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”Hur kan man bli engagerad i någonting man inte får vara med i? Prova, jag
lovar att ungdomars intresse för samhället kommer att öka när vi får veta
att vi har makten att förändra det just NU”.
Deltagare i Ungt Inytande

Förord

Varför skapa ungt inflytande?
Goda råd, idéer och tankar
Vad händer efter Ungt inflytande?
Bilaga1
Kontaktlista Ungt Inflytande
Bilaga2
Bildcollage över de tre veckorna Ungt Inflytande pågått
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Innehall

Den tredje dagen på Ungt Inytande var den känslomässigaste och mest lärorika dag och jag varit med om.
Jag heter Daniel och är 17 år, och är projektdeltagare i
“Ungt Inytande” i Nacka Kommun som handlar om
att lära ungdomar deras egna rättigheter utifrån barnkonventionen och ge dem mer inytande i samhället.

ens att det fanns något som heter Barnkonventionen,
trots att det är en av rättigheterna i Barnkonventionen.
Vi unga måste få lära oss våra egna rättigheter i samhället, speciellt den rättighet som säger att ni “vuxna” är
skyldiga att lyssna på oss och att vi ska få vara med och
besluta alla de frågor som berör oss.

Just den dagen på Ungt Inytande handlade om
Barnkonventionen och inytande. Maja Frankel som är
projektledare hade en föreläsning om barnkonventionen
och vi ck ta del av ungdomars berättelser som hon
intervjuat i olika delar av världen som speglade de olika
artiklarna i barnkonventionen. Allting hon sade slog mig
som en knytnäve i ansiktet, jag blev berörd. Jag bara satt
och tog emot så mycket känslor och tankar så att det
gjorde ont. Jag blev chockad att jag inte känt så här förut
gällande dessa ämnen, jag visste ju redan att det fanns
sådana här problem i världen. Det var helt oförberett.
Jag kände mig chockad, för när jag frågade mig själv
om artikel 12 gäller här i Sverige kom jag fram till ett
skrämmande svar, det var på något sätt bisarrt, att här i
Sverige som är det “bästa” landet i världen undertrycks
en av de viktigaste principerna som hela barnkonventionen står för. Jag citerar det Maja sa “Engagemang är
ingenting man föds med, det är någonting man skapar”.
Jag tror att det var då jag skapade mitt.

Ungdomar måste bli så pass involverade i alla frågor
som berör dem så att de blir sedda som en resurs,
någonting som bidrar, istället för en “börda” som
saktar ner och bara nns där för att den måste. För att
göra det måste vuxna ta de ungas åsikter på allvar så de
känner sig betydelsefulla, att de tillför något, att de inte
blir lyssnade på bara för att det står så på en text som
måste lydas utan för att de faktiskt är de enda med
expertkompetens på att vara unga i dagens samhälle.
Dessutom är det ett vanligt missförstånd att unga är en
homogen grupp där alla är likadana. Detta är också en
föreställning som vi måste ändra för att verkligen se var
och en som en resurs.

Jag känner att efter endast 3 dagar i Ung Inytande har
jag skapat mig ett mycket djupare engagemang om
samhället än det jag ck av att ha läst om samhället
under de 11 år jag tidigare gått i skolan. Jag har inte fått
lära mig om mina egna rättigheter i skolan, jag visste inte
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Ett vanligt argument för att Barnkonventionen inte
behövs i Sverige är att unga har det bra i Sverige jämfört
med resten av världen när det gäller levnadsstandarden
och “materiella” ting, dock så är sanningen att svenska
ungdomar inte alls mår bra, konsumtionen av antidepressiva medel ökar och allt er ungdomar mår psykiskt
dåligt. En anledning till detta tror jag är förutom den
bisarra ideala bilden av hur man ska vara och leva är
bristen på engagemang och att få känna sig betydelsefull. Engagemang förbättrar ungdomars välbennande
på många olika sätt, man får mål, man känner sig stolt,

viktig, speciell, och man får chansen att stimuleras av sin
egen utveckling. Ge unga chansen att få känna sig betydelsefulla, för det tror jag är en känsla som många ungdomar i Sverige är i väldigt stort behov av. Möjligheten
att påverka ger unga möjligheten till ett meningsfullt
liv. Just nu går många ungdomar bara omkring och tror
att de inte har en röst som är värd att lyssna på, vilket
leder till minskat intresse för i stort sett allt som har med
samhället att göra livet ut.
I grund och botten tror jag det handlar om att sluta
att tänka på ungdomar som onyttiga i samhället, börja
uppmuntra oss istället, guida oss, bjud in oss i politiken,
det är även ni ”vuxna” som ska ta initiativet. Om inte ni
tror på oss, hur ska vi då kunna tro på oss själva, ni är ju
faktiskt våra förebilder och mentorer.
När Eglantyne Jebbs introducerade idén om att unga
borde ha egna rättigheter och bli lyssnade till i början av
1900-talet gjorde hon det med en revolutionerande tanke,
att barn och ungdomar var egna tänkande individer. Låt
oss nu efterfölja Jebbs för den tiden revolutionerande
tankar som barnkonventionen byggs på, och gå i spetsen
för att barnkonventionen äntligen ska bli en realitet.
Vuxna säger ofta att vi är framtiden? Visst, men om ni
nu glömt det så är vi faktiskt med i nuet också.

u

Forord

Tre veckor av Ungt Inytande har gått. Här är våra råd
för att göra Nacka till en föregångskommun när det
gäller inytande och Barnkonventionen.

Daniel Sjöström

Deltagare Ungt Inytande 2008

Varfor skapa ungt inflytande ?
Barnkonventionen har funnits i arton år och
ger en universell denition av vilka rättigheter
som gäller för alla människor upp till arton år.
Det är på kommunal nivå som det avgörs hur
Barnkonventionen efterlevs.
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Ungt inytande går ut på att tolv gymnasieelever
från årskurs 1-2 under tre veckor arbetar med
samma lön som de skulle ha fått som feriearbetande skolungdom i kommunen. Istället för
att deltagarna arbetar med traditionella kommunala
jobb skapas en plattform för att lära sig mer om
rättigheter, inytande och engagemang för att
sedan överlämna goda råd till kommunen om hur
de kan bli bättre på frågorna. Råden, tankarna
och idéerna nns sammanställda i denna rapport
och kommer att följas upp under hösten.

A

Artikel 12 i FN:s barnkonvention slår fast att
unga ska ha inytande i alla frågor som rör den
unga personen .I nacka kommun nns i dagsläget
ingen fungerande forum för ungas inytande
och en fungerande dialog mellan unga och
beslutsfattare. Ofta begränsas unga människors
inytande inom den kommunala verksamheten
och unga tillfrågas inte heller i frågor som rör
dem, vilket artikel 12 i Barnkonventionen slår
fast. Det är svårt att få till stånd ett meningsfullt
inytande över tid, ett jämbördigt förhållande
till vuxna och samma tillgång till information,
förberedelsetid och uppföljning som vuxna har.
Dessutom är kunskapen om vad Barnkonventionen
innebär låg.

Ungt inflytande som projektidé

?

Vad är Ungt inflytandes mål?

Målet är att unga människor i Nacka kommun i
enlighet med Nacka kommuns grundläggande
värdering samt artikel 12 i barnkonventionen ska
ha tillgång till inytande och delaktighet. Dessutom
är unga människors engagemang, tankar och idéer
en resurs för samhällsutvecklingen. Att barn
och unga inte är framtiden, utan nutiden, är av
yttersta vikt för förståelsen av detta mål.

“Jag känner att efter endast 3
dagar i Ungt Inflytande har jag
skapat mig ett mycket djupare
engagemang om samhället än
det jag fått i skolan under 11 år”
Deltagare i Ungt Inytande

Det ar sa har ni ska gora

Följande sidor innehåller resultat från projektet Ungt Inflytande 2008. Det är
förslag på hur Nacka kommun kan öka ungas inflytande och möjligheter att
påverka, och bli bättre på att efterleva FN:s Barnkonvention:
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet,
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas
möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt
organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens
procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör
barnet.
Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter
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1. UNGT INFLYTANDE
Bakgrund till idén

Nacka kommun har idag inte den nödvändiga
kontakten med unga i kommunen som behövs
för att uppfylla artikel 12 i Barnkonventionen. I
nuläget består Nacka kommun av 27% barn och
unga, vilket motsvarar ca 22 858 personer, vars
röst i samhället blir förbisedd. Det nns inget
fungerande forum där unga och beslutsfattare kan
ha en dialog, och ingen naturlig plattform för ung
påverkan. Eftersom det saknas en fungerande
dialog riskerar beslutsfattare att gå miste om
viktig kompetens då unga är de enda med
expertkunskaper på att vara unga idag. Faktumet
med att denna kontakt inte existerar har lett till
att unga känner sig diskriminerade och att de inte
har möjlighet att göra sig hörda. Detta får negativa
påföljder för ungas engagemang och intresse för
samhället, vilket i värsta fall kan bli bestående.
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har alla unga
rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i
alla frågor som berör dem.
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Idé

Inför Ungt Inflytande årligen och skapa en
plattform för dialog. I Nacka kommun ska varje
sommarlov hållas en utbildning för 12 ungdomar
(Ungt Inytande) under tre arbetsveckor.
Projektet fungerar som feriearbete men medför
ett ettårigt uppdrag efter avslutad utbildning,
vilket går ut på att deltagarna som slutfört projektet utgör en plattform för dialog mellan unga
och politiker. Fördelen med att skapa en sådan
plattform är att de 12 som ingår i gruppen har
den kompetens de behöver för att kunna delta i
diskussioner och beslutsprocesser med kommunen, och dessutom är medvetna om vilka vanliga
fallgropar som kan uppstå i samband med frågor
rörande ungas inytande och rättigheter.

Vad ska utbildningen innehålla?

Utbildningen ska ha ungefär samma innehåll som
projektet Ungt Inytande -08, dock med en viss
fördjupning i hur kommunal politik fungerar.

Efter utbildningen ska deltagarna integreras i
Nackas kommunala politik där de ska föra fram
ungas åsikter i samtliga frågor som rör dem.
Dessutom kan kommunen använda Ungt
Inytandes deltagare som en referensgrupp om de
skulle behöva ungas perspektiv på en fråga eller
i ett beslut. Denna dialog ska alltid vara direkt,
öppen och saklig. Beslutsfattare i kommunen ska
kunna bjuda in deltagarna i relevanta beslutsprocesser samt använda ungdomarna som vägledare när de behöver expertkompetens i en fråga
för att kunna ta ett giltigt beslut.

Hur väljs deltagarna ut och vilka
representerar dem?
De 12 personerna väljs ut genom annonsering
om utbildningen i Nacka och en noggrann
anställningsprocess där det tas i beaktning att
dessa 12 personer ska representera ett så brett
spektra av unga som möjligt under kommande
år. Då uppföljningsarbetet planeras ska deltagarnas

u
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skolgång tas i beaktning så att arbetet inte kommer
i vägen för deras utbildning. Deltagarna ska årligen bytas ut för att få in ett kontinuerligt öde av
nya åsikter. De 12 deltagarna representerar egentligen inga andra än sig själva, men kan tillfråga
jämnåriga i frågor då beslutsfattarna önskar.
Detta kan exempelvis ske genom en hemsida
som fungerar som ett debattcentrum (se råd 3).

Vilken funktion ska deltagarna
i Ungt Inflytande ha under det
kommande året?

Deltagarna ska ha i uppdrag att sprida information
om Barnkonventionen och inytande till jämnåriga.
De ska stå till förfogande vid kommunala beslut
samt via debattcentrum kunna diskutera med
andra ungdomar om frågor rörande unga i Nacka
när det behövs underlag för vad unga tycker och
tänker i en viss fråga.
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Varför är idén bra för
Nacka kommun?

Ungdomar har en given expertkompetens i frågor
som rör ungdomar. Därför bör deras kunskap
vara självklar i de frågor som rör dem, då ungdomar
utgör en fjärdedel av Nackas befolkning. Ungdomar behöver medverka då deras expertis inte
går att ta miste på i dessa områden. De unga som
ingår i Ungt Inytande får den kompetens som
de behöver för att kunna påverka på ett meningsfullt sätt. Unga kommer att känna sig mer
inflytelserika i nuet och inte längre behöva vänta
på att få göra sin röst hörd i samhället, till skillnad
mot hur de i dagsläget står utan möjligheter till
inytande. Idén kommer tillåta att unga är med
på “riktigt” före, under och efter att besluten tas.
Det kommer att ge unga de förutsättningar de
har rätt till för att påverka, som alla andra åldersgrupper i Nacka har. Det blir också en plattform
där den nödvändiga kontakten mellan unga och
beslutsfattare skapas så att beslut kan fattas på

ett rationellt sätt. Det kommer att leda till ett
ökat engagemang bland unga, vilket i sig ger ett
tillskott i samhället då engagemang innebär viljan
att förbättra. Nacka kommer genom denna
innovativa inställning till ungdomars inytande
bli en förebild för landets alla kommuner.

Varför är idén nyskapande och
unik?

Ungt Inytande innebär ett helt nytt sätt att
engagera unga i beslut som kommunen tar.
Istället för att använda sig av traditionella kanaler
så som ungdomsråd, som ofta saknar relevant
kompetens i demokratiska beslutsprocesser och
rättigheter, så ges ett antal ungdomar chans att bli
insatta och sedan använda sin kompetens under
ett år.

u

2. UNGDOMSLOTS
Bakgrund till idén

Idag saknas det en speciellt avsatt person på
kommunen som har huvudansvaret för ungas
inytande samt hur Barnkonventionen efterlevs i kommunen. Det nns alltså ingen som
samordnar alla frågor som rör ungas delaktighet
och rättigheter, och unga i Nacka har ingen
de kan vända sig till på kommunen om de har
frågor om Barnkonventionen, ungas rättigheter,
demokrati, eller hur de kan genomföra sina idéer
och förslag. Många andra kommuner har redan
en fungerande kontaktperson (ungdomslots/
demokratisamordnare/ungdomshandläggare)
inom kommunen. Detta innebär inte att alla
enheter har ett gemensamt ansvar utan snarare
att en person fungerar som en gemensam länk
för allt som görs.

Idé
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Ungdomslotsens funktion på kommunen:
Personen/personerna ska fungera som en kontakt
dit ungdomarna kan vända sig direkt med sina
frågor, utan att behöva känna sig osäkra på om
de kommit rätt eller om de kommer bli lyssnade
på, samt också föra fram ungdomars åsikter och
förslag till kommunen. Dessutom bör ungdomslotsen vara en resurs för Ungt Inytande
och stötta och samordna deras arbete. Ungdomslotsen bör också ha en administrativ funktion för Ungt Inytande och till exempel sköta
hemsidan och Ungt Inytandes debattcentrum

där deltagarna i Ungt Inytande för debatt med
andra jämnåriga och politiker.

Varför är idén bra för
Nacka kommun?

Ungdomslotsen fungerar som en instans för att
hjälpa Nackas ungdomar att engagera sig mer
och därför ge kommunen en bättre helhetsbild
av hur det fungerar med Barnkonventionen och
inytande. På samma sätt som kommunen har
en utbildningsexpert ska det nnas en expert på
de här frågorna. Engagemanget i- och för Ungt
Inytande visar att unga vill påverka men inte
vet hur eller vem de ska vända sig till. Eftersom
det nns liknande ungdomslotsar som fungerar
väldigt bra i många andra kommuner i Sverige
så känns det självklart att vi i Nacka ska ta efter
detta.

A

En eller era personer anställs av kommunen
och arbetar med att samordna insatser runt

Barnkonventionen och demokrati samt hjälper
till att slussa vidare frågor till de personer inom
kommunen som är bättre lämpade att besvara
dessa. Ungdomslotsen ska vara ung och samtidigt
ha utbildning inom områden som bland annat
mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.
Tjänsten roterar ständigt - efter ett år så tillsätts
en eller era nya unga som ersätter de gamla
ungdomslotsarna.

3. UNGT INFLYTANDES DEBATTCENTRUM
Bakgrund till idén

Det behövs ett forum där man kan lämna idéer
och kommentarer till deltagarna i Ungt Inytande
och där det kan ske en dialog mellan unga och
Nackas politiker. Dessutom är det svårt att hitta
anpassad information om Barnkonventionen och
hur man kan påverka i Nacka. Det är idag även
svårt att veta vem man ska vända sig till om man
har frågor om politik, kommunala projekt eller
vad som är på gång i kommunen.

Idé

Skapa en hemsida som är ett debattcentrum och
kunskapscentrum om rättigheter och inytande
som ungdomslots administrerar.
Ungt Inytandes hemsida, kan exempelvis innehålla:
-Blogg från ungdomslotsen.
-Hur Nackas politik fungerar och vad som
händer just nu.
-Hur man kan engagera sig inom Nacka.
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-Information om Barnkonventionen, samt
referenser till verk om Barnkonventionen
-Forum för diskussioner där även kommunala
politiker är aktiva.
-Information om tider för politiska öppna möten
och annat som kan vara relevant för unga.
-Ungt Inytandes deltagare uppdaterar vad som
är på gång och inbjuder till debatter.
-Kontaktuppgifter till politiker, ungdomslots och
Ungt Inytandes deltagare.

Varför är idén bra för
Nacka kommun?

För att det blir en länk mellan Ungt Inytande,
unga i Nacka och politiker i Nacka. Dessutom
innebär det en öppen och tillgänglig plats för att
underlätta för ungas engagemang och möjliggöra ett snabbare sätt att hitta information om
Barnkonventionen.

”Det måste också bli enklare att
påverka, diskussionsplattformar
måste skapas, en öppen,
offentlig och kontinuerlig dialog!
Fråga dig själv, vad kan personer
som är tillexempel 17år göra för
att förändra, och tror du dessa
personers åsikter skulle bli tagna
på allvar? Får de vara med före,
under och efter beslutet?”
Deltagare i Ungt Inytande

6

4. 100% INFORMATION OM BARNKONVENTIONEN TILL POLITIKER
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och
aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och
principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.
Artikel 42 i FN:s konvention om barnets rättigheter

Bakgrund till idén

Informationen om Barnkonventionen och ungas
inytande måste förbättras då få vuxna och unga
i allmänhet, inkluderat politiker, lärare och andra
anställda inom kommunen saknar den kunskapen.

Idé
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Varför är idén bra för
Nacka kommun?

För att det är ett effektivt sätt att få ut information
om Barnkonventionen och inytande. Det krävs
förhållandevis lite engagemang av kursdeltagarna
då kursen sker på arbetstid. Budgeten måste
komma från kommunen, men det ger i gengäld
positiv publicitet till kommunen att det satsas på
ungas deltagande och rättigheter. Att lärare vet
mycket om Barnkonventionen gör att de lättare
kan få med det i sin undervisning och därmed
uppfylls artikeln om att alla unga ska känna till
sina rättigheter.

“Det är super att Nacka kommun
tagit initiativet Ungt Inflytande”
Deltagare i Ungt Inytande

A

Inför en obligatorisk information om Barnkonventionen bland politiker och tjänstemän inom
kommunen en gång om året.Kommunen bör
ha en obligatorisk kurs för politiker och lärare
i Barnkonventionen och vikten av att unga har
inytande i kommunen. Detta ska ske på arbetstid
1 gång per år. Förslagsvis också med fokus på de
artiklar i Barnkonventionen som inte efterföljs i

Sverige och i Nacka kommun. Deltagarna från
sommarens Ungt Inytande bör också närvara.

5. INFORMATION OM BARNKONVENTIONEN TILL UNGA
Bakgrund till idén

Få unga i Nacka känner idag till FN:s Barnkonvention och varför och hur den berör oss. Som
exempel kan nämnas att ingen av oss deltagare
i Ungt Inytande hade någon kunskap om den
innan kursen.

Idé

Inför obligatorisk information om Barnkonventionen på skolorna i Nacka. I Nacka bör eleverna
få obligatorisk information om Barnkonventionen i skolan. Informationen kan förmedlas på
många olika sätt, till exempel genom en undervisningsdag per termin med Barnkonventionen som
tema. Under dagen kan lmer och dokumentärer
rörande temat visas och föreläsningar hållas för
att kontinuerligt påminna om ungas rättigheter
samt väcka debatt. Böcker och broschyrer inom
ämnet ska alltid nnas tillgänglig i skolbiblioteket
och klassrummen året. Informationen bör vara
åldersanpassad, alltså mer utförlig för äldre ung-
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domar, och mer lättintaglig och lekfull för mindre
barn. Den bör även vara anpassad för ungdomar
i Sverige och fokusera på frågor rörande oss.
Tanken med detta är att Barnkonventionen inte ska
kännas inaktuell och avlägsen. Nacka kommun bör
se till att skolorna i sina egna strategier och mål inför
obligatorisk undervisning om Barnkonventionen i
alla årskurser.

Varför är idén bra för
Nacka kommun?

Barn och ungdomar får kontinuerlig kunskap om
Barnkonventionen under hela skolgången. Kunskap som gradvis byggs på och blir allt mer utförlig.
Barnkonventionen klargör tydligt att alla barn och
ungdomar ska ha kunskap om sina rättigheter, och
detta efterlevs i dagsläget inte i Nacka. Då skolan
och gymnasiet är ungdomars största mötesplats och
huvudsakliga plattform för lärdomar och kunskap,
borde det vara självklart att även information om
Barnkonventionen förmedlas där.

”Jag har inte fått lära mig om
mina egna rättigheter i skolan, jag
visste inte ens att det fanns något
som heter barnkonventionen.”
Deltagare i Ungt Inytande

0

6. ÖKA ENGAGEMANGET FÖR LOKAL POLITIK BLAND UNGA

Intresset för partipolitik och ungdomsförbund
minskar bland unga. Vi unga har lite intresse
för partipolitik då de känns ”för långt borta”
och något som inte angår oss. Detta leder till att
allt er ungdomar är oengagerade i samhällsfrågor och politik.

Idé
ALLA KAN VARA POLITIKER-kampanjen
Starta en kampanj med budskapet: ”ALLA
KAN BLI POLITIKER!” där Nackas politiker
gör sig synliga och kontaktbara för medborgarna. Exempel reklamskyltar med politiken
”Nisse” berättar kort om varför och hur han
blev politiker tillsammans med någon roligt
vardagligt för att kunna relatera med unga.
Till exempel:
-Hej jag heter Nisse och arbetar med utbildningspolitiken i Nacka
-Jag blev politiker när min lärare i gymnasiet
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inspirerade mig om hur man kunde göra utbildningen roligare och sedan bestämde jag mig för
att göra det.
-Jag föredrar alltid gula slipsar!

Varför är idén bra för
Nacka kommun?
Politikerna visar att dem vill vara tillgängliga
för medborgarna och bjuder in till diskussion.
Det visar även att politiker är helt normala
människor och att vem som helst kan påverka
samhället.

”Just nu går många ungdomar
bara omkring och tror att de
inte har en röst som är värd
att lyssna på, vilket leder till
minskat intresse för i stort sett
allt som har med samhället att
göra”
Deltagare i Ungt Inytande

u

Bakgrund till idén

u

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning
skall syfta till att utveckla respekt för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de
principer som uppställts i Förenta nationernas stadga
Artikel 29b i FN:s konvention om barnets rättigheter

Bakgrund till idén

Få unga upplever att de har kunskap om politik,
särskilt inte på kommunal nivå. Den utbildning
man får i skolan är ofta mycket begränsad och
eleverna får främst bara lära sig om politik på
nationell och global nivå. Om hur man själv kan
påverka tas sällan upp. Många känner inte till att
det nns öppna politiska möten dit man som
privatperson kan gå och lyssna, än mindre om
huruvida man får uttrycka sin åsikt på dessa
möten.
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Idé

Uppmuntra skolorna att lyfta lokal politik
Det bör uppmuntras från kommunen att skolorna
inför mer information om politiskt engagemang
med lokalt perspektiv. Skolan ska inte bara lära
ut det faktum att det nns politiker utan att man
faktiskt kan bli politiker själv. Skolorna kan också
uppmuntras till att införa en valbar kurs om lokal
politik som lägger mer fokus på samhällsfrågor,
på kommunal nivå i undervisningen i skolan.
Lärarna bör också arbeta med ”mer aktuella”
frågor på lektionstid i skolan. Dvs. Mer om den
kommunala politiken på ett intressant sätt, samt
med frågor som rör målgruppen. Kommunen
bör också rekommendera skolorna att ha valbara
kurser om Barnkonventionen och inytande.

A

7. UPPMUNTRA SKOLORNA ATT ARBETA MER MED LOKAL POLITIK I SKOLAN

Varför är idén bra för
Nacka kommun?

Kunskap om politik och aktuella samhällsfrågor
gör unga mer engagerade. Undervisningen rättas
efter målgruppen som känner sig mer ”hemma”
med frågorna. Detta får er ungdomar att engagera
sig i samhället då de ”märker av” förändringarna
på ett annat sätt. Samt kan se förändringen på nära
håll. Det skulle troligen också bli mer intressant att
lära sig mer om politik på ”sin” nivå då riksdagsnivå lätt känns som ”något därborta” och blir
ointressant. Om unga får ”verktygen” för inytande
uppfylls också artikel 12 i Barnkonventionen om
att barn och unga ska ha inytande i frågor som rör
dem.

8. REGELBUNDNA POLITIKERBESÖK I SKOLORNA
Bakgrund till idén

Politikerna och politiken i sig är idag något okänt
för unga som det är svårt att få tag information
om eller veta vem det är som har makten och
inom vad och hur man kan påverka.

Idé

Politikerbesök och politikerka i skolorna
Kommunala politiker ska besöka skolorna
kontinuerligt för att nå ut till unga på ett mer
kreativt sätt som att ha debatter med unga som
tillexempel speeddating som möjliggör kortare
diskussioner med unga för att skapa kontakt mellan unga och politiker, politikkor med lite längre
kontakt med mer engagerade unga och kortare
föreläsningar och uppdateringar om vad som
händer i Nacka just nu, samt ge ut information om
hur man kan dessa politiker på bästa sätt.
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Varför är idén bra för
Nacka kommun?
Det här leder till att unga känner att politiken
ligger dem närmare och att de har möjlighet att
påverka.
Det är lättare att känna sig välkommen med en
ide om någon visat intresse för att ta emot idéer.
För de unga som inte är insatta kan få en snabb
uppdatering om vad som händer i samhället.

u

”Lär unga deras rättigheter, berätta
att de kan förändra och påverka
samhället, ge deras engagemang
för samhället förutsättningar som
fungerar i praktiken och inte i på
“pappret”. Vi vill vara med i matchen på allvar, förklara inte bara
reglerna för att sedan strunta i att
passa bollen”
Deltagare i Ungt Inytande

9. SKRIV EN LOKAL STRATEGI FÖR INFLYTANDE I KOMMUNEN OCH
UTVECKLA DE STRATEGIER SOM FINNS SOM PÅVERKAR UNGA.
Bakgrund till idén

Inom viktiga områden har Nacka kommun en
strategi för det hur det området kan förbättras men
det nns inte en för barn och ungdomspolitiskt
inytande eller om hur Barnkonventionen ska
efterlevas i Nacka kommun. I de nuvarande
strategierna som nns till exempel utbildningspolitiska strategin och den kulturpolitiska strategin
inkluderar inte hur Barnkonventionen kan efterlevas eller hur ungt inytande kan ökas.

Idé

Uppdatera de strategier som påverkar unga och
skriv en strategi för ungt inytande och efterlevandet
av Barnkonventionen. Skriv om helt eller bearbeta
de strategier som rör unga så att Barnkonventionen läggs mer i åtanke med hjälp av ungdomar,
till exempel deltagarna från ”Ungt Inytande” eller
lägg ut som en öppen debatt på debattcentrum (se
råd 3) och skriv en strategi om hur kommunen arbetar med Barnkonventionen och ungt inytande.
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Varför är idén bra för
Nacka kommun?
En strategi för Barnkonventionen och Ungt
Inytande är nästan en självklarhet för att det ska
kunna ske en utveckling och förbättring inom
området i Nacka Kommun.
Utan en strategi för Barnkonventionen och ungt
inytande är det väldigt svårt för dessa områden
att kunnas förändras till det bättre.
Om Nacka Kommun skulle använda sig utav en
strategi för en förbättring utav dessa två områden
skulle inytande av unga öka och bli en resurs för
kommunen.

u

10. UNGAS MÖJLIGHET TILL KULTURUTÖVANDE
Bakgrund till idén

Unga konstnärer har en begränsad möjlighet att
vara med och skapa konst och kultur samt vara
med och påverka den offentliga konsten. Eftersom kulturen ligger väldigt nära unga, leder detta
till att unga känner sig mer diskriminerade och
intresset sjunker för att försöka påverka samhället.

Idé

Använd lokala unga konstnärer. Ta tillvara på
bentliga resurser inom nacka, som estetiska
program till kultur i kommunen som t.ex.
konstutställningar, teater, musik, hantverk etc.
Uppmuntra skolorna i Nacka till ett närmare
samarbete med den kulturella verksamheten för
att öka möjligheterna för unga att påverka
kulturen i Nacka. Uppmuntra professionella
konstnärer anställda av kommunen samarbeta
med unga konstnärer (med respekt för varandra). Ett projekt som ”öppna konsten” är ett bra
initiativ men unga bör involveras redan i början
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av liknande projekt tillexempel via skolan, annonsering, enkäter och maillista som man kan skriva
upp sig på via debattcentrum (se råd 3).

Varför är idén bra för
Nacka kommun?

Den ökar ungas delaktighet och inytande i samhället via kulturen och den bidrar till ett fortsatt
engagemang för den offentliga kulturen i Nacka
Kommun. Den tar tillvara på unga som en resurs
i den lokala kulturen. Nacka Kommun kommer
även att ses som en förebild och initiativtagare
av främjandet av den ”unga” kulturen som kan
uppmuntra unga att stanna i kommunen efter att
de har fyllt 18 och förväntas ytta hemifrån. Det
berikar och varierar kulturlivet i Nacka Kommun.

u

“Men genom att utveckla en samlad strategi - och inte “snuttifierade punktinsatser” - kan unga få ett verkligt inflytande, menar hon. Och det politiska livet i
gengäld få en kraftinjektion.”

6

Maja Frankel, projektledare Ungt Inytande 2008 i DN den 21 juni 2008
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Vad hander nu

”Det är viktigt är att Ungt
Inflytande inte tar slut efter
de här tre veckorna som vi
har jobbat utan att det händer
något efter, inte bara att vi har
några möten med kommunen
utan att det verkligen finns
ett intresse att förändra och
att hela attityden till ungas
inflytande blir annorlunda och
att det blir naturligt att unga
är med och påverkar”
Deltagare i Ungt Inytande
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?

Nacka 2008-06-26

Ungt Inytande tar inte slut för att de tre veckorna av feriearbete är över. Det är snarare nu det börjar.
Under hösten 2008 kommer deltagarna i Ungt Inytande att genomföra individuella informationskampanjer om ungas rättigheter och möjligheter att påverka i Nacka kommun på högstadie- och
gymnasieskolor runt om i Nacka, för att er ska kunna ta del av kunskapen kring ungas rättigheter och
inytande. Deltagarna har också planer på att genomföra en festival i Nacka kommun under sensommaren 2009 där det är fokus på ungas rättigheter och påverkan.
Vi kommer även ha uppföljningsmöte under hösten med kommunen kring vad som händer med de
goda råden som denna rapport innehållt. Och som framkommit av dem goda råden ser vi fram emot
att Ungt Inytande blir ett återkommande forum för unga att lära sig mer om Barnkonventionen och
inytande och sedan under det kommande året kunna påverka, vara delaktiga och utvärdera Nacka
kommuns arbete med inytande och rättigheter.
Det är nu det egentliga arbetet börjar!

Maja Frankel
Projektledare Ungt Inytande
majafrankel@gmail.com
070-2237800

Under tiden
En bilddagbok från Ungt inflytande.
Ungt Inflytande genomfördes 9-27 juni 2008

Forsta veckan

Första veckan arbetade vi med att lära känna varandra, skapa en vision runt Ungt Inflytande och fick
en grundutbildning i Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och inflytande

9/6 Introduktionsdag. Vi introducerades till
Ungt inytande och för varandra och gjorde ”lära
känna varandra övningar”.
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10/ 6 Teambuilding och skapande av en vision
och mål med Daniel Nisell och klättring på klätterverket för att lära oss samarbeta

11/6 Grundutbildning i Mänskliga rättigheter
med Rebecca Stern och föreläsningar med Maja
Frankel i stadshuset om Barnkonventionen.

Andra veckan
Andra veckan arbetade vi med makt, påverkan, normer, arrangörskap, medier och engagemang

12/6 Arbete med inytande och Future-workshop med Jörgen Jansson och representanter från
kommunen i stadshuset.
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16/6 Workshops och föreläsningar om arrangörskap och påverkan med Marita Isaksson och
Camilla Lindé

17/6 Påverkan och Engagemang och hur Nacka
kommun är uppbyggt. Föreläsningar och workshops med Gustav Fridolin och Susanne Sjögren.
Samt besök i Tjejverkstan.

18/6 Normer och fördomar. Normkritisk workshop med Alex Fridung och Arawn Repka samt
föreläsning om engagemang med Louise Frisk.
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19/6 Kultur och mediemakt. Workshop om
”öppna konsten ”med Helene Burmeister samt
Mediemakt med Bodil Lundmark då vi skrev en
mediestrategi och jobbade med debattartiklar

Tredje veckan

Tredje veckan arbetade vi med Idéutveckling av våra goda råd till Nacka kommun. Vi arbetade
med Andreas Sidkvist och Daniel Nisell. Vi hade även en föreläsning i presentationsteknik med
Henrik Nordström.

Varje dag har börjat och avslutat med en in- och
utcheckning som på bilden ovan för att markera
en början och ett slut på dagens arbete.

Bilddagbok från Ungt Inflytande 2008

Det ar vi som ar vi
0

Kontaktlista till deltagarna i Ungt inflytande.

Mathias Brodén
Tel 0768-544851

Email mathias.broden@edu.nacka.se

Kontaktlista, Ungt Inflytande 2008
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Unga och inflytelserika
Agnes Ahlsén

Jakob Lageryd

Tel 0761-149708

Tel 0736-184975

Email. agnes.ahlsen@edu.nacka.se

Email jakob.lageryd@hotmail.com
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Sally Ardelius

Ella Tegsten

Tel 0707-323719

Tel 0768-961696

Email sally_ardeliuslindgren@hotmail.com

Kontaktlista, Ungt Inflytande 2008

Email ella.tegsten@hotmail.com
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Jennifer Hansson
Tel 0703-513226

Email jennifer.hansson_@hotmail.com
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Daniel Sjöström

Marielle Fiedler

Jalil Kalandar

Tel 0703-863080

Tel 0735-721677

Tel 0737-271538

Email daniel.k.sjostrom@gmail.com

Kontaktlista, Ungt Inflytande 2008

Email marielle.edler@hotmail.com

Email kalandar_@hotmail.com
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Caroline Kauffmann

Joel Malmen

Isabelle Boström

Tel 0762-747175

Tel 0709-837357

Tel: 0739-083421

Email supercarro_90@hotmail.com

Kontaktlista, Ungt Inflytande 2008

Email fornication512@hotmail.com

Email the_black_hat_90@hotmail.com

Kontaktlista, Ungt Inflytande 2008
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