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Svar skrivelse Community för barn och ungdom
LRF Västra Götalands stämma beslutade om att skicka en skrivelse till
riksförbundsstyrelsen med en vädjan om att utreda förutsättningar för att få
tillstånd en community för unga som skapar utrymme för en positiv bild av det
hållbara svenska jordbruket.
LRFs kommunikation till barn och unga görs främst genom två kanaler: Jobba
grönt och Bonden i skolan. Jobba grönt görs i samarbete med Gröna
arbetsgivare och är ett sätt att locka fler att söka sig till utbildningar och jobb
inom de gröna näringarna. Stort fokus har de senaste åren lagts på att få fler i
högstadieålder att välja utbildningar på naturbruksgymnasierna. Bonden i
skolan är ett digitalt läromedel riktat till lärare i årskurs F-6 med färdiga
lektioner och teman som svarar upp mot målen i läroplanen. Här är målgruppen
i första hand lärare som i sin tur är budbärare till barnen.
Djurens rätt har skapat en förening som heter Rädda djuren-klubben och är en
klubb för barn upp till 13 år. Medlemmarna i klubben får en tidning samt kan
följa klubben på Instagram. Klubben har stor fokus på att djur är intelligenta
och har känslor, kombinerat med ett gulligt bildmanér, söta djurbilder.
Vegetarisk och vegans kost förespråkas.
Att rikta kommunikation direkt till barn är vanskligt och marknadsföring mot
denna grupp har många restriktioner. Det är sannolikt därför som Djurens rätt
har valt att skapa en medlemsklubb för barn under 13 år, för att komma runt de
begränsningar som finns för marknadsföring mot barn och unga.
LRF har under året och kommer även under kommande år lägga mycket tid
och kraft på Jobba grönt, Bonden i skolan och en hållbarhetskampanj som har
målgruppen unga/milennials. För att skapa någon typ av Community riktat till
unga skulle LRF behöva ett infrastruktur internt med medlemmar och
förtroendevalda som kan engagera sig i denna community och så ser inte
strukturen på LRF ut i dagsläget. Därför har inte LRF i nuläget några planer på
att skapa en klubb eller community för barn och unga.
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