
● I Junis möter barn ledare som alltid är nyktra, oavsett om det är Junis-träff
eller inte.
● I Junis tar vi ställning för ett tryggare samhälle fritt från alkohol och andra
droger.

