
 

 

 

 

 

Resolution om URK’s organisering 
 

URK’S ORGANISERING SKAL SIKRE KVALITET, HANDLEKRAFT OG BRED MOBILISERING 
 
For at nå vores mål i Strategi 2025 kræver det, at URK har en stabil organisering. Det er en 

forudsætning for, at URK kan udvikle sig, nå langt ud og fortsat udvikle aktiviteter af høj 

kvalitet. URK’s organisering tager udgangspunkt i Landsmødets beslutning om en ny 

organisering fra 2017 og nedenstående er en præcisering af, hvordan vi arbejder i vores fælles 

organisation.  
 
Stærke lokalafdelinger skal sikre geografisk bredde og bred mobilisering 
URK skal have aktiviteter i alle regioner og mobilisere unge i at gøre medmenneskelighed til en 

folkesag. Hvis det skal lykkes, er det afgørende, at vi har velfungerende lokalafdelinger, der 

kan spotte lokale behov, drive og udvikle aktiviteter, der svarer på disse, samle frivillige på 

tværs af aktiviteter, fundraise i deres område og mobilisere unge lokalt.  

 

Det er lokalafdelingernes hovedfokus at sikre, at børn og unge i udsathed har adgang til 

fællesskaber tæt på deres hverdag. Det gør de primært gennem deres aktiviteter. Hver 

lokalafdeling bør have minimum to aktiviteter. Derudover er lokalafdelingerne forpligtet til at 

have en lokalbestyrelse, repræsentere de lokale aktiviteter i det store URK-fællesskab 

(herunder være repræsenteret til Landsmødet) og afholde ét årligt årsmøde. Lokalafdelingerne 

samarbejder derudover med Røde Kors’ lokalafdelinger i den form, som det er relevant, 

indenfor deres område. 
 
URK vil frem mod 2025 sikre, at lokalafdelingerne understøttes i at lave lokal 

behovsafdækning, drive aktiviteter, rekruttere og fastholde frivillige og lave fundraising til URK 

både lokalt og nationalt. Der vil særligt blive arbejdet på et styrket samarbejde mellem 

lokalafdelingerne og sekretariatet omkring aktiviteter på institutionsområdet. Samtidig skal 

landsorganisationen sikre, at der er klare, fælles principper for økonomihåndtering lokalt.  

 

Nogle lokalafdelinger har kapaciteten til at varetage opgaver, der rækker ud over deres 

område. Det skal vi understøtte. Landsorganisationen vil arbejde for bedre rammer for 

regionalt og nationalt samarbejde mellem lokalafdelinger med mulighed for, at større 

lokalafdelinger kan varetage en regionalt koordinerende rolle. 
 

Vi vil prioritere kvaliteten i lokalafdelingernes arbejde over antallet af afdelinger og fokusere 

vores kræfter i de områder, hvor der er mest brug for os – og hvor vi kan mobilisere flest 

unge. 

  
Aktiviteter kan organisere sig i nationale afdelinger 
Langt de fleste aktiviteter i URK er organiseret i lokalafdelinger. For enkelte typer af aktiviteter 

– eksempelvis ferielejrene – kan det dog give mening at være organiseret i en national 

afdeling. 
 
URK vil frem mod 2025 opretholde muligheden for at engagere aktiviteter i nationale 

afdelinger og sikre, at disse er tæt knyttet til landsorganisationen. Det er aktiviteterne indenfor 

en specifik aktivitetstype, der kan beslutte sig for at være engageret i en national afdeling og 

Landsstyrelsen skal godkende nationale afdelinger for at undgå uhensigtsmæssige uklarheder i 

organiseringen. 



 

 

 

 
 

Det internationale engagement er en del af URK’s humanitære mission 
Ungdommens Røde Kors er unik i den internationale Røde Kors-bevægelse, og vi har særlige 

kompetencer i at sætte unge i front på at drive og udvikle sociale og humanitære indsatser. 

Formålet med vores internationale arbejde er at sikre, at unge kan være ledere i den 

humanitære bevægelse og skabe ungedrevet forandring i deres lokalområde.    
 

Når vi engagerer os internationalt, skal vores arbejde tage udgangspunkt i det, vi er gode til i 

Danmark – altid tilpasset den lokale kontekst, vi arbejder i. Vi skal også trække på vores 

internationale erfaringer i det nationale arbejde. Eksempelvis bruger og udvikler vi vores 

metoder i et samspil mellem det nationale og internationale. 

 

URK vil frem mod 2025 fortsat udvikle og prioritere vores internationale arbejde i tæt 

koordination med Røde Kors. Vi skal organisere vores internationale arbejde, så der er en 

sammenhæng mellem det lokale og det globale. Det betyder, at vi trækker på vores nationale 

erfaringer i både URK, RKiD og partnerselskaber, og at det er en vigtig forudsætning for at 

være en del af det internationale arbejde i URK, at man kender til relevante aktiviteter og 

metoder. 
 
URK’s metoder og uddannelser skal sætte unge i stand til at gøre en forskel 
At være frivillig i URK kræver, at man er forberedt på at håndtere de særlige udfordringer, som 

man kan møde i sit virke. Den forberedelse både kan og skal vi være bedre til at sikre. 
 
URK vil frem mod 2025 prioritere arbejdet med frivillig-til-frivillig supervision og uddannelse, 

der er tæt på behovet på aktiviteterne og som samtidig udvikler både deltagere og frivillige. 
 
Vi vil fortsætte arbejdet med at træne frivillige, der kan indgå i et beredskab, som kan bidrage 

til kapacitetsudvikling i vores nationale og internationale arbejde. Vi vil bruge metoder, der 

udvikler vores aktiviteter sammen med de børn og unge, der deltager på dem. Vi vil forankre 

metoder som konflikthåndtering, SPRINT og Life Skills bredt i organisationen for at styrke 

vores indsatser. Vi vil arbejde med at udvikle koncepter for psykisk førstehjælp, der sætter 

unge i stand til at håndtere krisen i deres hverdag. 

 
 

Vedtaget på Ungdommens Røde Kors’ landsmøde d. 26. september 2020 

 


