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Ungas rätt i samhället
Vill alla unga vill 

vara med och 
bestämma i 
samhället? 

Politikernas språk 
är för svårt, unga 
är rädda för att 

det blir fel Man vill ju inte 
göra bort sig...

Politik – NEJ
Påverka det som 

gäller mig - JA
Delaktiga 
unga mår 

bättre



Ny ungdomslag på gång...

• Ett sammandrag finns på www.minedu.fi (på finska)

• Främja de ungas likvärdighet, delaktighet och möjlighet att påverka, samt följa de 
internationella förpliktelser som är bindande för Finland

• Kommunens ansvar: 

• Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår i kommunens uppgifter. Tjänster och 
lokaler riktade till unga ska ordnas 

• Ungdomsråden ska engageras mera, de ska få egna ärenden att behandla

• Kommunen ska samarbeta med ungdomarna och andra organisationer som 
producerar dessa tjänster

• Kommunen ska ha ett nätverk som ser till att genomföra ungdomsverksamheten





Att bli tillfrågade, att få uttrycka sin mening och att bli 
lyssnade på är varje barns och ungdoms rättighet!

Kommunens 
unga borde ses 
som en resurs 
och tas tillvara

Om man inte från 
början får vara 
delaktig, blir man 
det knappast 
som vuxen

Dialog med de unga 
är en förutsättning 
för en fungerande 
ungdomspolitik

Det är 
femtonåringen som 
är expert på att vara 
femton. Det är de 
unga som bäst vet 
vad de unga saknar, 
funderar på och vad 
de är nöjda med

Att få vara med och 
påverka gör att man 
känner att man har 

en uppgift i 
samhället.

Vuxna borde lära 
sig att även unga 
kan ha bra idéer



Släpp fram de unga experterna!

Genom att känna till 
sina rättigheter lär 
man sig också att 
förstå sina 
skyldigheter

Man måste också få 
veta hur det gick sen, 
orsaken till varför det 
blev som det blev

Delaktighet är att få vara 
med i hela processen, inte 
bara stå vid sidan av och ha 
en liten möjlighet att 
påverka sånt som redan är 
bestämt

Barn som tas på allvar 
och blir lyssnade på, 
får goda 
förutsättningar för att 
blir trygga vuxna

Barn och unga behöver 
få lära sig av vuxna och 
bli involverade i 
meningsfulla projekt 
tillsammans med vuxna



Påverka – De ungas röst i samhället
För att kunna fatta rätt beslut är det viktigt att veta hur det faktiskt ser ut för unga idag.

Direktkanal mellan ungdomar och beslutsfattarna i Kommunen/Staden

Skriver  En idé, ett önskemål 
eller ett klagomål till 
Påverka

Kompisar  kan 
gilla, inte 
gilla, 
kommentera 
eller 
underteckna

Skickas automatiskt till egna 
kommunen (fritidssekreteraren)

Kan riktas till 
visst parti, 
eller viss 
politiker

Rätt ställe inom 
kommunen/staden som 

kan göra något

Svar till dig hur 
det går framåt Kommunen, 

föreningar och 
andra 

kommuninvånare 
kan också fråga 
ungas åsikter via 

Påverka

Kommunen kan sen visa 
upp att de frågat 

ungdomen i en viss fråga





Mallar för hur Kommunen kan använda Påverka



Exempel på ungas initiativ via Decibels 
Påverka
• Duschdraperier i Vörå och Närpes

• Badminton för tjejer i Jakobstad 

• Hopptorn i Hellnäs

• Fotbollslag för tjejer i Malax

• Gym i Petalax

• Disco i Kronoby

• mm





Tack för mig!


