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Förslag till Elevriksdagen 17-19.5.2019 i Hangö

Bakgrund
Finlands Svenska Skolungdomsförbunds strategi för åren 2020–2025 uppkom som ett samar-
bete mellan förbundets förtroendevalda, aktiva och anställda under verksamhetsåret 2018–2019. 
I strategin definieras förbundets vision för 2025 och förbundets roll i att förverkliga visionen. För-
bundets värderingar lägger grunden till missionen och fungerar som ledstjärnor för all verksam-
het.

Vision 2025: Hur ser världen ut då?
Trender som påverkar hur världen ser ut 2025 är teknologisk och digital utveckling, individual-
isering av utbildning och livslångt lärande samt klimatförändringen.

Utbildning
• Utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri i hela landet och ansvaret för utbildningens kost-

nader ligger på utbildningsanordnaren

Unga
• Mental hälsa bland unga har förbättrats och alla unga får det stöd de behöver i både studier 

och livet i stort

Samhälle
• Demokrati och samhälle genomsyrar skolvardagen och skolan uppmuntrar till samhällsen-

gagemang och påverkan
• Finland är ett tvåspråkigt land där finskan och svenskan är jämställda inför lagen

Hållbarhet
• Vi är på god väg att motverka klimatförändringen

Mission: Vad är FSS roll i att nå den förändringen?
• Vi bevakar den finlandssvenska skolungdomens intressen.
• Vi främjar och stödjer ungas delaktighet i samhället.
• Vi ser till att unga hörs i beslutsfattandet på alla plan.
• Vi visar gott exempel på öppenhet och inklusion.
• Vi hjälper studerandekårer att etablera och utveckla sin verksamhet.
• Vi utbildar unga och fostrar en känsla av självständighet hos dem.
• Vi fungerar som ett forum som samlar finlandssvenska unga.
• Vi är en intressent att räkna med i alla frågor som berör unga, demokrati, utbildning och 

framtiden.

Värderingar: Med vilka värderingar når man dit?
FSS arbetar för ett inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle där alla har samma möjligheter. 
Mångfald är en rikedom och respekt för allas rätt att vara sej själv, känna sej trygg och kunna 
delta i demokratin med jämlika förutsättningar genomsyrar verksamheten och vårt påverkan-
sarbete. FSS har en positiv och progressiv vision för ett fritt och öppet samhället där mänskliga 
rättigheter uppfylls.


