
DELTAGANDE  ENGAGEMANG  

OCH ORGANISERING  

Ung i FUB är FUB:s nätverk  
för unga m edlem m ar. 

BESÖK VÅR HEMSIDA!

Gå in på vår hemsida för att få mer information om Ung i FUB. 
Där kan ni bland annat hitta information om vilka 
lokalföreningar som är anslutna till nätverket, samt hur ni ska 
göra för att själva ansluta till Ung i FUB.

På hemsidan finns också vår metodbank. Där f inns tips på 
teman och övningar att använda under era egna 
ungdomsträffar.

webbadress: www.ungifub.se 

KONTAKTA OSS!

m ejladress: ungifub@fub.se  

Sök på "Ung i FUB" 
för att hitta oss på 
Facebook och Instagram!

http://www.ungifub.se
mailto:ungifub@fub.se


Vad är Ung i FUB?

Ung i FUB är FUB:s nätverk för ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning (IF) som är eller vill 
bli medlemmar i FUB. Nätverket är en social 
mötesplats där våra unga medlemmar får möjlighet att 
lära känna nya vänner och organisera sig tillsammans. 

Vi vill öka ungdomars organisering och möjlighet att ta 
plats i samhället. I Ung i FUB fokuserar vi på frågor 
som rör rättigheter, jämställdhet och hur man gör sin 
röst hörd. 

Bakgrund till Ung i FUB

Ung i FUB började som ett projekt 

finansierat av Postkodlotteriet. 

Projektet hette Volymen på max 

och pågick mellan 2018 och 2021.

Projektets mål var att bidra till ökad 

jämställdhet i enlighet med mål 5 i 

de globala målen för hållbar 

utveckling.

Unga personer med IF stängs ofta 

ute från stora delar av samhället 

och deltar i det politiska rummet i 

lägre utsträckning än den övriga 

befolkningen. 

FUB vet att viljan att engagera sig 

finns bland unga med IF ? men det 

krävs långsiktiga satsningar med 

fokus på deltagande, egenmakt och 

organisering. Ung i FUB är just 

detta!

Ung i FUB vill:

- Vara en självklar plattform för FUB:s unga medlemmar.

- Ta fram metoder och verktyg för att öka ungas delaktighet i 

FUB och i samhället. 

- Arbeta tillsammans med deltagarna för ökad egenmakt 

och möjlighet att göra sin röst hörd. 

- Bidra till ökad jämställdhet genom att 

höja rösterna hos en grupp som

ofta exkluderas i samhället. 
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