GRUPPARBETE 1: ATT PÅVERKA I SIN NÄROMGIVNING
PROBLEM SOM SKA LÖSAS
De unga kan påverka sin näromgivning på många olika sätt, men
att påverka upplevs ofta som avlägset, svårt och ineffektivt. Enligt
Ungdomsbarometern upplever nästan hälften av ungdomarna att
de inte just har några möjligheter att påverka frågorna i sin hemkommun. Bekanta er med kartan över påverkan i näromgivningen
och diskutera vilka sätt att påverka som är bekanta för er grupp.
Vilka olika sätt kunde ni själva utnyttja?

FUNDERA TILLSAMMANS OCH
SKREV NER SVAREN PÅ
FRÅGORNA!
Vilken fråga vill vi påverka i vår näromgivning, till exempel i den
egen kommunen, skolan eller hobbyn?
Vilka sätt att påverka kunde vi utnyttja?
Hur kan jag få mer information om hur vi kan påverka frågan?
Hur får vi andra att inspireras av vår fråga?

			TIPS!
Ni kan fundera på svaren till frågorna genom följande exempelfall:
Elevutrymmena i er skola är i behov av en
uppdatering.
Er kommun eller stad ordnar inga
aktiviteter för unga under
somrarna.

HUR KUNDE UNGDOMARNA LÄTTARE PÅVERKA FRÅGOR SOM BERÖR DERAS
NÄROMGIVNING?

HUR KAN DE UNGA PÅVERKA?

RÖSTRÄTT

UNGDOMSFULLMÄKTIGE
Ungdomsfullmäktigen är grupper där de
unga kan påverka. Ungdomsfullmäktige är
en del av kommunens officiella beslutsfattande. Ungdomsfullmäktige kan också kallas något annat, såsom ungdomsparlament
eller ungdomsforum.

DISKUSSIONER, UTFRÅGNINGAR OCH
INVÅNARRAD
De ungas åsikter kan undersökas genom
olika enkäter eller genom att ordna diskussions- och utfrågningstillfällen. Detta innebär att beslutet grundar sig på resultaten
från diskussionen eller utfrågningen.

ELEVKÅRER OCH STUDENTKÅRER
Enligt lagen ska grundskolor, gymnasier och
yrkesläroanstalter ha en elevkår eller en studentkår. Dessa deltar i att utveckla skolans
verksamhet och undervisning.

DELTAGANDE BUDGETERING
Vid deltagande budgetering kan de unga
delta i att fatta beslut om vad en viss mängd
av till exempel kommunens budget ska användas till.

INITIAVRÄTT I KOMMUNEN
Alla invånare i en kommun eller stad har rätt
att ta ett initiativ i en fråga som anknyter till
kommunens verksamhet. Genom initiativet
kan invånaren lyfta fram ett aktuellt problem
som hen vill ändra. Kommuninitiativet behandlas vanligtvis av kommunstyrelsen, en
nämnd eller en anställd på kommunen

ATT PÅVERKA GENOM ÅSIKTER
Det finns många olika sätt att göra sin åsikt
hörd. Sin åsikt kan man uttrycka till exempel
genom att skriva en blogg eller i en tidning.
Man kan också framföra sin åsikt direkt till
en beslutsfattare genom att ta kontakt med
till exempel en fullmäktigeledamot i kommunen eller en riksdagsledamot. Konsumtionsval och deltagande i demonstrationer är
också sätt att påverka genom sina åsikter!

ORGANISATIONER
I Finland finns över 100 000 organisationer.
Till exempel Scouterna, 4H och Förbundet
för Finlands Ungdomsråd är organisationer där man kan delta i verksamheten och
påverka. Organisationerna kan till exempel
arbeta för ett gemensamt mål, främja intressena för någon viss grupp eller erbjuda
verksamhet och tjänster.

RÄTT ATT STÄLLA
UPP SOM KANDIDAT I VAL

