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VAlKOMNA !
Youth 2020 Toppmöte arrangeras av, för och med unga. Alla unga har rätt att bli hörda 

och lyssnade på. Du behöver inte kunna formulera dig med fina ord, ha tidigare erfaren-

het av sådant här, eller ha färdiga idéer på hur vi ska lösa alla problem. Det räcker med 

att du är du - oavsett bakgrund, identitet och erfarenhet. Du är värd att bli lyssnad på 

och det är din rättighet att inkluderas i demokratin.

 

Vi behöver omfördela makt så att unga får större inflytande i frågor där vi utgör mål-

gruppen. Alltför ofta genomförs processer och beslut som handlar om unga utan att en 

enda ung röst får höras. Det är lätt att känna sig förminskad och tappa tron på att sam-

hället och vuxenvärlden på allvar vill inkludera oss. 

 

Youth 2020 är en plattform där vi kan uttrycka oss på våra egna villkor. Vi i Toppmötets 

ledningsgrupp är alla unga människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi kommer 

från ungdomsorganisationer som berör olika målgrupper av unga - vilket gör att vi till-

sammans kan representera en stor bredd av olika perspektiv. Det vi har gemensamt är 

att vi alla brinner för att unga ska inkluderas mer i samhället, bli tagna på allvar och  

lyssnade på. Vårt arbete i Youth 2020 är inte i första hand att lyfta våra individuella  

åsikter, utan snarare om att bygga en plattform där vi kan möjliggöra att så många 

röster som möjligt från unga runt om i landet görs hörda. 

 

Det här är bara början på vårt gemensamma arbete för att förbättra demokratin och 

öka ungas inkludering i samhället. Vi välkomnar dig att göra sällskap med oss och att en-

gagera dig i det kommande arbetet.

VARMT VÄLKOMNA! 

LEDNINGSGRUPPEN FÖR YOUTH 2020 TOPPMÖTE:

Kajsa Ahlström, Föreningen Tilia

Aisha Rahman, Fanzingo 

Oscar Sjökvist, Young Innovation Hub

Ali Zardadi, Right To Play

Emelie Arsenian Henriksson, Raoul Wallenberg Academy

Alma Sirbic, Järvaskolan
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Youth 2020 är en blandning av personer från olika generationer och delar av  

landet som arbetar för att stärka ungas plats i demokratin. Från skolor, kommuner, 

myndigheter och kulturinstitutioner. Från företag och familjestiftelser. Från ideella 

organisationer, sociala entreprenörer och aktivistnätverk. Och självklart från  

ungdomsorganisationer och rörelser som driver förändring med kraften från  

barn och unga själva. Vi sitter inte stilla när misstro, rädslor och hat sprids av  

anti-demokratiska krafter och barns och ungas rättigheter kränks – och vi låter  

inte komplexa samhällsproblem reduceras till förenklade och populistiska  

lösningar utan effekt.

I början av 1900-talet skedde en kvinnlig frigörelse över stora delar av världen, där 

kvinnor fick tillgång till fler demokratiska rättigheter. Det var en frigörelse som var 

efterlängtad och låg i tiden, men som hade varit omöjlig utan stort engagemang 

och aktivism. På samma sätt ser Youth 2020 att en barnfrigörelse är på gång, där 

barn och unga får tillgång till fler demokratiska rättigheter.

Vi vill skapa nätverk som med gemensamma krafter samlar resurser, öppna dörrar, 

stöttar, och snabbar på ungas påverkans- och opinionsbildningsarbete. Vi allierar oss 

med ungdomsrörelsen som redan driver påverkansarbetet. Vi för samman initiativ 

som redan finns och skapar nya vägar till engagemang. Vi bottnar i övertygelsen att 

unga människors deltagande och påverkan kan förändra hela vår demokrati. I en tid 

av komplexa samhällsutmaningar och snabba förändringar behöver vi ny kraft och 

förmåga att förändra samhället - det menar vi sker när vi sätter unga människors 

berättelser, erfarenheter och idéer i centrum. I mötet mellan unga och människor 

med mer makt uppstår unik kunskap som ger makthavare förutsättningar att fatta 

hållbara beslut som tar hänsyn till framtida generationers levnadsvillkor.

VAD ÄR
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FRAN IDE  
TIll HANDlING

Youth 2020:s idéverkstäder samlar unga med olika bakgrunder och erfarenheter för att 

gemensamt ta fram brister, gap och utmaningar i dagens samhälle, men också att identifi-

era möjligheter och lösningar på hur vi tillsammans kan förändra samhället till det bättre.

Flera hundra unga i 16 kommuner spridda över hela Sverige har i idéverkstäder un-

der våren tagit fram ett 40-tal idéer och förslag för att stärka ungas plats i demokra-

tin. Samtidigt har vi varit i kontakt med ett tjugotal ungdomsledda organisationer 

som redan idag bedriver påverkansarbete för att förbättra ungas inflytande och 

inkludering. Tillsammans har detta gett oss en bild av att ungas drömsamhälle är 

jämställt, hållbart och rättvist. Förslagen rör bland annat hur skolans undervisning ska 

utformas, hur unga kan få mer inflytande lokalt och hur unga lättare kan få tillgång till 

information om politik.

Nu under Youth 2020 Toppmöte tar vi nästa steg. Vi har bjudit in makthavare, 

beslutsfattare och möjliggörare att ta del av dessa idéer i ett lösningsfokuserat samtal 

med unga med målet att förverkliga några av dessa förslag. Syftet med Toppmötet är 

dels att engagera unga och visa vägar till påverkansarbete och fortsatt organisering. 

Men också att skapa ny kunskap hos makthavare och beslutsfattare, och öka deras 

förståelse för hur ungas inkludering kan öka i praktiken. Vi vill stötta politiker och 

andra makthavare att starta dialog med unga, för att öka deras kunskap och erfaren-

heter om hur det är att vara ung och vad som är viktigt ur ungas perspektiv.

IDÉER UTVECKLING GENOMFÖRANDE
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Youth 2020 Toppmöte ger unga och makthavare en chans att mötas för att till-

sammans omsätta idéer och visioner till praktik. 

WORKSHOPS

En del av dagen ägnas till att 13 förslag arbetas med i blandade grupper av unga och 

makthavare. Tillsammans ska förslagen vidareutvecklas till handlingsplaner och projekt 

och att få en skjuts framåt i arbetet för att förverkliga dem. Parallellt med arbetsgrup-

perna arbetar en större grupp unga med att formulera uttalanden och manifest, och de 

tränas även i påverkansarbete. 

UTSTÄLLNINGSTORG

Därefter kommer alla deltagare få möjlighet att arbeta vidare med alla förslag under ett 

utställningstorg. På torget utgör varje förslag en torgstation och där finns utrymme att 

komma med tips och kontakter, att ansluta sig till arbetsgruppen, eller stötta arbetet på 

annat sätt. På utställningstorget finns också plats att komma med nya förslag, och att 

utforma det gemensamma budskapet från Toppmötet. 

SCENPROGRAM

Under dagen varvas workshops med ett scenprogram som både ska ge kunskap och  in-

spiration till fortsatt engagemang. Hela dagen dokumenteras av unga korrespondenter 

och sprids till fler genom våra sociala medier. 

NÄSTA STEG

Målet med Toppmötet är att arbetet med förslagen drivs vidare i ungdomsledda projekt-

team fram till 2021 och att skapa allianser, samarbeten, och nya vägar till engagemang. 

Förhoppningen är också att hela arbetet från problemformulering och idéer till manifest 

 formar starten på en reformagenda som Youth 2020 rörelsen ska fortsätta ta fram och driva.

VAD HANDER PA 
TOPPMOTET.



PROBLEM

Politiker behöver mer kunskap om hur beslut som de 

tar påverkar barn och unga. Speciellt med tanke på att 

Barnkonventionen blir lag och många kommuner har en 

lång väg kvar innan de lever upp till den. Kommunen är 

ansvarig för många frågor som påverkar barn och ungas 

vardag. Stadsmiljön, skolan, lokala mötesplatser för unga, 

stöd till lokala organisationer, med mera. Nu är det dags 

för kommunerna att ta ett helhetsgrepp om alla barn och 

ungas rättigheter i sin kommun! Det måste göras tillsam-

mans med barn och unga, och med konkreta verktyg och 

resurser. En kommuns arbete måste prioritera artikel 3 i 

Barnkonventionen: barnets bästa ska alltid komma i förs-

ta rummet, artikel 4: staten, kommuner och regioner ska 

sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser 

förverkliga barns rättigheter, och artikel 12: barn har rätt 

att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

LÖSNING

Kommunen gör en barnkonsekvensanalys innan de tar 

varje beslut som rör barn. Dessa analysmodeller och 

checklistor för detta ska vara framtagna med barn och 

unga, och kunna redovisas på ett sådant sätt att barn och 

unga själva förstår hur kommunen har tänkt och jobbat.

Kommunen gör en bilaga till sin ordinarie budget, där 

de visar hur mycket pengar som läggs på barn, och en 

bilaga till sitt ordinarie bokslut där de redovisar hur  

pengarna används för att komma barn till nytta.

Kommunen ska ha en lokal barnombudsman som job-

bar strategiskt med barnrättsfrågor i kommunen, och är 

en brygga mellan barn och makthavare i kommunen.

Kommunen ska införa en särskild mekanism för barn 

som vill framföra klagomål på kommunen, där de blir 

lyssnade på.

MÅL

Flera kommuner använder sig av barnchecklistor. Det 

finns en metod och modell för att involvera barn och 

unga i arbetet med checklistor och för att barn och 

unga kan följa upp arbetet. Skapa tillgängliga processer 

för barn att vara med och jobba med budget.

Träna barn och unga i hur kommuner jobbar med 

budget, och gör fler unga intresserade av ekonomi och 

budget. Fler kommuner har en lokal barnombudsman 

med tydligt mandat och uppdrag. Flera kommuner tar 

fram en metod för barn att framföra sina klagomål på 

kommunen, som sedan utvärderas av barn.

BARNRATTSPERSPEKTIV  

I KOMMuNEN
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PROBLEM

Ungdomar vet inte mycket om vad som pågår i landet, 

vissa saknar intresse för politik, upplever att deras 

röster inte blir hörda och ser inte någon nytta i att 

försöka. Dessutom finns det inte någon på andra sidan 

som tar emot åsikterna eller bryr sig om ungdomarnas 

åsikter. Ungdomar blir ignorerade och får inte den upp-

märksamhet som de behöver av samhället, både av 

politiker och generellt. Man känner sig inte viktig. Ytter-

ligare många upplever att de inte får en återkoppling 

när de väl framför förslag. Budskapet från de som fattar 

beslut kan vara “Vi ska ta vidare detta”, men där slutar 

det. Hopplösheten ökar hos ungdomar desto mindre 

bekräftelse de får. Desto mer hopplöshet desto värre 

blir det långsiktigt. Om fler personer tappar intresse 

för politik och känner hopplöshet kan detta tas vidare 

till deras omgivning och kanske i framtiden även deras 

barn, detta kommer att sedan spridas och långsiktigt 

kan det leda till att ingen kanske vill rösta eller ha något 

med politiken att göra.

LÖSNING

Skapa regelbundna mötesplatser, med aktiviteter en 

gång i veckan, i varje kommun. En arbetsgrupp med 

ungdomar från olika ungdomsorganisationer, med olika 

kunskaper och bakgrunder planerar vad som ska hän-

da på mötesplatsen. Där ska vara olika aktiviteter som 

ungdomar är intresserade av och som kan kopplas till 

aktuella politiska frågor för ungdomar. Ungdomar ska få 

möjlighet att visa vad man kan. Man ska kunna uttrycka 

sig genom dans, skrift och tal. Man kan ha workshops, 

skapa kortfilmer och skriva musik och så vidare. Kunniga 

personer och politiker bjuds in. De kan vara med i work-

shops och de kan även bli mentorer för ungdomar. Det 

ska finnas ett samarbete med ungdomsrådet i kom-

munen, så att förslag från mötesplatsen kan tas vidare 

via dem till politiker. Det ska också gå att bli ungdoms-

representant i kommunens nämnder och ungdoms-

representanter från olika kommuner ska kunna träffa 

politiker i riksdagen en gång om året. Arbetsgruppen 

kan hjälpa till med att koppla särskilda utskott/grupper 

av ungdomar till olika delar av kommunen, så att det 

t.ex. finns ett ungdomsutskott för socialtjänsten och att 

socialtjänsten får tillgång till ungdomar som kan vara 

mentorer för andra ungdomar.

MÅL

Vårt mål är att ungdomar ska engagera sig i politiken och 

få en djupare förståelse för hur samhället och landet 

fungerar. Unga ska förstå sin egen situation och sina 

möjligheter bättre, och även förstå hur det är för andra. 

Genom att samla ihop ungdomar och få deras röster 

hörda stärker vi även deras självkänsla. Fler ungdomar 

ska rösta.

MOTESPlATSER I 
VARJE KOMMuN
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PROBLEM

Hur gör vi politik mer tillgängligt för unga och ungdoms-

frågor mer tillgängliga för politiker? Det funkar inte 

när ungdomar förväntas komma till nämndmötet eller 

kommunhuset för att göra sina röster hörda. Det funkar 

inte när politiker göra stela studiebesök i ungdomsverk-

samheter. Det behövs verkliga möten med möjlighet att 

förstå och lära känna varandra. Politiker behöver se unga 

som viktiga medlemmar i samhället, som har kunskap 

och viljor som som måste få ta plats i politiken. Vi unga 

vill inte bara höra att vi är morgondagens ledare, vi vill re-

spekteras som ledare idag. Ungdomars bild av politik och 

politiker behöver också utmanas. Många unga tror att 

politik är tråkigt och svårt och kan sakna kunskap om hur 

det fungerar med partier, kommuner och föreningar.

LÖSNING

Demokratidagar, som en festival i två till tre dagar. En 

central mötesplats mellan ungdomar, politiker, för-

eningar och organisationer för att väcka intresse för 

demokrati. Demokratidagarna ska vara gratis för unga 

i första hand men även för allmänheten. Det ska finnas 

olika aktiviteter under demokratidagarna, som att spela 

kahoot/quizlet, spela fotboll med politiker, politiker som 

coachar ungdomar, ungdomar som coachar politiker, 

femkamp, konserter och karaoketävling. Det ska vara en 

rolig upplevelse. Huvudsyftet är samtidigt att väcka in-

tresse för politik och demokrati genom verkliga möten. 

Ungdomarna ska vara i fokus. Politiker kan samla in 

idéer och ha bord där de ställer frågor som ungdomar-

na får argumentera kring. Demokratidagarna kan ord-

nas i flera städer och organiseras av ungdomar lokalt. Vi 

som skapat demokratidagarna kan åka runt och coacha 

samt presentera riktlinjer och idéer.

MÅL

Ge unga en mötesplats och en plattform där de känner 

sig trygga nog att prata samt diskutera med politiker, 

men även utföra aktiviteter med politiker där de inte 

bär den politiska rollen. Det större målet är att min-

ska avståndet mellan politiker och unga medlemmar i 

samhället samt göra politik och demokrati lättillgängligt. 

Alla ska bjudas in till demokratidagarna, men de är 

särskilt till för målgruppen 15-25 år och för utsatta 

ungdomar som till exempel papperslösa. Inom två år 

vill vi förverkliga demokratidagarna som en pilotfestival 

på en ort, som kan inspirera till demokratidagar på fler 

orter. Ungdomarna ska gå från demokratidagarna med 

ny kunskap om och intresse för hur politik fungerar och 

hur det går att påverka.

DEMOKRATIDAGAR
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PROBLEM

I skolan behöver unga få demokratiska kunskaper och 

tränas i att vara med och påverka. Hur detta fungerar 

skiljer sig åt mellan skolor idag. Det behövs ett samlat 

och likvärdigt grepp i skolan, med gemensamt material 

och verktyg. Samhällskunskap är viktigt, men det behövs 

material för alla ämnen och för olika åldrar, språk och 

sammanhang. Det ska kunna gå att få med föräldrar 

i arbetet. Idag får unga för lite kunskap om att kunna 

påverka i demokratin och det är en utmaning att göra 

sin röst hörd och få vuxna att lyssna.

LÖSNING

Vi föreslår att ta fram en demokratisk handbok för ung-

domar, som lyfter konkreta exempel på hur ungdomar 

kan påverka beslut, förändra och ge förslag på förän-

dring. Boken ska ge olika vägar för att påverka, exempel-

vis titta på allmänna handlingar, hur man kan överklaga 

beslut, kontaktuppgifter till olika föreningar och politiker, 

hur du startar namninsamlingar, hur du skapar en 

förening eller grupper på sociala medier som till exem-

pel #metoo, kunskap om retorik och hur du skriver en 

debattartikel för att förmedla åsikter till större forum. 

Det skulle också kunna finnas en sida som lyfter upp 

organisationer, poddar och hemsidor som är relevanta 

för ämnet. Denna handbok har vi tänkt ska vara på flera 

olika språk (minst två språk svenska och engelska).  

Den ska vara anpassad till olika nivåer och åldrar så  

att olika ungdomar kan förstå den. När den första  

varianten är klar så skickar vi den till olika skolor och 

lärare med olika förutsättningar för att testa den.  

Sedan kan vi anpassa den ännu bättre. Vi kan omvandla 

informationen till en plattform på sociala medier.

MÅL

Att ungdomar känner att de har verktygen och kunskap-

en för att direkt kunna påverka. Målet är också att hand-

boken ska bli ett verktyg som ger lika förutsättningar 

och trygghet till dina demokratiska rättigheter. Vill vi att 

vår handbok får ett stabilt fäste bland olika skolor, kom-

muner och tjänstemän på två års sikt. Men också bland 

olika individer och samhällsgrupper som via detta har 

haft möjlighet att samhället. Vi hoppas att om två år så 

ska denna handbok vara en självklarhet för ungdomar i 

deras undervisning. Huvudmålgruppen är elever, men 

via att lägga fokus på lärare och huvudmän så kommer 

eleverna lättare involveras. Vi tänkte att boken första 

version ska rikta sig till högstadiet, men att vi med tiden 

har flera olika handböcker för äldre ålder och nivåer. Vi 

vill göra skillnad för ungdomar men också för familjer, 

där det går att samtala om hur man konkret kan på-

verka där man bor och sitt liv.

DEMOKRATISK 
HANDBOK
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PROBLEM

Unga saknar stöd och motivation för att påverka politik 

och vara med och förändra samhället. Kunskap om 

demokratiska rättigheter saknas. Det finns också en 

känsla av att det inte går att påverka. Fler behöver ges 

möjligheter att påverka och att se sina möjligheter. 

Det finns engagemang i skolan att bygga vidare på. 

Elevråden kan ge en enorm möjlighet att påverka om 

de samarbetar och om de går ihop i gemensamma 

projekt så att de inte bara arbetar med den egna sko-

lan utan med samhällsfrågor som är viktiga för unga i 

stort.

LÖSNING

Vi vill skapa en plattform där vi har ett nätverk av 

elevråd från ett flertal skolor. Plattformen ska kunna 

finnas som stöd, kunskapskälla och chans för elevråd att 

skapa och hoppa på projekt som redan påbörjats. 

Vi ska även se till att elevråden får ett fungerande system 

där de har kontakt med varandra regelbundet. Vi startar 

med ett pilotprojekt där vi försöker få kontakt med 

elevråd från närliggande skolor inom en region. Vi kom-

mer nyttja olika etablerade plattformar (t.ex. facebook) 

för att nå ut till unga. Dessa elevråd ska vi försöka föra 

samman i planerandet av några aktiviteter. Evenemangen 

vi skapar tillsammans behöver inte nödvändigtvis vara 

skolrelaterade eller i skolans lokaler, eftersom de ska 

visa på bredden av ungas intressen, möjligheter och 

inflytande.

MÅL

Föra samman elevråd för ett mer motiverande mål där 

politiker, lärare och auktoriteter kan se att elever kan 

påverka och skapa. Syftet är att skapa ett nätverk där 

information om aktiviteter, erfarenheter mm, utbytes 

mellan parterna. Unga ska kunna se att det finns en 

gemenskap och dem kommer att kunna driva varan-

dras arbete framåt. I början är vårt mål att få tre till fem 

elevråd att engagera sig i ett projekt. Sedan när pro-

jektet har påbörjats ska vi ge fler elevråd en chans att 

engagera sig. Sedan när vi väl har dragit igång så är vårt 

mål att bredda oss. Efter projektet så kommer vi att ha 

material för att reklamföra oss på sociala medier och 

kanske skapa en medlemsplattform där medlemmar 

kan engagera sig i organisationen för att vi ska kunna 

skapa fler projekt på en och samma gång.

ElEVRADSHuB

9TORGSTATION 5: ELEVRÅDSHUB



PROBLEM

Det finns okunskap hos vuxna om ungas vardag och 

verklighet men också okunskap bland unga om saker 

som berör deras samtid och deras framtid. Malmö, en 

av Sveriges största städer men ändå så segregerad på 

många sätt. Alla är vi olika men det som vi ungdomar 

har gemensamt är att vi alla är påväg att hitta oss själva, 

men ofta saknar den informationen vi behöver för att 

bäst kunna göra det. Det kan handla om brist på under-

visning inom psykisk ohälsa eller hur man bäst får ett 

jobb efter gymnasiet. Det finns så många frågor som 

man som ungdom besitter men aldrig får svar på då in-

formationen inte anses vara relevant eller andra frågor 

anses vara mer relevanta, men vad kan egentligen vara 

mer relevant än att få vägledning i sitt mående och sina 

drömmar? I denna segregerade stad Malmö har det 

bildats ett vi och dem. Det har uppstått fördomar som 

puttar människor längre och längre ifrån varandra. Det 

vi behöver är en plattform där ungdomar kan samtala 

och uttrycka sig, dela erfarenheter och livsvisioner. Det 

behövs en plats där vi pratar med varandra i stället för 

om varandra. Vi ungdomar bär på erfaranheter och 

kunskap som vuxna kan lära sig mycket av.

LÖSNING

Plattformen vid namn INCLUDED är stället där du får 

träffa andra ungdomar från Malmös alla hörn för att 

diskutera samtidsfrågor, drömmar, mående, sport, 

normer, you name it! Included är ett projekt som kan 

hjälpa unga att inkluderas och bidra till inkludering. Ett 

rum där folk kan känna sig trygga, prata om det man vill, 

inspirera och inspireras. Träffa personer med liknande 

intressen som en själv. Vuxna bjuds in för att lyssna till 

föreläsningar och delta i workshops som unga håller i 

för att vuxna ska lära sig mer om ungas liv och bättre 

kunna stötta och lösa samhällsproblem. Vi bjuder in 

vuxna som kan berätta om hur man skaffar bostad, om 

olika typer av jobb, psykisk ohälsa, slöja i arbetslivet mm. 

Vi börjar med att hitta en mötesplats (t.ex. på biblioteket), 

bestämmer första aktiviteter och bjuder in. Till en mötes -

plats som är INCLUDED fyllt av glitter och diskussioner!

MÅL

Fler personer känner sig inkluderade, vuxna förstår mer 

om ungdomars verklighet och kan stötta bättre. En trygg 

mötesplats och plattform finns där man vet att man kan 

få inspiration, ge inspiration, diskutera, möta både unga 

och vuxna.Politiker ska lyssna mer på ungdomar.

INCluDED
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PROBLEM

Den tillfälliga lagen som infördes 2015 innebar bland 

annat ökade gränskontroller, en försnävning av vilka 

som får stanna i Sverige och tillfälliga uppehållstillstånd 

som norm. Den har lett till ökad psykisk ohälsa bland 

unga nyanlända och att många personer deporterats 

till livsfarliga miljöer. I juli i år förlängdes tillfälliga lagen 

till juli 2021. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk 

kommitté som ska utreda hur asylpolitiken ska se ut eft-

er det. Tanken om att ha en långsiktig asylrättslagstift-

ning utan tillfälliga lagar som lappas ihop är i grunden 

bra. Men den risk vi ser är att de tillfälliga lagarna kan 

permanentas genom en strängare ordinarie asyllag-

stiftning. I och med att rasismen ökar runt om i Europa 

och i Sverige, och trenden är att gå mot snävare gränser 

och högre krav på asylsökande personer, ser detta inte 

särskilt lovande ut. 

Regeringens kommitté består av representanter från 

alla partier som sitter i riksdagen. Regeringens kommit-

té ska bland annat ta ställning till: om skyddsbehövande 

ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehålls-

tillstånd som huvudregel, om asylsökande ska kunna 

beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än 

de som följer av EU-rätten och svenska konventions-

åtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny hu-

manitär grund för uppehållstillstånd ska införas, i vilken 

utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig, 

och om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvan-

dring, och hur ett sådant krav då bör utformas. I sitt 

arbete ska kommittén bland annat göra en internatio-

nell utblick som framförallt ska avse andra EU-länders 

regelverk samt analysera vilka faktorer i Sverige som 

bidrar till att individer söker asyl i Sverige.

LÖSNING

En kommitté av unga personer som skuggar den 

 parlamentariska kommittén, och presenterar en egen 

utredning när de gör sin. Kommittén ska utgöras av 

ungdomsorganisationer som företräder unga som 

 själva har erfarenhet av att ha migrerat eller flytt till 

Sverige samt unga med egen erfarenhet av det svenska 

asylsy stemet. Kommittén ska jobba nära andra aktörer 

som vill se förändring, och jobba för att påverka den 

 parlamentariska kommittén.

MÅL

Ökade kunskaper om barn och ungas särskilda behov i 

asylprövningen, och särskilda behov av stöd. Påverkans

arbete genom sociala medier, debattartiklar, presskon-

ferenser, och möten med politiker, civilsamhället och 

andra viktiga aktörer.

uNGDOMSKOMMITTE 

FOR FRAMTIDENS 
ASYlPOlITIK
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PROBLEM

Det finns ett maktgap mellan barn och äldre personer. 

Det speglas i många delar av politiken. Unga tillfrågas 

inte innan beslut tas, efterfrågas inte aktivt efter sin 

åsikt av politiker, och tillräckligt med resurser prio-

riteras inte på det som berör ungas liv. Unga idag är 

mer intresserade av samhällsfrågor än någonsin, och 

vill påverka sin vardag och omgivning. Samtidigt uppger 

många unga att de inte är intresserade av politik. 

Ansvaret för att unga känner sig delaktiga och att unga 

får påverka ligger inte på unga själva - samhället måste 

skapa strukturer för att unga får inflytande. På grund 

av att unga idag inte får vara med och påverka i den 

utsträckning de har rätt till skapas ointresse, oförmå-

ga och ovilja att engagera sig i politiken. Politiken blir 

mindre långsiktig än den borde vara när den inte tar 

hänsyn till en stor del av befolkningen som är under 18 

år. På grund av att politiker inte kan få röster av barn 

kan politiker välja bort de frågor som är viktiga för barn 

och unga, och de kan inte representera barn och unga 

fullt ut. Idag får till exempel den del av befolkningen 

som faktiskt går i skolan inte vara med och påverka hur 

lagarna kring skolan ska vara. Politiker representerar 

inte barn och unga. Unga förtjänar att bli tillfrågade på 

riktigt i allmänna val, inte på låtsas i skolval. Unga måste 

ha konkret politisk påverkan. Särskilt tydlig blir den ske-

va maktfördelningen för personer mellan 15 och 18 år, 

som förväntas följa och respektera de lagar som de idag 

inte har någon möjlighet att påverka.

LÖSNING

Demokratin utökas genom att barn ska ges rösträtt. 

Att rösträttsåldern ska sänkas i kommunala, regionala 

och nationella val, till 16 år. Demokratiutredningen från 

2016 föreslog att sänkt rösträttsålder skulle testas lokalt 

2018, för att testas nationellt 2022. Ett fåtal kommuner 

har beslutat att de vill sänka rösträttsåldern lokalt, men 

ännu har det inte blivit verklighet i någon kommun eller 

region. Flera länder har sänkt sin rösträttsålder till 16, 

bland annat Österrike, Brasilien och Malta, och ännu fler 

länder har infört möjligheten att rösta lokalt när en har 

fyllt 16 år.

MÅL

Kampanj för ökad kunskap om frågan och för att få fler 

politiker på både nationell och lokal nivå att driva frågan 

aktivt. Att rösträttsåldern sänks i alla val 2022.

SANKT 
ROSTRATTSAlDER

1 2TORGSTATION 8: SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER



PROBLEM

Det saknas ett samlat grepp och en gemensam strategi 

för olika myndigheter och organisationer som arbetar 

med frågor som är viktiga för ungdomar. Det behövs 

samarbete för att resurser ska kunna användas effektivt 

och för att unga i olika delar av landet ska få rätt stöd. 

Idag blir det mer resurser och stöd till unga i större 

städer. Stödet räcker inte till och når ett litet antal ung-

domar med liten effekt. Det här gör bland annat att ung-

domar inte kan sina rättigheter och inte känner till, eller 

kan vara med och ta fram, lösningar på olika problem 

som drabbar dem. Det finns organisationer som arbetar 

med att stötta ungdomar men de når inte ungdomar i 

hela landet med sitt arbete.

LÖSNING

Vår lösning är en nationell organisation som samlar alla 

andra organisationer och myndigheter, som arbetar 

med ungdomsfrågor, i hela landet i en databas. Den 

ska hjälpa organisationerna och myndigheterna att 

sam arbeta och den kan organisera resurser till gemen-

samma satsningar. Organisationen kan också bli ett 

viktigt kunskapscentrum om ungdomsfrågor och ge 

stöd till t.ex. kommuner av olika storlek och med olika 

kunskaper. Den kan se till att statliga pengar används 

effektivt. Vi ser gärna att organisationen kan se till att 

det blir ett bättre stöd till alla personer mellan 18-29 år 

i Sverige och utvecklar olika tjänster i framtiden. Organ-

isationen kan ha representanter som hjälper riksdag, 

regering, myndigheter, kommuner, landsting med mera 

med kunskap om ungas behov, visioner och önskningar.

MÅL

Målet är i första hand att det ska bli positiva och effektiva 

resultat av stöd till ungdomar i hela landet, med samma 

kvalitet på stödet. Det kan leda till att vi kan använda den 

kraft som ungdomar har för att förbättra hela samhället 

och lösa viktiga problem. Vi hoppas bland annat på fler 

jobbmöjligheter för unga. Det ska bli mer samarbete 

mellan organisationer och myndigheter och en större 

cirkel av möjlig hjälp. Organisationer och myndigheter 

som samlas ska kunna utbyta erfarenheter och använda 

samma summa pengar mer effektivt. Politiker ska lyssna 

mer på ungdomar.

EN SAMlANDE 
ORGANISATION
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PROBLEM

Folkhälsomyndigheten rapporterar att 43 % av unga 

mellan 16- 29 år lider av oro, ängslan och ångest. Social-

styrelsen rapporterar att den psykiska ohälsan har ökat 

med 70 % bland unga mellan 18- 24 år, då rapporteras 

diagnoser som depression och ångestsyndrom.Och 

trots att vi vet att 75 % av all psykisk ohälsa debuterar 

innan 18 års ålder, 50 % innan 14 år, så saknas insatser 

tidigt för barn och unga, liksom förebyggande och främ-

jande insatser i befolkningen. Men framför allt saknas 

ungas inkludering i vilka förändringar, unga själva anser 

bör ske för psykisk hälsa. För att vända dessa negativa 

trender, behöver vi skapa målgruppsförankrade insats-

er, för reell förändring i ungas vardag. Det är avgörande 

att unga får inflytande, känner delaktighet samt blir 

lyssnade till och tagna på allvar av samhället i stort. Det-

ta leder inte bara till att samhället satsar direkt på det 

unga själva vill och behöver, som då av den enkla an-

ledningen också ger effekt, utan också genom att hälsa 

också skapas utifrån ovan nämnda faktorer. Genom att 

skapa forum för ungas egna röster om hälsa, skapar vi 

goda synergieffekter från olika håll samtidigt.

LÖSNING

Projektet syftar till att skapa en lättillgänglig fysisk likväl 

virtuell plattform för unga att komma till tals oavsett 

bakgrund. Detta för att politiker och beslutsfattare lät-

tare ska kunna inkludera målgruppen unga och använ-

da ungas kompetens till reell förändring för just ungas 

hälsa. Vi vill ta reda på mer om hur unga med olika bak-

grunder adresserar hälsa och på ett innovativt sätt ar-

beta för att komma åt en hållbar dialog mellan unga och 

beslutsfattare genom kultur och digitala plattformar, 

inte minst för att överkomma språkliga utmaningarna 

som finns generationer emellan. Vi kommer att arbeta 

med ungas egen organisering och med barnkonsekven-

sanalyser som exempel på metoder.

MÅL

Den övergripande målsättningen är att skapa en hållbar 

och långsiktig dialog mellan unga och politiker/besluts-

fattare, för att möjliggöra ungas inkludering och bistå 

med ungas egna expertis. Långsiktigt ska vi vända på 

den negativa trenden av ungas psykiska ohälsa liksom 

ungas låga tilltro till demokrati. Mål på kort sikt är att 

prova former för dialoger mellan unga och politiker/

beslutsfattare i Region Stockholm.

BATTRE DIAlOGER 

OM PSYKISK HAlSA
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PROBLEM

LSS är förkortningen för Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Lagen kom till för att alla per-

soner i Sverige ska kunna delta på lika villkor och ha sam-

ma rättigheter och möjligheter i samhället. Personlig as-

sistans innebär att få stöd i vardagen av en person, vilket 

leder till självbestämmande i stället för omhändertagan-

de. Det gör att personer med funktionsnedsättningar 

inte tvingas vara beroende av sina föräldrar eller partner, 

och gör att man kan ha ett eget liv istället för att vara 

fast i sitt hem. Drygt 13 000 barn under 18 har i dag ett 

beslut om att de har rätt till personlig assistans. Trots det 

har färre än hälften av LSShandläggarna i 42 procent av 

kommunerna genomgått någon fortbildning med inrikt-

ning på barn med funktionsnedsättning. Hälften av kom-

munerna saknar även kunskap och tillgång till kommu-

nikationshjälpmedel för barn med funktionsnedsättning-

ar, enligt Socialstyrelsen. 

De senaste åren har politikers och myndigheters beslut 

om begränsningar av rätten till personlig assistans, 

färdtjänst och andra stöd skapat stora problem för 

personer med funktionsnedsättningar. Unga som inte 

får det stöd de har rätt till enligt LSS utestängs från 

arbetsmarknad, politiskt engagemang och förenings-

livet. Det blir svårare att hitta vänner, partners och 

ha ett likvärdigt liv. Många unga blir helt beroende 

av sina föräldrar eller fast i sina hem med hemtjänst. 

Både kommuner och försäkringskassan har hårda 

besparings krav, och kan idag inte leva upp till de grun-

dläggande artiklarna i Barnkonventionen: att alla barn 

har rätt till liv, överlevnad och utveckling och att inte 

utsättas för diskriminering.

LÖSNING

Rättigheterna en ska ha enligt LSS måste stärkas  också 

färdtjänsten, de funktionshinderpolitiska råden och 

hur samhället jobbar brett med tillgänglighet och in-

kludering. Idag är LSS uppdelat på kommunen och på 

Försäkringskassan, och vilken typ av stöd och hur myck-

et stöd du kan få beror på vilken kommun du bor i. Alla 

unga ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett vart i 

landet man bor. Kampen för stärkt LSS behöver drivas 

som en rättighetsfråga, med intersektionella perspektiv. 

Det måste finnas en bred representation av personer 

och organisationer som lyfter frågorna, eftersom per-

soner med funktionsnedsättningar finns i alla grupper 

och denna fråga angår alla.

MÅL

En kampanj om LSS och tillgänglighet, som drivs av mål-

gruppen för frågorna. Unga Rörelsehindrade, Unga med 

synnedsättning och andra organisationer som drivs av 

och för målgruppen stärks i sitt arbete. Ökad kunskap 

generellt i samhället om LSSfrågan som en rättighets-

fråga där läget är akut. Sverige lever upp till Barn-

konventionen och gör FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättningar till lag.

 STARKT LSS
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PROBLEM

Det finns många ungdomar som är intresserade av poli-

tik, eller som vill förändra något i samhället. Vi tror att 

det är viktigt med utbildning och kunskap om demokrati 

och politik, och fler möten mellan ungdomar och poli-

tiker. Men vi vill också att ungdomar själva ska kunna 

vara med och påverka. Tanken är ofta att man ska ta 

fram ett förslag och påverka genom att få politiker att 

lyssna så att de ska driva frågan. Detta gör att många 

ungdomar känner att ingenting händer, och att de inte 

vet hur de ska gå tillväga. Så problemet är att ungdomar 

inte känner att de kan påverka, de vet ofta hur de vill 

påverka men inte hur eller hur de ska få rätt redskap för 

att göra det.

LÖSNING

Lösningen på detta är att låta fler ungdomar driva 

 samhällsförbättrande projekt, främst på kommunal 

nivå men man kan självklart göra det i större skala 

också. Tanken är då att enskilda ungdomar eller en 

grupp ungdomar ska kunna skicka in sitt förslag till en 

ansvarig grupp i sin kommun, förslagen ska vara kopp-

lade till minst ett av FNs globala mål. De förslag som är 

genomtänkta och seriösa kommer sedan träffas med 

den ansvariga gruppen för att utveckla idéer och göra 

en projektplan. Gruppen kommer under ett år få eko-

nomisk hjälp och personlig stöttning och hjälp. Tanken 

är också att de som driver projekt ska få träffa politiker 

och presentera sina projekt, och se hur politikerna kan 

hjälpa till så att ungdomar och politiker tillsammans för-

bättrar sin stad. Ungdomarna från de olika grupperna 

ska också träffas då och då för att lära sig av varandra 

och ha gemensamma utbildningar mm, men fokuset ska 

vara på hur de ska driva deras påverkansprojekt. Det är 

viktigt att de ansvariga har erfarenhet, de ska fungera 

som mentorer och ansvara för planeringen, t.ex. när alla 

grupper ska träffas tillsammans. Helst ska de vara ung

domar. Både de ansvariga och grupperna som driver 

projekt ska få lön för sitt arbete, men kanske inte heltid. 

Detta kommer göra att fler ungdomar har ett extrajobb, 

de får känna på hur förändring kan ta tid och att politik 

och demokrati tar tid. De kommer få mer förståelse för 

detta, samtidigt som de själva kan vara med och förän-

dra, för ungdomar kan själva göra förändring men de 

behöver rätt hjälp, kunskap och redskap.

MÅL

Ungdomarna ska som sagt få driva egna projekt, de ska 

få mycket kunskap och förståelse över att det kan ta tid. 

Detta kommer förhoppningsvis också ge dem kontakter 

inför framtiden. Målet ska vara att ungdomar driver pro-

jekt och att de är med och påverkar på ett eller annat 

sätt.

uNGDOMAR DRIVER 

EGNA PROJEKT
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PROBLEM

Idag finns en stark drivkraft och energi hos unga. Men 

samtidigt finns ett glapp mellan offentliga sektorns ut-

vecklingsarbete och den unga generationens vilja och 

behov. När unga inte känner sig inkluderade, sedda, re-

spekterade eller får rätt förutsättningar av sin kommun 

resulterar detta i såväl hopplöshet och frustration som 

utanförskap och urbanisering. Dessutom leder det till 

att samhället går miste om nya idéer, gräsrotsengage-

mang och tillväxt. Sist men inte minst skapas en misstro 

mot kommunen.

LÖSNING

Vi vill att kommunen utbildas där dem lär sig att förän-

dra synsätt kring ung innovationskraft. En ung ledare 

rekryteras, en hubfluencers/ungdomsombud (mellan 

17-23 år) vars roll är att vara bryggan mellan kommunen 

och unga i kommunen. Den/de unga ledare driver en 

mötesplats (en statiskt eller pop-up) där nya idéer och 

innovationer kan skapas. En plats där unga lyssnas 

på och får hjälp med att ta nästa steg kring sin idé. En 

plats där byråkrati, attityder inte hindrar kreativitet och 

innovation. En plats där unga inspirerar varandra (och 

andra makthavare) att skapa förändring de vill se i sitt 

liv och sin omvärld. En plats där makthavare, näringsliv 

och kommun möts. En plats där vi får reda på vad som 

händer i lokal samhället, vilka arenor och projekt finns 

redan. Detta kan vara både digitalt och fysiskt. Men 

framförallt en plats där vi använder rätt medel och kom-

munikation (ex. sociala medier) för att nå unga.

MÅL

Ett samhälle där unga ses som en resurs och får rätt 

förutsättningar att påverka och utvecklas lokalt och en 

minskat glapp mellan den offentliga sektorns innovation 

och utvecklingsarbete och den unga generationens  vilja 

och behov. En kommun där unga känner sig sedda, 

respekterade och får rätt förutsättningar att utvecklas. 

Men framförallt en kommun där gräsrotsengagemang 

och tillväxt görs plats för och skapas, vilket i sin tur leder 

till en stärkt innovationskraft som skapar framtidstro 

och business lokalt. Unga känner ägandeskap och stolt-

het i kommunen och vill i högre grad stanna kvar dvs 

en minskad urbanisering och en minskad misstro mot 

kommunen och det demokratiska systemet.

CENTRuM FOR 
INNOVATIONER
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OPPEN STATION

PÅ TOPPMÖTETS ÖPPNA STATION KAN DU SÄTTA UPP 

EGNA FÖRSLAG SOM KAN STÄRKA UNGAS PLATS I 

DEMOKRATIN OCH DU KAN VARA MED OCH HJÄLPA 

ANDRA MED SINA FÖRSLAG HÄR.

Skriv max en A4-sida med ett namn på ditt förslag och rubrikerna:

1. PROBLEM

2. LÖSNING

3. MÅL

Maila in till info@youth2020.se så kan vi skriva ut och sätta upp på stationen. Du kan 

också ta med dig en utskrift själv eller skriva förslag på plats.

Youth20202020 Youth
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TILLSAMMANS KAN VI SKICKA ETT MÄKTIGT  

BUDSKAP FRÅN YOUTH 2020 TOPPMÖTE!

På en denna station under toppmötets torg kan alla som vill  

bidra till detta budskap. Kom och tyck till! 

Budskapet har formats efter idéverkstäder med unga runt om i landet och  

efter kontakt med olika organisationer som arbetar för unga. Det kommer  

också att utvecklas under toppmötets olika workshops. 

BuDSKAP FRAN 
TOPPMOTET
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Youth 2020 är ett nytt initiativ som Sara Damber och Hugo Stenbecks Stiftelse 

skapade våren 2018. Bakom Youth 2020 står idag Hugo Stenbecks Stiftelse, 

Bonnier familjestiftelse och Daniel Sachs Foundation tillsammans med ett 

100-tal organisationer/aktörer, varav sex organisationer samarrangerar topp-

mötet och sju organisationer får stöd av Demokratifonden. Vi samlar aktörer, 

barnrättsorganisationer, och demokratiaktivister från olika generationer, 

platser i Sverige, sektorer och delar av samhället för att gemensamt kämpa för 

ungas plats i demokratin. 

Vi vill förändra, förnya och föryngra demokratin, tillsammans med dig. 

LÄS MER OM OSS

www.youth2020.se 

KONTAKTA OSS

info@youth2020.se 

FÖLJ OSS

@Youth2020Movement

BLI EN DEL AV
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