
Vi växlar upp vårt samarbete 
för ett öppnare och mer 
inkluderande Sverige
Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och 
Forum – idéburna organisationer med social inriktning inleder nu ett samarbete 
för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. Kunskapsdelning, att aktivt bjuda 
in andra aktörer som arbetar mot samma mål och en mer inkluderande verksam-
het är tre huvudområden vi tillsammans ska arbeta med. 

1900-talet var ett århundrade med stora sociala och politiska förändringar. 
Levnadsstandarden höjdes och fördelades, bostäderna blev större, folkhälsan 
bättre, alltfler studerade på högre nivå. Inte bara materiellt, utan också på an-
dra sätt blev Sverige ett välfärdsland. Världen öppnades genom resor och me-
dia. Människors organisering i civilsamhället och för reformpolitik bäddade för 
insyn, delaktighet och demokrati. Medborgarskapet vidgades och kom över tid 
att innesluta allt fler: kvinnor, barn och invandrare. Med välfärd och frihet som 
grund kunde fler skapa ett liv utifrån sina drömmar.  

För de flesta i vårt land gäller detta fortfarande. Men det är samtidigt så att kly-
ftorna i samhället ökar - mellan de som har och de som inte har, mellan innanför 
och utanför. Utsattheten är stor i områden som präglas av trångboddhet, höga 
ohälsotal, låg sysselsättning, låga studietal, och lågt valdeltagande. Det är ett 
utanförskap som bäddar för uppgivenhet och som urholkar människors framtid-
stro. Det drabbar inte bara de mest utsatta, utan hela vårt samhälle. Utanförskap 
och utsatthet bäddar också för  krafter som vill stänga in och stänga ute. Vi ser 
hur de organiserar sig och vinner politisk  makt. 

Våra organisationer delar övertygelsen om att humanitet, medmänsk-
lighet och mänskliga rättigheter är grundläggande för ett gott samhälle. 
Vi verkar för öppenhet, mångfald, jämlikhet och delaktighet. Men vi tror 
att vi kan göra ännu mer. Med vår långa erfarenhet av att samlas kring  
gemensamma idéer och verksamheter vill vi nu ta ett tydligare ansvar för ett 
samhälle som håller ihop och där alla människor får möjlighet att växa. 

Tillsammans representerar våra organisationer över tio miljoner medlemskap 
- en gigantisk rörelse för delaktighet och gemenskap, mot utanförskap 
och uteslutning. Därför växlar vi upp vårt samarbete, både lokalt och  
nationellt, med en tydlig ambition att även samverka med andra aktörer som 
arbetar mot  samma mål.



För att kraftsamla och ta ett gemensamt 
ansvar avser vi att:

       Tillsammans arbeta för att våra egna verksamheter ska vara inkluderande
       Systematiskt samverka med varandra för att gemensamt  
       uppnå större effekt av våra insatser
       Aktivt bjuda in andra aktörer, offentliga, privata och idéburna  
       till vår gemensamma plattform för att skapa större synergieffekter 
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