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DelSam-‐seminariet	  Tillsammans	  -‐	  Ett	  seminarium	  där	  ungas	  röst	  hörs	  lockade	  både	  

professionella	  och	  studeranden	  till	  Korsholms	  kulturhus.	  Under	  dagen	  fick	  vi	  ta	  del	  av	  Daniel	  

Åkermarks	  erfarenheter	  från	  ungdomsverkstaden	  Föregångarna.	  Daniel	  beskrev	  några	  

trender	  som	  han	  har	  sett	  under	  sina	  verksamhetsår	  på	  Föregångarna,	  bland	  annat	  hur	  

arbete	  för	  ca	  10	  år	  sedan	  handlade	  om	  hur	  man	  söker	  arbete,	  till	  varför	  ska	  man	  söka	  arbete	  

till	  dagens	  trend	  vad	  skall	  man	  söka	  för	  arbete.	  Arbetsplatserna	  minskar	  och	  placeringar	  på	  

arbetsmarknaden	  är	  utmanade	  idag.	  

Susanna	  Sund	  beskrev	  hur	  vi	  borde	  släppa	  fram	  de	  unga	  experterna.	  De	  unga	  ska	  och	  bör	  

höras	  mer	  i	  ärenden	  som	  gäller	  dem.	  Den	  nya	  ungdomslagen	  kommer	  stöda	  detta	  och	  

förpliktiga	  kommunerna	  att	  höra	  unga	  i	  större	  utsträckning.	  Decibel	  har	  en	  webbfunktion	  

som	  förverkligas	  och	  möjliggöra	  detta	  redan	  nu	  och	  kunde	  utnyttjas	  i	  större	  utsträckning	  av	  

tjänstemän	  och	  professionella	  som	  arbetar	  med	  unga.	  

Därtill	  presenterades	  arbetet	  i	  tre	  ungdomsgrupper,	  en	  österbottnisk	  delsamgrupp,	  en	  grupp	  

på	  Sveps	  och	  en	  medforskarungdomsgrupp	  från	  Mathilda	  Wrede-‐institutet.	  	  

Den	  österbottniska	  ungdomsgruppen	  hade	  arbetet	  med	  teman	  kring	  vägledning,	  ekonomi,	  

påverkan	  -‐Internet	  och	  framtiden.	  	  

Verkstadsungdomarna	  från	  Sveps	  hade	  arbetat	  fram	  en	  berättelse	  som	  deltagarna	  på	  

seminariet	  fick	  ta	  del	  av	  och	  avsluta.	  Metoden	  hade	  inspiration	  från	  ”eläytymismentelmä”	  

(på	  engelska	  ”passive	  role-‐playing”),	  se	  mera	  bl.a.	  Rauno	  Perttula	  (2015):	  Syrjäytimspuhe	  

hallinan	  strategiana	  opiskelijahuollon	  sosiaalityössä.	  I	  diskussionerna	  och	  formandet	  av	  

berättelsen	  hade	  använts	  bland	  annat	  följande	  material:	  ”En	  välmående	  utbildning”,	  

”Ungdomsgruppers	  erfarenheter	  av	  välfärd	  i	  Helsingfors”,	  ”Pussel	  för	  ett	  gott	  liv”	  och	  

”Voimavarojen	  talo”.	  Under	  grupparbetet	  kunde	  deltagarna	  diskutera	  olika	  hjälp-‐	  och	  

stödinsatser	  utgående	  från	  sina	  yrkesroller	  (eller	  studier).	  	  

Två	  ungdomar	  representerade	  ungdomsgruppen	  som	  tillsammans	  med	  Frida	  Westerback	  

har	  medforskat	  vid	  Mathilda	  Wrede-‐institutet.	  Fokus	  i	  gruppen	  har	  varit	  psykisk	  ohälsa	  och	  

vårdkedjor.	  Ungdomarna	  betonade	  speciellt	  bemötande	  och	  med	  konkreta	  beskrivningar	  

öppnade	  upp	  deras	  upplevelser.	  Presentationen	  avslutades	  med	  en	  video	  som	  berörde	  

deltagarna.	  	  



Som	  avslutning	  på	  dagen	  konstaterades	  att	  de	  unga	  ibland	  inte	  upplever	  att	  någon	  hör	  dem	  

eller	  bryr	  sig	  om	  deras	  åsikter;	  de	  unga	  behöver	  ges	  möjlighet	  påverka;	  delaktiga	  unga	  blir	  

aktiva	  vuxna.	  	  


