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LSU <3 EUROPA
LSU har en lång historia av arbete på den
europeiska arenan som grundar sig på en
övertygelse om att det unga civilsamhället
spelar en nyckelroll för mänskliga
rättigheter, demokrati och utveckling i
hela världen över.
Det är viktigt att ungdomsorganisationerna i Sverige får möjligheterna
och kompetenserna att fylla den rollen även på den europeiska arenan.
Som medlemmar i European Youth Forum är vi en del av ett större
nätverk av landsråd och ungdomsorganisationer som tillsammans
arbetar för ungas rättigheter inom olika europeiska institutioner. LSU
har representanter i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén
(EESK), samt i Europarådets rådgivande kommitté för ungdomsfrågor. Vi
bedriver regelbundet påverkansarbete mot svenska EU-parlamentariker,
EU-kommissionen och Sveriges representation samt deltar på
ungdomsevenemang som det årliga European Youth Event.
På Europadagen 9 maj 2017 ingick LSU i EU-handslaget med EUminister Ann Linde. EU-handslaget är regeringens arbete för att
stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som
fattas på EU-nivå. LSU åtog sig bland annat att samordna den svenska
ungdomsrörelsen inför och under valet till Europaparlamentet 2019 i
syfte att öka ungas valdeltagande samt att öka kunskapen om EU inom
ungdomsrörelsen genom olika typer av utbildningsinsatser.
En stor del av LSU:s europeiska arbete sker genom den strukturerade
dialogen mellan unga och beslutsfattare. Det är en dialog som vi i
Sverige också kallar för Röstresan genom EU. Utgångspunkten är att det
ungdomspolitiska samarbetet i EU ska genomföras i dialog med unga och
ungdomsorganisationer. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker
sig under ett och ett halvt år. Den nuvarande Röstresan är den sjätte i
ordning och har pågått från juli 2017 till december 2018. Temat för den
sjätte cykeln är: “Youth in Europe - What’s next?” och har pågått parallellt
med förhandlingarna om EU:s nya ungdomsstrategi.
Sverige väljer för varje cykel två unga EU-representanter som ansvarar
både för den strukturerade dialogen på svensk nivå, samt representationen
av dess resultat gentemot EU. Louise Grabo och Jakob Amnér heter
Sveriges representanter för Röstresan under den sjätte cykeln. De
har tillsammans arbetat för att öka ungas engagemang för EU-politik
under LSU:s plattform “Makten är Din”. Denna rapport innehåller
en sammanfattning av deras insamlade material som reflekterar
åsikter och perspektiv från unga i Sverige, resultatet av de europeiska
ungdomskonferenserna, samt EU-representanternas rekommendationer
om hur detta resultat bäst omsätts i praktiken.
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” RÖSTRESAN GENOM EU FINNS
TILL FÖR ATT LÅTA UNGA KOMMA
TILL TALS OCH KOMMA FRAM TILL
KONKRETA FÖRSLAG INOM DET
UNGDOMSPOLITISKA OMRÅDET PÅ
NATIONELL OCH EUROPEISK NIVÅ. ”

Ungdomsrepresentanter Jakob Amnér och Louise Grabo
utanför ungdomskonferensen i Sofia, Bulgarien.

1. RÖSTRESAN GENOM EU
Röstresan genom EU finns till för att låta unga komma till tals och komma
fram till konkreta förslag inom det ungdomspolitiska området på nationell
och europeisk nivå. Det ungdomspolitiska samarbetet i EU ska genomföras
i dialog med unga och ungdomsorganisationer enligt en fastslagen process,
den strukturerade dialogen. Denna process blir därmed en brygga mellan
EU och unga i medlemsländerna. Röstresan genom EU är därmed en viktig
del i arbetet med att öka ungas engagemang och intresse för EU och öka
valdeltagandet bland unga i Europaparlamentsvalet.
Röstresan pågår under 18 månader och är uppdelad i
tre faser, som sammanfaller med medlemsländernas
ordförandeskap i EU. Under första delen samlas Ungdomsoch Regeringsrepresentanter på en ungdomskonferens, för
att inom det valda temat komma fram till en gemensam
politisk linje och utifrån detta utforma prioriterade frågor.
Ungdomsrepresentanternas uppgift är sedan att genomföra
undersökningar för att få fram vad unga i det egna landet
tycker om olika de frågorna som var och en har koppling till
EU-politiken. Dialogen går sedan in i sin andra fas med en
andra ungdomskonferens, efter att ungdomsrepresentanterna
analyserar det insamlade materialet och kommer
fram till gemensamma rekommendationer baserat på
konsultationerna. Den sista fasen är en avslutande konferens
där man tillsammans med regeringsrepresentanter från
medlemsländerna diskuterar hur dessa rekommendationer
kan förverkligas på nationell och europeisk nivå tillsammans
med unga. Förhoppningsvis återspeglas rekommendationerna
i de rådslutsatser som ska gälla för den framtida
ungdomspolitiska utvecklingen. Det svenska arbetet har

letts av oss, Louise Grabo och Jakob Amnér, som valts som
ungdomsrepresentanter i EU under perioden. Tillsammans
med en nationell arbetsgrupp bestående av representanter
från utbildningsdepartementet, Myndigheten för Ungdomsoch Civilsamhällesfrågor och Sveriges Kommuner och
Landsting har vi arbetat med att driva processen framåt på
nationell nivå.
Den första ungdomskonferensen i den sjätte cykeln av
Röstresan hölls hösten 2017 i Estland, den andra under
våren 2018 i Bulgarien och den tredje och avslutande
ungdomskonferensen ägde rum under hösten 2018 i
Österrike. Temat har varit “Youth in Europe – what’s
next?” och har sammanfallit med förhandlingar om EU:s
nya ungdomsstrategi som antagits av Europeiska Unionens
råd i november 2018. Vårt arbete har därmed präglats av
att försöka få den nya ungdomsstrategin att återspegla de
åsikterna och tankar från unga över hela Europa samt skapa
förutsättningar för verkligt inflytande inför kommande
strukturerad dialog.
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2. POLITISKA PRIORITERINGAR
I arbetet som Sveriges ungdomsrepresentanter har vi, Louise Grabo och
Jakob Amnér, haft med oss tre grundläggande perspektiv: Ett kritiskt
perspektiv, ett feministiskt- och antirasistiskt perspektiv, samt ett
hållbarhetsperspektiv. Utifrån detta har vi format tre prioriteringsområden
som bygger vidare på tidigare representanters prioriteringar: inkludering,
relevans och transparens. Dessa har varit de grundvärderingar och
referensramar som vi har haft med oss under vårt uppdrag. Perspektiven
och prioriteringarna presenteras kort nedan utifrån hur vi formulerat dem i
början av vårt uppdrag.
ETT KRITISKT PERSPEKTIV
Vi värdesätter problematisering och ifrågasättande. Det
handlar om att alltid analysera ur olika perspektiv och ha
ett källkritiskt perspektiv. Vi är inte rädda för att ställa
obekväma frågor och vill själva hålla öppna sinnen för nya
synsätt och åsikter såväl i Sverige som i EU. Detta gäller
även oss själva i vårt eget arbete där vi måste föregå med gott
exempel genom att alltid vara kritiska till vårt eget agerande
och väga för och nackdelar mot varandra.

ETT FEMINISTISKT OCH
ANTIRASISTISKT PERSPEKTIV
Ungdomsrörelsen ska vara en motvikt till de
antidemokratiska krafter som hotar det fria och öppna
samhället som vi har i Sverige. För detta krävs att ett
grundläggande feministiskt och antirasistiskt perspektiv
genomsyrar hela vårt arbete, detta för att skapa ett resultat
som är inkluderande, långsiktigt, demokratiskt samt går i
linje med LSU:s egna mål för ungdomsrörelsen.

ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Utifrån temat, “Youth in Europe – what’s next?” och att
de rekommendationer som vi kommer fram till kommer
vara med och påverka den kommande ungdomsstrategin i
EU, anser vi att det är av stor vikt att vi har ett långsiktigt
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och hållbart perspektiv. Att vårt arbete utgår från ett
rättighetsperspektiv, att vi har god grund för våra åsikter och
att vi bidrar med förslag som på lång sikt kommer gynna en
vid bredd av unga i EU.

Vägledande principer
under processen har varit:
• Lika möjligheter för alla unga
(Equal access to opportunity)
• Tydlighet och en gemensam
linje i hela processen både i det
interna och externa arbetet
• Ungas psykiska hälsa både i
Sverige och i EU som en
prioriterad fråga

Jakob Amnér föreläser om den strukturerade
dialogen för gymnasieelever.

PRIORITERINGAR
Precis som våra perspektiv är prioriteringarna inte ett medel
men ett mål i sig, och har varit en kompass för allt vårt
arbete.

INKLUDERING
Arbetet för inkludering har dels drivits av tidigare EUrepresentanter och är även ett område LSU arbetar aktivt
för. Med strukturerade dialogen 2017–2018 tema “Youth in
Europe, What’s next?” ser vi hur perspektivet av att unga inte
är en homogen grupp är extra viktigt att ha i åtanke och att
inkluderingsarbetet kommer bli högst aktuellt under cykeln.
Vi vill verka för ett inkluderande perspektiv i arbetets alla
delar - från ungdomskonferenser till konsultationen. Samt för
ungas rätt till demokratiskt deltagande och organisering.

RELEVANS
Utan en undersökt formel för implementering av vårt
resultat så löper det en risk att bli en hyllvärmare och hela
representantskapet att bli en alibistruktur. Vi vill att de
rekommendationer vi lämnar över till ungdomsministern
ska ha tydliga riktlinjer, mål, verktyg, samt att de ska följas
upp och användas. Vi ska arbeta målinriktat och visa på en
bred kunskap i specifika policyfrågor, men också gällande de
olika nivåerna i beslutsprocessen: både på EU-och nationell

nivå. Vårt arbete ska syfta till att vara relevant för så många
som möjligt och vi ska fokusera på policyförändringar som
har möjlighet att förändra. Resultatet ska vara användbart
och möjliggöra något ytterligare för att kunna visa till riktiga
resultat.

TRANSPARENS
Då vårt arbete till stora delar drivs genom EU och dess
strukturer, är en viktig del av vårt uppdrag att de diskussioner
som sker och dess resultat är genomfört på ett rätt och
representativt sätt. I och med de generellt låga kunskaperna
om EU, kommer vi att verka för ökad kunskap och förståelse
hos unga runt om i EU, samt för ökat inflytande och
ägandeskap. Vi kommer också att verka för ökad transparens
för den strukturerade dialogen i sig. Genom tydliga
förhållningsregler, riktlinjer och ökad förståelse för processen
kan vi skapa större inflytande för de ungdomsrepresentanter
som deltar på ungdomskonferenserna. Genom bättre
transparens inom den strukturerade dialogen, kommer
EU-representanterna kunna agera när processer inte är
demokratiska och motsätta sig oriktigheter.
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Jakob Amnér presenterar de viktigaste frågorna för unga
under den första konferensen i Tallinn, Estland.

3. INSAMLING OCH KONSULTATION
Under vintern 2017/2018 genomfördes en omfattande konsultation för att
samla in svenska ungas uppfattning och åsikter utifrån ett antal frågor,
som var formulerade på den första europeiska ungdomskonferensen i
Estland hösten 2017. Underlaget för konsultationen bestod av 16 bredare
frågor, med mer specifika underfrågor, översatta till svenska för att
anpassas till en svensk kontext:
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1.

Vad kan förbereda unga för olika former
av arbete som troligt kommer existera i
framtiden?

2.

Vad skulle hjälpa unga att forma
realistiska mål och förväntningar för
livet?

3.

Vad skulle hjälpa unga att hantera
stressiga situationer eller tider av kris?

4.

Vad skulle hjälpa unga att navigera sin
väg genom dagens informationssamhälle?

5.

Vad kan hjälpa unga att föra en
respektfull och icke-våldsam dialog
med meningsmotståndare?

6.

Vad behöver förändras för att fler unga
fullt ut ska förstå och stötta EU och dess
institutioner?

7.

Hur skulle EU kunna stötta/ hjälpa unga
migranter som kommer till EU-länder?

8.

Vad skulle möjliggöra för unga kvinnor
och tjejer att övervinna diskriminering
och ojämlikhet?

9.

Vad skulle kunna göras för att möjliggöra
att unga människor från marginaliserade
bakgrunder att fullt delta i samhället?

10.

Vad behöver förändras för att säkerställa
att unga i glesbygdsområden tillgodoses
med samma möjligheter som unga i
städer?

11.

Vad behöver förändras för att göra lands
bygds-/glesbygdsområden mer attraktiva
för unga människor?

12.

Vilken roll kan unga spela i klimat- och
hållbarutvecklingsagendan och hur kan
detta möjliggöras?

13.

Hur kan Europeiska program tillägnade
unga och organiserade unga bli
tillgängliga för en bredare mångfald
av unga?

14.

Vilka typer av miljöer behöver unga
ha tillgång till för att stötta deras
personliga, kulturella och politiska
utveckling?

15.

Vilka möjligheter och verktyg behöver
unga för att påverka demokratiska
och samhälleliga beslut i det vardagliga
livet?

16.

Vilka är de viktigaste kompetenserna
som unga behöver från utbildning för
deras liv i framtidens Europa?

För att få en så bred bild av vad unga tycker i frågorna
genomfördes en SIFO-undersökning med 1000 svarande
mellan 15–30 år. Dessa valdes ut för att kunna vara
representativa för unga utifrån kategorier som könsidentitet,
ålder, utbildnings- och socioekonomisk bakgrund, etniskoch religiös minoritet, funktionsvariation och sexualitet.
Underlaget blev värdefullt för att på ett tydligt sätt identifiera
de prioriterade frågorna bland unga samt för att skapa
en mer rättvis bild av ungas samlade åsikter i Sverige.
Resultatet av undersökningen har spridits internt inom
LSU och den nationella arbetsgruppen, presenterats till
medlemsorganisationer i LSU:s Europa referensgruppen,
samt spridits digitalt genom den infografik som finns med i
denna rapport. Infografiken är baserat på resultatet av den
kvantitativa SIFO undersökningen med de 1000 svarande
som grund.
Vi genomförde även 7 konsultationer med LSU:s
medlemsorganisationer, utvalda med särskild kompetens
inom områden som utbildning, media, hälsa och politik.
Dessa konsultationer genomfördes genom fokusgrupper med
representanter från organisationerna, då vi har haft chans att
gå in på djupet på respektive intresseområde och skapa en
större bild av hur frågorna behandlas och drivs på nationell
nivå. I urvalet av organisationerna har vi strävat efter en
bredd i storlek, verksamhetsområde och kompetensområde.
Totalt deltog 23 personer i dessa fokusgrupper.

BEGRÄNSNINGAR I KONSULTATIONSPROCESSEN
Det är också på sin plats att förtydliga de begränsningar
vi har varit tvungna att göra i konsultationsprocessen.
På grund av begränsningar i tid och resurser för oss som
ungdomsrepresentanter har vi inte hunnit träffa så många
ungdomsorganisationer som vi från börjat hade hoppats på
och planerat för. Det har också varit svårt att få till fysiska
träffar med flera organisationer på grund av tidsfristen
för uppdraget, då konsultationsperioden inföll under
vinterledigheten, samt på grund av det geografiska avståndet.
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4. RESULTAT FRÅN
KONSULTATIONSPROCESS
I vår konsultation har vi utgått från frågor som alla andra länders
ungdomsrepresentanter också använt sig av och som tagits fram av
forskare kopplade till processen. Detta för att enklare kunna analysera
svaren, bygga en gemensam problembild och vara en enad röst för att
bygga ett starkare EU.
Både konsultationen med LSU:s medlemsorganisationer och
SIFO-undersökningen gav oss många intressanta svar på
vad Sveriges unga tycker är de viktigaste frågorna idag, men
också de kommande tio åren. Det mesta handlade om vad
staten eller politiker kan göra men många frågor var också
kopplade till vad man som individ kunde göra. De svaren som
stack ut mest var också de vi tog med oss ner till den andra
konferensen i Sofia och tryckte på i framtagandet av våra
gemensamma rekommendationer. Frågorna i undersökningen
täcker de områden som vi i samband med första konferensen
i Tallinn utsåg till de viktigaste frågorna för Europas unga.
SIFO-undersökningen gav en övergripande bild av vad
unga tycker är viktigt, medan vi i fokusgrupperna med
LSU:s medlemsorganisationer fick en mer djupgående bild
framförallt inom områdena social inkludering och psykisk
hälsa.

har samma möjligheter att leva hållbart utan är beroende
av fossilberoendefordon. Det är tydligt att Sveriges unga
vill ges möjligheterna att leva hållbart och kunna vara
klimatsmarta, då behövs makthavare som kan ta tillvara på
ungas engagemang i frågorna och politik som gör det enkelt
att vara klimatsmart i varje människas vardag. Både i Sverige
och resterande EU.

Nedan följer en sammanställning av resultatet från vår
konsultation utifrån de fyra områden vi valde att lyfta fram
som extra viktiga för unga i Europa: miljö och klimat, social
inkludering, psykisk hälsa och jämställdhet.

4.1 MILJÖ OCH KLIMAT
Det mest spektakulära som framkom i vår konsultation var
ungas gedigna engagemang för miljö- och klimatfrågor. Många
unga bryr sig om och tar personligt ansvar för att minska
sin miljöpåverkan; i vår undersökning framkom att hela 65%
av respondenterna tycker att det är viktigt att kunna delta i
aktiviteter som förbättrar miljön. Detta betyder att Sveriges
unga inte bara säger att miljö- och klimatfrågan är viktig,
utan också visar på det i praktiken.
Klimatförändringar och utsläpp är ingen nationell
angelägenhet utan samarbete över landsgränserna behövs,
där EU fyller en viktig funktion. I vår konsultation lyftes
återvinning och energibesparing upp som viktiga åtgärder
som unga själva kan påverka och som de två viktigaste
åtgärderna för Sveriges unga. I undersökningen togs
också kollektivtrafik upp som en viktig del för att unga
ska kunna leva hållbart. Detta är något som är mycket
viktigt ur ett landsbygdsperspektiv där många unga inte
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4.2 SOCIAL INKLUDERING
Vad vi kan utröna av vår enkät är att Sveriges unga tycker
det är viktigt att stötta marginaliserade grupper. 87% av
respondenterna svarar att det tycker det är viktigt att
ungdomar från marginaliserade bakgrunder ska kunna delta
fullt ut i samhället. Kopplat till migration och integration
tycker Sveriges unga att stöttning via språkkunskaper för
invandrare är viktigt i Sverige och EU och det finns ett stort
stöd att politiker i framtiden ska se till att unga invandrare
får tillgång till bra stöd i hela EU.

Social inkludering är ett väldigt brett område och kan
inkludera mycket, i vår enkät låg fokus kopplat till
utanförskapsområden och nyanlända i Sverige. Det är
en viktig aspekt eftersom Social inkludering är något
som lyfts fram i flera olika frågor under intervjuerna
med LSU:s medlemsorganisationer. Det är i frågor om
utbildning, arbetsmarknad, EU-processer och migration.
För att stärka den sociala inkluderingen av en mångfald
av människor i samhället lyfter de konsulterade
organisationerna fram vikten av utbildning som en
grundläggande förutsättning. De efterlyser att alla unga
ska få utbildning i arbetsmarknadsfrågor, välfärdssystem,
politiska system både nationellt och inom EU samt att alla
unga får en stabil grund av grundläggande kompetenser
såsom matematik, läsförståelse, källkritik, problemlösning
och språk. Detta motiveras både med att unga behöver en
stabil kunskapsgrund att stå på, möjligheterna att resonera,
analysera och ifrågasätta samt kunskap om rättigheter
på arbetsmarknaden för att på så vis bygga ett skydd
mot diskriminering eller utanförskap. För att få ett starkt
samhälle i EU där alla unga får möjlighet att nå sin fulla
potential krävs ett likvärdigt och starkt utbildningssystem.
I frågan om social inkludering kopplat till EU:s
beslutsprocesser lyfter organisationerna fram vikten av
mer transparens, fungerande kommunikation och att
lobbying görs tillgänglig för unga i större utsträckning.
Organisationerna vi pratat med lyfter fram att inkluderingen
i EU:s olika processer är svag och att många grupper ställs
utanför. Att stärka kommunikationen vad som händer i EU är
viktigt, där förslag om en målgruppsanpassad kommunikation
ses som en viktig del av lösningen. Även förslag om presstöd
på EU-nivå lyfts fram för att möjliggöra för en mer neutral
och rättvis granskning och rapportering av vad som händer i
EU. De poängterar också att lobbyarbetet gentemot EU idag
är starkt, men att det är få intressegrupper som har möjlighet
att bedriva det. Här vill de se att ungdomsorganisationer
måste få bättre förutsättningar och mer resurser både för att
kunna bredda medlemsbasen och för att ha råd att bedriva
aktiv lobbying.
I frågan om migration och inkludering av unga migranter
framhåller organisationerna vikten av goda språkkunskaper,
mer stöd till olika integrationsinitiativ, att tryggheten och
hälsa prioriteras och att förutsättningarna att engagera sig i
civilsamhället förenklas. För att överhuvudtaget kunna göra
sig till en del av ett större sammanhang är språkkunskaper
ovärderliga. Organisationerna lyfter fram att det är av största
vikt att det både ställs krav men också ges stöd för att
unga migranter tidigt ska kunna lära sig språket. De menar
också att en grundläggande förutsättning för att engagera
sig och vara en aktiv samhällsmedborgare är att en känner
trygghet och mår bra. För att säkerställa det lyfts olika
exempel på lösningar, bland annat att handläggningstiderna
för asylprövning måste effektiviseras, att permanenta
uppehållstillstånd borde återinföras och att vård ska finnas

tillgängligt. Utöver detta är det ungdomsorganisationer en
bra plattform för att göra sin röst hörd och lära sig hur en
kan vara med och påverka samhället. Idag har dock många
organisationer höga trösklar, och förutsättningarna att
organisera unga migranter kan vara tuffa. Detta är något som
bör förenklas och underlättas.

4.3 PSYKISK HÄLSA
Psykisk hälsa är en fråga som fått mycket uppmärksamhet
i Sverige de senaste åren, inte minst på grund av det arbete
som många ungdomsorganisationer utför inom området.
För frågorna om psykiska hälsa i konsultationen handlar det
om hur unga kan skapa realistiska förväntningar i livet och
arbeta med sin egen kravbild, lära sig redskap för att hantera
stress, depressioner och situationer av kris, samt hur en kan
få återhämtning.
När det gäller att ha realistiska mål och förväntningar i
livet så är svaret från medlemsorganisationerna i stort
att få bra och kvalitativ information, samt att tidigt få en
koppling till arbetsmarknaden. Vår generation har väldigt
många valmöjligheter och förutsättningar att kunna göra
väldigt många olika saker. För att underlätta valen vill
organisationerna se att unga får mer och bättre studie-och
yrkesvägledning, att det ska finnas fler möjligheter att ha
en mentor som kan hjälpa och stötta en. Utöver det lyfter
de också fram att det är viktigt att skolan tidigt har en nära
koppling till arbetslivet.
I frågan om att hantera stress, depressioner och situationer
av kris efterfrågar organisationerna kunskap. Att vi måste
lära oss mer och kunskapsnivåerna om psykisk ohälsa i
samhället måste bli högre. När det handlar om vardagsstress
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lyfter de fram vikten av förutsättningar för återhämtning och trygga
anställningar med rätt till semester. För att hantera depressioner lyfts det
fram att det är samhällsnormer som måste förändras och att göra vården
mer tillgänglig för att fler ska kunna få den hjälp de behöver.

4.4. JÄMSTÄLLDHET
Frågan om jämställdhet lyfts inte särskilt specifik i våra konsultationer.
Vår ambition var att lyfta frågan om jämställdhet specifikt i intervjuer
med organisationer som är experter i frågan. Detta var dock intervjuer
som vi av olika anledningar inte hade möjligheter att genomföra. Dock
var det flera av de andra svarande organisationerna som indirekt lyfte
frågan om jämställdhet i sina intervjuer. Detta bland annat i frågan om
hur EU kan göras mer demokratiskt, hur utbildning och arbetsmarknad
kan stärkas och hur vi kan stärka det demokratiska samtalet. Kopplat
till frågan om hur EU kan göras mer demokratiskt är representation som
lyfts i en bred bemärkelse. Medlemsorganisationerna upplever att känslan
av igenkänning och förebildarskap är viktig för att skapa förtroende. De
menar att det är viktigt att EU jobbar med sin representation på olika
maktpositioner, bland annat genom att lyfta fram fler kvinnor.
I frågan om utbildning poängteras det att alla elever, oavsett bakgrund,
kön eller socioekonomisk status har rätt till en högkvalitativ och likvärdig
utbildning. Likaså understryker de att arbetsmarknaden ska vara fri från
diskriminering, såsom lönediskriminering utifrån kön. Även i frågan om
att föra demokratiska samtal lyfts bland annat jämställdhet som perspektiv
och att vi demokratin kräver ett fredligt och sakligt samtal. För att skapa
förutsättningar för detta föreslås bland annat en normkritisk pedagogik
i undervisningen och att skolan används som arena för att tidigt få testa
sina idéer och åsikter i diskussion med andra.
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Ungdomsrepresentant Louise Grabo på plats
15 inför
ungdomskonferens 2 i Sofia, Bulgarien.

5. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
Resultaten av vår konsultation diskuterades och sammanställdes
tillsammans med resultatet av konsultationerna från de andra
EU-länderna till de 11 ungdomsmålen. Ungdomsmålen tar sig an EU:s
framtida utmaningar med ett holistiskt perspektiv bestående av
rekommendationer med konkreta målformuleringar av vad unga
vill se ska hända i framtiden, både på europeisk och nationell nivå.
5.1 EU:S 11 UNGDOMSMÅL
De 11 ungdomsmålen är:
1.

CONNECTING EU WITH YOUTH

2.

EQUALITY OF ALL GENDERS

3.

INCLUSIVE SOCIETIES

4.

INFORMATION & CONSTRUCTIVE DIALOGUE

5.

MENTAL HEALTH & WELLBEING

6.

MOVING RURAL YOUTH FORWARD

7.

QUALITY EMPLOYMENT FOR ALL

8.

QUALITY LEARNING

9.

SPACE AND PARTICIPATION FOR ALL

10.

SUSTAINABLE GREEN EUROPE

11.

YOUTH ORGANISATIONS & EUROPEAN 			
PROGRAMMES

Vi är överlag väldigt nöjda med ungdomsmålen och ser att
vi fått stort genomslag för åsikterna som kom fram i vår
konsultationsprocess. De fyra prioriterade områdena vi
hade, jämställdhet, miljö och klimat, psykisk ohälsa och
social inkludering, är alla ett eget mål. Vi tycker också det är
positivt att målen har tydliga delmål som direkt skulle kunna
översättas till policyförslag, vilket gör målen enkla att följa
upp. Vår viktigaste slutsats är alltså att Sveriges unga satt stor
prägel på de ungdomspolitiska målen i EU.

5.2 VIKTIGA PERSPEKTIV SOM FÖRSVANN
Under den första delen av processen med fokus på
“Youth in Europe - What’s next?” lyftes migration och
integration upp som viktiga frågor. Dels för att värna
flyktingar och migranters rättigheter men också för att
många människor fortfarande kommer till Europa och
det finns stora utmaningar med att integrera dessa i
samhället. Frågor om integration fyllde stort utrymme under
konsultationsprocessen och vi fick tydliga svar från Sveriges
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unga att en trygg integration bör kunna säkerställas i hela EU.
Dessvärre prioriterades integration ner och inkluderades i det
mål nummer tre “inkluderande samhällen” i ungdomsmålen.
Under målet om inkluderade samhällen nämns endast i
inledningen att man står inför nya utmaningar i och med den
stora migrationen till Sverige. Dessvärre föll tyvärr tydliga
skrivelser bort i de olika punkterna under målet och blir
alltför generella.
Detta finner vi beklagligt eftersom vi under den svenska
konsultationen fick så tydliga signaler på att unga i Sverige

vill vara delaktiga för att integrera migranter/flyktingar och
se till att bland annat stärka språkkunskaperna för denna
grupp. På den europeiska arenan låter det annorlunda och
även bland unga som inte ser integration som en prioriterad
politisk fråga, det är mycket sorgligt men inte chockerande.

5.2 UNGDOMSREPRESENTANTERNAS
REKOMMENDATIONER
Vår förhoppning är att ungdomsmålen tydligt kommer lyftas
fram i EU:s kommande ungdomsstrategi, som ska sätta
riktningen för ungdomspolitiken i flera år framöver. Även
om ungdomsfrågorna är något som beslutas om på nationell
nivå, där EU:s målsättningar är frivilliga att följa, så sätter
det ändå en viktig riktning för arbetet. Vi anser att Sveriges

Europa. Utifrån bredden av unga som konsulterats och frågor
som behandlas anser vi att regeringen har ett viktigt ansvar
att säkerställa implementeringen och uppföljningen av målen.
Ungdomsmålen är beroende av ett beslutsfattande på
lokal och regional nivå har en fortsatt nära dialog med
civilsamhället. Därav är det viktigt att regeringen, berörda
departement, Sveriges kommuner och landsting, LSU och
andra civilsamhällesorganisationer har ett nära samarbete i
arbetet.

Våra rekommendationer
till kommande regering:
Våra rekommendationer till den
kommande regeringen är att ansvarig
minister för ungdomsfrågorna
tidigt möter LSU för att lägga upp
en strategi för implementering och
uppföljning av ungdomsmålen.
Ministern bör också bygga starka
samarbeten med övriga berörda
ministrar för att ungdomsmålen ska
få den sektorsövergripande roll som
de är utformade för att ha.

Ungdomsrepresentanterna överlämnar de framtagna
ungdomsmålen till ungdomsminister Anna Ekström.

regeringen i nuläget har en viktig uppgift att driva på för att
ungdomsmålen ska integreras i ungdomsstrategin.
Oavsett i vilken grad som målen behandlas i EU:s
ungdomsstrategi, bör de vara en viktig aspekt i Sveriges
arbete inom de frågorna som målen berör. Ungdomsmålen
är formade ur ett holistiskt perspektiv och de bör inte
behandlas som separata ungdomsfrågor: utan snarare som
ett perspektiv i alla frågor de berör. Vi anser att den nya
regeringen bör ha i åtanke att ungdomsmålen är framtagna
utifrån en konsultationsprocess med cirka 50 000 unga i

Vi rekommenderar den nya
regeringen att ta hänsyn till det som
vi anser att ungdomsmålen inte
inkluderar. Frågan om migration
och integration är viktiga och unga i
Sverige har starka åsikter i frågorna.
I denna rapport presenterar vi
bland annat att en stark majoritet
av Sveriges unga är för att Sverige
arbetar för att unga migranter får ett
starkt stöd i hela EU.
En regering som vill bygga en politik
som har stark förankring hos unga,
såväl på nationell nivå i Sverige som i
hela EU bör ta de 11 ungdomsmålen i
beräkning.
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6. SLUTORD
Med denna rapport avslutas den sjätte cykeln av EU:s strukturerade dialog
med de 11 ungdomsmålen som resultat och vi ungdomsrepresentanter
tackar därmed för oss. På EU-nivå hoppas vi att ungdomsmålen tydligt
integreras i ungdomsstrategin och därmed förflyttar huvudansvaret för
implementering och uppföljning till kommissionen och medlemsländernas
regeringar. Ungdomsorganisationer, LSU inräknat, kommer fortsatt att
arbeta för att målen prioriteras och förverkligas, såväl på nationell som
EU-nivå. Vi delar gärna med oss av resultatet från SIFO-undersökningen
för alla som har intresse av den. Kontakta LSU för att få råmaterialet
direkt.
2019 är ett viktigt år för Europas framtid med mycket viktigt EUparlamentsval framför oss och en ny EU-kommission som ska ta
EU:s arbete framåt de kommande fem åren. Det bådar gott att 77%
av Sveriges befolkning är positiva till EU och att denna siffra har
ökat med 9% sedan i våras enligt en undersökning av SIFO utförd på
begäran av Europaparlamentet. Arbetet har bara börjat för den svenska
ungdomsrörelsen som nu har det viktiga uppdraget att få unga att gå till
vallokalen den 26 maj 2019 och göra ett medvetet val. EU är inte något
som ligger långt borta utan är en del av vår vardag och fortsätter ta nya
beslut som berör unga, men kunskapen om EU bland unga behöver
hela tiden förbättras. Den strukturerade dialogen är ett unikt sätt för
ungdomsinflytande på EU-nivå och bör förbli så.
Stockholm oktober 2018
Louise Grabo & Jakob Amnér

Referenser
Officiellt hemsida för de 11 ungdomsmålen
www.youthgoals.eu
Makten är din!
https://www.facebook.com/maktenardin/
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard
/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge

1

18

”ARBETET HAR BARA BÖRJAT FÖR
DEN SVENSKA UNGDOMSRÖRELSEN
SOM NU HAR DET VIKTIGA
UPPDRAGET ATT FÅ UNGA ATT GÅ
TILL VALLOKALEN DEN 26 MAJ 2019
OCH GÖRA ETT MEDVETET VAL.”

Ungdoms- och regeringsrepresentanter samlade
med ungdomsmålen i Wien, Österrike.
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