
Salts resurspärm 2007

Kap 1    

Bakgrund

Frågan om att bilda en självständig barn- och ungdomsorganisation hade 
faktiskt varit uppe i flera decennier innan Salt bildades. Sedan EFU (= det 
ombildade DUF, se artikeln om barn- och ungdomsarbetet i EFS) blev in-
tegrerat i EFS 1971 genomfördes inte mindre än fem olika utredningar som 
alla hade till syfte att ta reda på om integrationen i EFS mellan vuxna och 
yngre verkligen fungerade. Huvudfrågan var: får de unga det inflytande över 
verksamheten som de borde ha?

Den sista integrationsutredningen skedde 1985, men efter detta lades ut-
redningsarbetet på is. I stället valde man att satsa på att bygga en ”skuggor-
ganisation” inom EFS, med regio-nala Distriktsungdomsting (DUT) och ett 
nationellt Ungdomsforum (UngFo)i januari varje år. 1995 tillkom också den 
så kallade Riksarbetsgruppen(RAG)  – ett slags styrelse för EFS ungdom.

Från statens sida var man dock inte särskilt nöjd med denna modell. För att 
vara berättigad till statsbidrag ska nämligen både barn- och ungdomsarbetet 
vara självständigt, och EFS var därför tvunget att varje år ansöka om dispens 
från denna regel. 2001 kom så beskedet från den statliga Ungdomsstyrelsen 
att dispensen var på väg att upphöra. 2003 tillsattes två nya projekttjänster 
som skulle förbereda bildandet av en självständig barn- och ungdoms-orga-
nisation och på Ungdomsforum i januari 2005 fattade ungdomarna beslutet 
att en ny organisation skulle bildas. Riksarbetsgruppen fick uppdraget att 
fungera som interim-styrelse och under våren, sommaren och hösten arbe-
tade en visionsgrupp med att fånga upp vilka tankar som fanns runtom i EFS 
kring den gemensamma barn- och ungdomsverk-samheten. Utifrån detta 
formulerades en vision för den nya organisationen.

Salt bildas

Den officiella ”födelsedagsfesten” för den nya barn- och ungdomsorganisa-
tionen hölls den 7 maj, under EFS årskonferens i Sundsvall. I samband med 
detta offentliggjordes också organisationens namn – Salt – vilket var det vin-
nande förslaget i en namntävling som hade utlysts under våren. 

Den 12 november arrangerades Salts konstituerande årsmöte i 
Hammarbykyrkan i Stockholm. 151 röstberättigade ombud var närvarande, 
och man valde styrelse samt antog stadgar för Salt både på riksplanet och 
lokalt.

Mer än en teknisk fråga!

När man läser om Salts historia på det här sättet kan det låta som att bildan-
det av Salt bara var en teknisk eller organisatorisk fråga. Ett sätt att få fort-
satta statsbidrag. Men under den process som finns återgiven här ovan – och 
som trots allt kan vara bra att känna till! – blev det också allt tydligare att de 
unga i EFS verkligen hade en vision för den nya organisationen.

Födelsen av en ny barn- och 
ungdomsorganisation
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Under åren före Salts bildande blev det mer och mer uppenbart att något 
stort var på gång inom EFS ungdom. En längtan efter att ta den kristna tron 
på allvar hade vuxit fram, en hängivenhet och en vilja att nå ut med bud-
skapet om Jesus. Genom detta blev det också naturligt att tala om att ge de 
unga i rörelsen en egen plattform, en plattform där fick satsa på just det som 
de själva brann för.

Från och med 2005 finns denna plattform. Vi har fått stadgar och visions-
dokument som slår fast vad vår gemensamma längtan är. Var och en är därför 
inbjuden att ta plats i och göra bruk av Salt. Allt med bönen att vår barn- och 
ungdomsorganisation ska bli ett viktigt verktyg i vår Herres händer!  
 

 


