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UNGA OCH EU – 2019/2020
LSU har länge arbetat med att lyfta det svenska perspektivet
i EU:s ungdomspolitik. Arbetet går i olika namn beroende på
vilken del av processen som behandlats. I den här rapporten
kommer vi använda namnet Makten är din för att beskriva
våra insatser under Europaparlamentsvalet 2019. Rapporten
beskriver även arbetet med att fånga upp ungas åsikter och
upplevelser i Sverige. Genom våra ungdomsrepresentanter
förmedlas dessa sedan vidare till makthavare inom EU.
Detta arbete kallas för EU:s ungdomsdialog.

Dialogen är den process inom EU där ungdomar
och ungdomsorganisationer får chansen att föra
fram sina perspektiv för makthavare såsom EUparlamentariker och kommissionärer samt experter,
forskare och andra relevanta civilsamhällesaktörer.
Det är ett forum för samråd om EU:s prioriteringar
för ungdomar inom ramen för EU:s ungdomsmål
samt diskussioner och workshops kopplat till
genomförandet och uppföljningen av det europeiska
arbetet på ungdomsområdet.
Ungdomsdialoger organiseras i arbetscykler om 18
månader som följer EU:s trio-ordförandeskap där tre
medlemsländer turas om att agera ordförande för
ministerrådet. Den nuvarande cykeln påbörjades i
januari 2019 och avslutas i och med färdigskrivande
av den här rapporten. Under cykeln har Rumänien,
Finland, Kroatien innehaft ordförandeskapet om
sex månader vardera. Varje cykel fokuserar på
en tematisk prioritering, som beslutas av EU:s
ministerråd.
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Den nuvarande tematiska prioriteringen är ”Skapa
möjligheter för ungdomar”. Temat bygger på
resultaten av tidigare dialogprocesser, i syfte att
inkludera fler beslutsfattare och ungdomar, särskilt
ungdomar som saknar eller har färre möjligheter att
påverka beslutsprocesser och delta i genomförandet
av EU:s ungdomsstrategi.
De ansvariga för genomförandet av dialogens
slutsatser på svensk nivå har varit LSU:s
ungdomsrepresentanter till EU, Aza Cheragwandi
och Lina Arvidsson. De ansvarar för dialogen på
svensk nivå samt representation gentemot EU och
övriga medlemsländer.
Den här rapporten är en sammanfattning av deras
arbete. Den innehåller också analyser av svenska
ungdomars perspektiv och åsikter efter cykelns
tema ”Skapa möjligheter för ungdomar” samt deras
rekommendationer om hur detta resultat bäst
omsätts i praktik.

LSU - SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
E-post: info@lsu.se
Tel: 08-672 66 70
Instagram och Twitter: LSU_se
Ansvarig utgivare: LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Skriven av: Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson
Redaktör: Seinab Hilowle
Layout: På Media AB
Tryck: 2020

Svenska delegationen tillsammans med nordisk-och baltiska delegationerna.

3

”BEHOVET AV UNGAS INKLUDERING
ÄR BÅDE ETT MEDSKICK OCH EN
KRITIK, MEN FRAMFÖRALLT EN
NÖDVÄNDIGHET.”

Sveriges EU-ungdomsrepresentanter 2019 – 2020, Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson
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FÖRORD
Om vi med två ord ska sammanfatta vår tid som LSU:s
ungdomsrepresentanter till EU:s ungdomsdialog bestående
av EU-valrörelser, ungdomskonferenser, undersökningar och
rapportskrivande så är det “ungas representation”.
Den tydligaste utmaningen för oss har varit behovet av ungas
demokratiska inkludering; Att unga inte enbart pratas om,
utan också pratas med; Att unga inte enbart förväntas lyssna,
utan också bli lyssnade på; Att unga inte bara ses som en del
av framtiden, utan tas på allvar här och nu.
En värld fri från åldersmaktsordning, där unga organiserar
sig och inkluderas i beslutsprocesser är ingen utopi.
Tvärtom. Det är en nödvändighet. Det är en nödvändighet för
beslutsprocessers såväl som för beslutande politiska organs
legitimitet.
Behovet av ungas inkludering är både ett medskick och en
kritik, men framförallt en nödvändighet.
Under vår tid som ungdomsrepresentanter till EU har vi
blivit än mer övertygade om att unga behövs på alla nivåer av
beslutfattande. I agendasättande och i genomförande, både på
lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Inte bara för att
unga är en del av samtidens demokrati, utan också för att vi
är dem som ytterst kommer att påverkas av konsekvenserna
av de beslut som tas idag.
Den är en gemensam utmaning för alla medlemsländer att
öka ungas demokratiska inkludering. I den här rapporten
sammanfattar vi vårt arbete, våra strävanden men också våra
visioner för en samtid och framtid där unga har makten att
forma sina egna liv och EU:s framtid.
God läsning,
Lina och Aza
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2. EU:S UNGDOMSDIALOG
Under den förra cykeln 2017/2018 fastställdes EU:s gemensamma
ungdomsmål. De är indelade i elva huvudmål med sju undermål
vardera. Ungdomsmålen representerar EU:s makthavares och ungas
gemensamma vision om ett framtida EU för barn och unga. Målen
ska hjälpa makthavare att fatta relevanta och nödvändiga beslut på
europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Ungdomsmålen är:
1. Att föra samman unga och EU
2. Jämställdhet mellan alla kön
3. Inkluderande samhällen
4. Information och konstruktiv dialog
5. Psykisk hälsa och välmående
6. Föra fram ungdomar på landsbygden
7. Kvalitetsjobb för alla
8. Kvalitetsinlärning
9. Utrymme och deltagande för alla
10.Ett hållbart grönt Europa
11.Ungdomsorganisationer och
europeiska program
Det är trio-ordförandeländerna som avgör vilka
mål som ungdomskonferenserna ska fokusera
på. Under denna cykeln har ordförandeländerna
fokuserat på de mål som är fetstilta i listan ovan.
MÅL 6: FÖRA FRAM UNGDOMAR
PÅ LANDSBYGDEN

Undermålen är:
• Säkerställ lämplig infrastruktur på 			
landsbygden för rättvist tillhandahållande 		
av offentliga tjänster, datauppkoppling och 		
bostäder för unga.
• Säkerställ att hållbara, högkvalitativa jobb
skapas för unga på landsbygden.
• Säkerställ decentralisering av olika 			
aktiviteter av, för och med unga för att
kunna stödja deras inkludering och gagna 		
lokala nätverk.
• Säkerställ att unga på landsbygden aktivt 		
deltar i beslutsfattande processer.
• Säkerställ jämställd tillgång till högkvalitativ 		
utbildning för unga på landsbygden.
• Etablera en positiv bild av landsbygd.
• Säkerställ att landsbygdstraditioner skyddas.

Trots EU:s engagemang i utvecklingen av
landsbygden, och det faktum att nästan en
tredjedel av EU:s befolkning bor på landsbygden,
finns det skillnader mellan att bo i städer och
på landsbygden. Detta ungdomsmål handlar om
att skapa likvärdiga villkor för ungdomar oavsett
var de bor i EU – på landsbygden, i glesbygd
eller i städer. Det innebär att barn och unga
utanför städer ska ha likvärdiga möjligheter att
påverka sina liv, beslutsprocesser och uppfylla
sin potential utan att behöva flytta därifrån eller
behöva acceptera minskade möjligheter
till inflytande.
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MÅL 7: KVALITETSJOBB FÖR ALLA

MÅL 8: KVALITETSINLÄRNING

Unga lider av hög arbetslöshet, osäkra och
exploaterande arbetsvillkor. De diskrimineras
på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Unga
hindras vidare från att bli helt integrerade på
arbetsmarknaden på grund av att de saknar
information om och färdigheter för framtida
anställningar. Ungdomsmål 7 “Kvalitetsjobb för
alla” syftar därför till att garantera en tillgänglig
arbetsmarknad med jobbtillfällen som leder
till kvalitetsjobb för alla unga, och inte bara
tillfälliga låglönejobb.

Utbildning förblir nyckeln till ett aktivt
medborgarskap, ett inkluderande samhälle
och anställningsbarhet. Därför behöver vi
bredda vår vision om utbildning och fokusera
mer på överförbara färdigheter, elevcentrerad
undervisning och icke-formell utbildning för att
få till en verklig jämställdhet och lika tillgång till
kvalitetsinlärning. Detta mål syftar alltså till att
förbättra olika former av inlärning så att unga
rustas för utmaningarna i en modern tid med
ständiga förändringar.

Undermålen är:

Undermålen är:

• Skapa kvalitetsjobb som garanterar rättvisa 		
arbetsvillkor, arbetsrättigheter och rätten
till existensminimum för alla unga.

• Garantera allmän och jämställd tillgång till 		
kvalitetsinlärning och livslångt lärande.

• Trygga socialt skydd och vård för alla
unga arbetare.

• Säkerställ att alla unga har tillgång till 		
adekvat finansierad, icke-formell utbildning, 		
som är erkänd och godkänd på alla nivåer.

• Garantera rättvis behandling och lika 		
möjligheter för alla unga för att få bort 		
diskrimineringen från arbetsmarknaden.

• Främja öppenhet och stötta utvecklingen
av interpersonella och interkulturella 		
färdigheter.

• Säkerställ jämställda möjligheter så att 		
alla unga ska kunna utveckla de färdigheter 		
som behövs och få praktisk
Då blir övergången mellan utbildning och 		
arbetsmarknad så smidig som möjligt.

• Skapa och implementera elevcentrerade 		
metoder, som är personligare samt mer 		
deltagande och samarbetande, i varje fas
av utbildningsprocessen.

• Garantera att kompetenser som fås genom 		
praktik, lärlingsutbildning och andra 		
former av arbetsbaserad inlärning blir 		
erkända och godkända, så väl som 			
volontärarbete och icke-formell utbildning.
• Säkerställ att ungdomar och 				
ungdomsorganisationer involveras 			
som jämställda partner i utveckling, 			
implementering, övervakning och
utvärdering av arbetsmarknadspolitik
på alla nivåer.
• Säkerställ jämställd tillgång till 			
kvalitetsinformation och lämpliga 			
stödmekanismer som förbereder unga
för framtida arbete i en förändrad 			
arbetsmarknad.
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• Garantera att utbildning utrustar alla unga 		
med livskunskaper såsom pengahantering 		
och hälsoutbildning, vilket inkluderar
sex- och samlevnadskunskap.
• Införliva metoder inom både formella och 		
icke-formella utbildningssammanhang vilka 		
möjliggör för eleven att utveckla personliga 		
färdigheter såsom kritiskt och analytiskt 		
tänkande, kreativitet och inlärning.
• Säkerställ att unga har tillgång till 			
medborgarutbildning för att få grundlig
kunskap i politiska system, demokrati 		
samt mänskliga rättigheter, vilken också
uppnås genom lokalt förankrade erfarenheter
för att främja aktivt deltagande i samhället.

KONSULTATIONER
I anslutning till de två första ungdomskonferenserna under varje cykel
äger en konsultationsprocess rum. Konsultationsprocessen syftar till att
bidra med kunskap och insikter om EU:s barns och ungas prioriteringar,
utmaningar och behov relaterat till ungdomsmålen. Frågorna till
konsultationerna tas fram under ungdomskonferenserna och skickas till
medlemsstaterna från EU-kommissionen. Årets konsultationsprocess
ägde rum mellan augusti – november 2019.

Vid genomförandet av konsultationerna har vi
använt oss av flera olika metoder. Vi har haft
fokusgrupper bestående av ett antal särskilt utvalda
representanter från olika delar av Ungdomsrörelsen.
Ett viktigt direktiv från EU-kommissionen var att
involvera icke-organiserade barn och ungdomar
eftersom denna grupp annars har få vägar till att
påverka beslutsfattandet och få sina åsikter hörda.
För att nå ut till dessa anordnade vi dialogevents.
Dessa genomfördes i smågrupper om 5–20 personer
kombinerat med större gruppkonsultationer
utförda i Skövde, Sundsvall, Björklinge samt i
Stockholmsområdet Botkyrka.

En ytterligare del av konsultationerna var en
kvantitativ opinionsundersökning genomförd av
SIFO Kantar. Syftet med opinionsundersökningen
var att på ett bredare sätt samla in åsikter,
utmaningar och behov bland Sveriges unga.
Resultatet användes sedan som underlag till
rapporten som skickades in till EU-kommissionen
som en del av konsultationsprocessen.
Den svenska undersökningen genomfördes i augusti
2019, där 1 059 ungdomar i åldrarna 16 - 30 deltog
genom online-intervjuer.

Frågorna delades in i tre kategorier:
• Ungas syn på landsbygden
• Ungas syn på arbetsmarknaden
• Ungdoms- och fritidsverksamhet
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RESULTAT FRÅN KONSULTATIONERNA
UNGAS SYN PÅ LANDSBYGDEN
Unga och landsbygden

Vad generellt kan sägas baserat på konsultationerna
är att ungas bild av landsbygden ser olika
ut beroende på om de bor där eller inte.
Undersökningen visar att unga som bor på
landsbygden anser att det är viktigare med
möjligheten att bevara traditioner, delta i
beslutsfattande och kultur och seder i större
utsträckning än de som inte bor på landsbygden.
När det gäller unga som inte bor på landsbygden är
det viktigare för dem att kunna påverka, klimaten,
bra internetuppkoppling och bra kollektivtrafik

29 % anser att det finns en positiv bild av
landsbygden i Sverige.
47% bra tillgång till bostäder för unga.
47 % bra internetuppkoppling/snabbt
bredband.
21 % anser att det finns bra tillgång till
samhällsservice.
41 % anser att det inte finns tillgång till jobb
och arbetstillfällen

För att överväga att bo på landsbygden uppger
en stor majoritet att flera olika parametrar spelar
in, exempelvis tillgång till kvalificerade jobb,
stabil internetuppkoppling, god samhällsservice,
välfungerande infrastruktur och kollektivtrafik samt
kvalitativ utbildning. För sex av tio unga är det
viktigt med möjligheten att delta i beslutsfattande
och kunna påverka miljöförstöring och annan
klimatpåverkan. Knappt hälften uppger att det är
viktigt med möjligheten att bevara de traditioner,
kultur och seder som finns på landsbygden.

34 % anser att traditioner, kultur och seder
som finns på landsbygden värderas.
31 % anser att det finns tillgång till bra
utbildning på landsbygden.

Hur viktigt är följande för dig om du skulle överväga att bo på landsbygden?
Om du redan bor på landsbygd, hur viktig är följande för dig?
Inte alls viktig

Inte särskilt viktig

Varken eller

Ganska viktig

Mycket viktig

Kan inte avgöra/Vet ej
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47%
BRA TILLGÅNG TILL
BOSTÄDER FÖR UNGA.

REKOMMENDATIONER FRÅN DEMOKRATIVERKSTÄDERNA
OCH FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA
• Fokus måste ligga på att säkerställa grundläggande samhälleliga institutioner,
såsom tillgänglig och kvalitativ sjukvård, socialtjänst och utbildning.
• Skapa arbetsmöjligheter och kvalitativa utbildningar på lands- och i glesbygd.
• Skapa ekonomiska incitament för civilsamhället att ta ett större ansvar för att skapa 		
meningsfulla aktiviteter för lands- och glesbygdsungdomar. Därför bör resurserna
till civilsamhället öka.
• Förbättra och sänk kostnaderna för kollektivtrafiken för unga så att de lättare kan
ta sig mellan lands- och glesbygden och städer.

Aza Cheragwandi håller tal i ungdomskonferensen i Rumänien
11

UNGAS SYN PÅ ARBETSMARKNADEN
När det gäller ungas attityder, upplevelser och
åsikter om arbetsmarknaden visade undersökningen
att de flesta unga anser att kunskaper och
färdigheter som fås utanför skolan borde erkännas
och värderas av arbetsgivare. Tre av tio upplever
att det inte finns tillräckligt med tillgång till
information och stöd för att förbereda dem för
arbetsmarknaden. Fler män än kvinnor instämmer
med påståendet, samtidigt som kvinnor i högre

grad än män upplever att informationen och
stödet brister. Knappt fyra av tio anser med att
det finns möjligheter att få kvalificerade jobb
som garanterar dem rättvisa arbetsförhållanden.
Även här instämmer män i högre grad än kvinnor
med påståendet. Personer i åldersgruppen 25–30
år samt de med en högre utbildningsnivå än
kandidatexamen instämmer med att sådana
möjligheter finns.

I vilken utsträckning instämmer du i följande påsåenden?
Mycket liten utsträckning

Ganska liten utsträkning

Varken eller

Ganska stor utsträckning

Mycket stor utsträckning

Kan inte avgöra/Vet ej
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REKOMMENDATIONER FRÅN DEMOKRATIVERKSTÄDERNA
OCH FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA
• Validera civilsamhällesengagemang i såväl utbildning
som arbetsmarknad.
• Stärka studie- och yrkesvägledningen i den svenska 			
gymnasieskolan för att bättre förbereda dagens ungdomar 		
inför arbetsmarknaden.
• Bredda vägarna in i högre utbildning.
• Praktik efter gymnasiet är ett bra sätt att få en fot in på 		
arbetsmarknaden, men praktikplatserna måste också vara 		
betalda. Ungdomar har hyror att betala, precis som alla
andra i samhället.
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• Mer tillgänglig kollektivtrafik för unga att kunna ta sig till 		
arbete eller praktikplatser, särskilt på de platser där det 		
saknas kollektivtrafik idag.

UNGAS SYN PÅ FRITID
Enligt undersökningen uppgav en stor majoritet av
unga att de vid något tillfälle regelbundet deltagit i
någon form av ungdoms- och fritidsverksamhet. 28
% av de tillfrågade uppger att de inte har haft den
möjligheten. Undersökningen visade även att unga
som är inrikesfödda deltar i större utsträckning i
ungdoms -och fritidsverksamhet än andra grupper.
Sju av tio anser att verksamheterna borde fokusera
på att utforma aktiviteter och projekt tillsammans
med unga människor och stötta unga till att våga
förändra deras samhälle till det bättre. 76% av
unga anser att fritidsledare och ungdoms -och

fritidsverksamheten borde fokusera på at bygga
positiva, icke-dömande och stödjande relationer
med unga människor.
Över hälften av unga instämmer också med att
ungdoms-/fritidsverksamhet borde fokusera på att
tillhandahålla och stötta unga människors lärande,
stötta unga att hitta sin roll i samhället, stötta
samarbete och förståelse mellan människor från
olika kulturella sammanhang och bakgrunder samt
stötta unga att uttrycka sina och andra ungas behov
och åsikter.

”76% AV UNGA ANSER ATT FRITIDSLEDARE OCH
UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN BORDE FOKUSERA
PÅ AT BYGGA POSITIVA, ICKE-DÖMANDE OCH STÖDJANDE
RELATIONER MED UNGA MÄNNISKOR.”

I vilken utsträckning anser du att ungdoms/fritidsverksamhet borde fokusera på följande?
1. Låg utsträckning

2
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4

5. Hög utsträckning
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REKOMMENDATIONER FRÅN DEMOKRATIVERKSTÄDERNA OCH FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA
• Inkludera civilsamhällesengagemang i 		
skolarbeten som ett sätt att validera 			
engagemanget, exempelvis genom att det arbete
en utför ideellt kan användas som underlag till
betygsättning, såsom debattartiklar och tal i 		
svensk- och samhällsundervisningen.

• Kommunalt stöd till unga som engagerar
sig i ungdomsarbete lokalt.
• Skapa jämlika förutsättningar att engagera
sig civilsamhälleligt
13

VÅRA SYNPUNKTER OCH POLITISKA PRIORITERINGAR
TILL UNGDOMSKONFERENSERNA
Opinionsundersökningen visade klart och tydligt
vilka tre delar som enar de svenska ungdomar,
från glesbygdsorten Resele till Stockholms
innerstad, nämligen satsningar på infrastruktur
och kollektivtrafik, tillgång till bra utbildning och
möjligheten att skaffa sig ett kvalificerat jobb med
karriärmöjligheter.
I konsultationerna framkom att unga kvinnor
upplevde en större orättvis behandling jämfört
med män, vilket är ett stort orosmoln. Samtidigt
upplever endast en tredjedel av ungdomarna som
tillfrågades att de har tillgång till den information
och det stöd som krävs för att känna sig förberedda
för arbetsmarknaden.

finns behov av kvalificerade arbetstillfällen i
landsbygdsområden. Detta kan göras genom
decentraliserade nationella myndigheter, samt
satsningar på innovation och teknologi exempelvis
genom EU:s innovationsfond.
Ett sätt för att främja den högre utbildningen
bland unga på gles- och landsbygd är att skriva av
studielån för de som väljer att bosätta sig där. För
att öka tillgängligheten inom akademiska studier
menar vi att större delar av högre utbildning bör
digitaliseras.
Unga måste inkluderas i frågor rörande utvecklingen
av lands- och glesbygd, exempelvis med skolan som
lokal samlingsplats. Det behöver också tillkomma

”UNGA MÅSTE INKLUDERAS I FRÅGOR RÖRANDE
UTVECKLINGEN AV LANDS- OCH GLESBYGD”

När ungdomarna tillfrågades om delaktighet i
ungdoms- och fritidsverksamhet hade en av tre inte
deltagit, och bland unga svenskar som identifierade
sig som en del av en minoritet eller är födda utanför
Sverige var siffran ännu lägre. Detta är en signal att
Sverige måste växla upp arbetet och aktivt arbeta
för fler och alternativa sätt att skapa en meningsfull
fritid för landets många barn och unga.
För att unga ska vilja bosätta sig på landsbygden
är det avgörande för unga att det finns tillgång
till kvalificerade jobb. Vi anser därför att det
borde finnas obligatoriska temadagar eller
dylikt i grund- och gymnasieskolan kring
arbetsmarknadsrelaterade frågor. Samtidigt
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fler ekonomiska incitament och resurser för att
främja civilsamhällesengagemang bland barn och
unga på lands- och i glesbygd.
Enligt både Sifo-undersökningen och många av de
unga vi har varit i kontakt med är det viktigt med
grundläggande samhälleliga institutioner för att
unga ska kunna tänka sig bo landsbygden. Vi anser
därför att det kunde åtgärdas med en närhetsgaranti
till sjukvården och social service samt ökade
satsningar på mer kollektivtrafik på landsbygden.

REKOMMENDATIONER TILL UNGDOMSDIALOGEN

I många delar ställer vi oss kritiska till processen inför, under och efter genomförandet ungdomsdialogen
och dess konferenser. Som en värdefull plattform och kontaktyta för att utveckla och staka ut riktningen för
framtidens EU måste ungdomsdialogens upplägg därför ses över och utvecklas. Av denna anledning har vi
tagit fram ett antal förslag på hur vi ser att EU:s ungdomsdialog kan förbättras:

1. Dagordningen och ämnena kring 			
ungdomskonferenserna måste sättas 			
efter diskussion och i samråd med de nationella
arbetsgrupperna. Däremot är det viktigt att 		
påpeka att ansvaret att organisera ligger hos
EU och trio-ordförandeskapet främst.
2. Trio-ordförandeskapets utpekade prioriterade
ungdomsmål måste beslutas om i samråd 		
med de nationella arbetsgrupperna, och 		
särskild hänsyn måste tas till medlemsländernas
olika förutsättningar.
3. Slutbetänkanden och rekommendationer från
trio- ordförandeskapet och generaldirektoratet
får inte komma innan ungdomskonferensen har
lämnat in sina betänkanden.
4. Ungdomsrepresentanterna måste få kommentera
resolutionen som ska tas fram utifrån 		
resultateten under föregående cykeln av 		
ungdomsdialogen.
5. Roliga workshops med färgglada post-it lappar
och stora A3-papper fyller sina behov, men 		
konferenserna kan inte enbart bestå av sådana
moment. Vi ungdomsrepresentanter 			
representerar över 100 miljoner europeiska 		
medborgare och förtjänar att tas allvarligt, med
metoder som passar större grupper av en seriös
karaktär.

6. Efter varje ungdomskonferens måste en 		
återkoppling kring slutsatserna ges.
7. Makthavare behöver delta i 				
ungdomskonferenserna fullt ut för att ha en 		
dialog med ungdomsrepresentanterna.
8. En europeisk arbetsgrupp som ökar dialog 		
mellan EU och ungdomsrepresentanterna bör
tillsättas.
9. EU:s ungdomsdialog kan inte organiseras
som en strukturerad lobbying. I dagsläget 		
används ungdomskonferenserna som ett sätt 		
att vid fikapauser och middagsbordet föra 		
fram ens åsikter till tjänstgörande 			
myndighetsrepresentanter från 			
medlemsländerna, vilket försvårar tilliten
till såväl dialogsprocessen och vår förmåga att
influera beslutsfattandet. Fler officiella vägar till
att lämna åsikter, rekommendationer och 		
rapporter kring konsultationsprocesserna måste
skapas, på ett sätt som ökar transparensen och
gör det lättare för de nationella arbetsgrupperna
att ta del av varandras dokument.

”VI UNGDOMSREPRESENTANTER REPRESENTERAR
ÖVER 100 MILJONER EUROPEISKA MEDBORGARE OCH
FÖRTJÄNAR ATT TAS ALLVARLIGT, MED METODER SOM
PASSAR STÖRRE GRUPPER AV EN SERIÖS KARAKTÄR.”
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3. EUROPAPARLAMENTSVALET 2019
Första halvan av vår 18 månader långa mandatperiod kretsade till
stor del kring EU-valrörelsen och EU-valet 2019. Valet skulle inte bara
komma att bli ett speciellt inslag i uppdraget som EU-representant.
Det var också ett EU-val som, ur en historisk jämförelse, på många
sätt var unikt.

Sedan EU-valet 2014 hade mycket hänt. Den
så kallade ”migrationsvågen” som under hösten
2015 fick EU:s ledare att stänga både sina gränser
och hjärtan satte EU:s tanke om öppenhet och
solidaritet på prov, såväl mellan medlemsländerna
som gentemot omvärlden. Paris-avtalet, som
slöts senare samma år, kom att utgöra början
på samtidens ledares erkännande av att
klimatförändringarna inte enbart kräver ord utan
konkret politisk handling. Nyheten som nådde
Sverige på midsommarafton efterföljande år; att
Brexit är ett faktum fick många att undra - Är detta
slutet på det närmare 70 år långa fredsprojektet?

samförstånd och de som ville dra EU i en riktning
mot slutenhet, isolationism och misstänksamhet.
Det blev också ett val mellan de som fortsatte på
spåret av fortsatt klimatförnekande och de som
insåg att vi inte längre enbart kan prata om den
klimatkris vi och framtida generationer står inför.
Till syvende och sist handlade EU-valet dock inte
om det som varit utan om det som skulle komma.
Utfallet av valet den 26 maj 2019 skulle också sätta
fingret på vilket Europa vi ville respektive inte ville
lämna över till framtida generationer. EU-valet var
på så sätt ett val om Europas framtid. Det var ett val
om Europas unga.

EU-valet blev ett val mellan de som ville se ett
framtida EU byggt på ökad öppenhet, dialog och

Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson
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1. Även om valet heter Europaparlamentsvalet så har vi i den här texten valt att kalla det
för EU-val efter dialog med Europaparlamentets representation i Sverige.
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”EU-VALET ÄR ETT
VAL TILL SVERIGES
ANDRA NATIONELLA
PARLAMENT”

Dessa var ett antal av mantran vi trummade in
under det arbete vi genomförde under våren 2019.
Samtidigt blev det tydligt att EU-valet blev ett val
om deltagande, representation och om demokratin.
Att som två personer utgöra den enade rösten för
Sveriges barn och ungdomar är ett av de mäktigaste
uppdragen en kan tilldelas. Det har samtidigt inte
alla gånger varit en enkel uppgift. Gränsdragningen
mellan att vara representativ, men samtidigt inte
ta politisk ställning gjorde uppdraget till en inte
alltigenom enkel balansgång.
Parallellt med de frågor som var i fokus för EU:s
ungdomsdialogs sjunde cykel valde vi att lägga störst
tyngdpunkt på framförallt tre utmaningar kopplade
till unga och EU. Det var därtill framtidens röster
- samtidens unga - som skulle komma att särskilt
utmärka sig under EU-valrörelsen.
Opinionsundersökning efter opinionsundersökning
inför EU-parlamentsvalet bekräftade till att börja
med att det var frågor som klimat och miljö som
EU:s förstagångsväljare rankade som allra viktigast.
På gator och torg samlades unga för att demonstrera
för sin egen framtid, för jordens framtid och för att
visa att skolan är ganska oviktig om vi inte har en
jord att leva på. Därför blev just frågor som rörde
miljö och klimat också en av de frågor vi främst
kom att lyfta under vårt arbete under valrörelsen.
För det andra återkom vi ständigt till vikten av
att gå och rösta. Efter vårens EU-val kunde vi
konstatera en ökning i valdeltagandet. Samtidigt

”ÖVER 60 PROCENT
AV DE BESLUT DU
PÅVERKAS AV PÅ
KOMMUNAL NIVÅ
ÄR BESLUT SOM ÄR
REDAN FATTTS PÅ
EU-NIVÅ”

representerar EU:s förstagångsväljare alltjämt den
väljargrupp som röstar i lägst utsträckning. Vad vi
däremot valde att betona - både inför såväl som
efter EU-valet – var att sviktande valdeltagande
på intet sätt får ses som ett utryck för ett politiskt
ointresse bland unga. Ungdomsbarometern visar
tvärtom att ungas politiska engagemang och
organisering ökar, trots att förtroende för politiska
partier sjunker. Nya organisationsformer och en
ökad demokratisk organisering visade snarare att
det unga krävde av EU-valets makthavare inte bara
var tomma löften - utan konkret politisk handling.
Trots ungas låga valdeltagande så återkom vi
slutligen till att ungas låga valdeltagande i EUvalet inte kan förklaras med politisk apati eller
bristande engagemang. Nej. Barn och ungas
engagemang i frågor för mänskliga rättigheter,
klimat och miljö samt för medmänsklighet och
humanism parallellt med valrörelser visar snarare
på att Europas barn och ungas förändringsvilja
och övertygelse om att en bättre framtid är möjlig
spänner bortom parlamentariska val. Vad Sveriges
och Europas unga istället visade var att det är
mellan val som demokratin utövas och som Europas
framtid byggs. Därför framhöll vi att framhålla
att ungas engagemang för ett Europa byggt på
medmänsklighet, hållbarhet och ansvarstagande
visade att EU-valet inte avslutades med valnatten
den 26 maj. Det var då arbetet för ett bättre och
starkare Europa började.
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VÅRA SLUTSATSER EFTER EU-VALET 2019
EU-valet var ett val som fick oss att inse, att om tiden innan EU-valet
beskrevs som unik, är vad vi väljer att göra med tiden efter EU-valet helt
avgörande. Det var därför ett val som inte avslutades med valnatten
den 26 maj.

Det är nu som det politiska innehållet ska
formuleras, som ansvar ska utkrävas och som
vallöften ska realiseras. Det är nu som vårt
engagemang och deltagande de kommande fem åren
i byggandet av framtidens EU helt centralt. Det är
nu som vi måste visa att som en del av samtidens
demokrati, men ytterst de som kommer att
påverkas av de beslut som tas idag, behövs unga - i
alla beslutsrum, på alla nivåer, på alla områden.
Ett återstående problem är uppfattningen av EU
som en relevant arena för politisk påverkan och
känslan av att ens röst spelar roll. Detta gäller
inte minst för unga förstagångsväljare. Vi nämnde
tidigare att förstagångsväljare är den grupp som
röstade i lägst utsträckning i vårens EU-val. Vi sa
också att beskylla ungdomar för att vara politiskt
eller samhälleligt ointresserade både vore orättvist
och felaktigt.
Vi menar att utmaningen inte vilar i graden av
ungas engagemang, utan snarare i politikens
oförmåga att appellera till unga väljare. Lösningen
på hur vi får fler än varannan ung person att gå och
rösta i framtida EU-val menar vi är tredelad.
Till att börja med handlar det om att visa att EU
är en relevant arena för politisk påverkan där ord
omsätts i handling och politisk aktion. Därför krävs
det ansvarsfulla, transparenta och handlingskraftiga
politiker som visar att EU står pall för samtida
utmaningar och klarar att lösa problem som
stater inte ensamma står inför – utan som kräver
kollektivt ansvar och överstatligt agerande. Här
krävs det därför omfattande reformer för att stävja
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klimatförändringarna och en human och öppen
union som tillförsäkrar människor som flyr undan
krig och förföljelse ges en fristad.
Detta går hand i hand med diskussionen om EU:s
framtid inte stannar vid att prata om ungdomar,
utan att vi också pratar med och lyssnar på unga
demokratibärares röster. De frågor som unga bryr
sig allra mest om idag är de vars lösningar kommer
att spela en avgörande roll för samtida såväl som
framtida generationers levnadsförutsättningar.
Inkluderandet och hörsammandet av unga
demokratibärares lösningar i samtida politiska
processer är samtidigt inte enbart ett sätt att
säkra ungas förtroende för etablerade politiska
institutioner. Det är också ett sätt att säkerställa
långsiktigt hållbara reformer som har stark
förankring inte enbart inom samtida samhällen,
utan också intergenerationellt.
Slutligen har också de politiska partierna ett ansvar.
Vi menar att det krävs att de politiska partierna ser
det som sitt intresse såväl som ansvar att bereda
unga plats i förtroendeuppdrag – också på EU-nivå.
Av samma skäl menar vi att det är nödvändigt att
politiska partier se det som i sitt intresse och ansvar
att bereda unga plats i förtroendeuppdrag.
Utmaningen med att få fler än varannan ung EUmedborgare att gå och rösta stavas således inte
politiskt ointresse. Vi menar att det handlar om en
bristande insikt om värdet av och nödvändigheten i
unga demokratibärares demokratiska inkludering.
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Vlora Makolli, FN ungdomsreprsentant 2019 tillsammans med Lina Arvidsson

Alla delegater samlad i Bukarest, Rumänien

4. SLUTORD
Denna tid har varit såväl lärorikt som utmanande. Vi har samtalat med tusentals barn och
unga runt om i Sverige, deltagit i ungdomskonferenser med representanter för EU:s samtliga
27 medlemsstater samt tryckt på för en förändring i linje med det som de svenska barn och
ungdomarna vill se.
Även om EU:s ungdomsdialog varit produktiv, lärorik och rolig behöver den förbättras. Vi tror
och hoppas att nästa cykel av ungdomsdialogen tar till sig av den feedback som har inkommit
under vår mandatperiod samt fortsätter att verka för att ständigt förbättra och utveckla den
oerhört viktiga roll som

ENDAST
TILLSAM
MANS
KAN VI S
KAPA ET
T
BÄTTRE
EUROPA
,
FÖR ALL
A.

EU:s Ungdomsdialog både kan och behöver spela för att säkerställa ett Europa där unga
kommer till tals samt får makten att påverka och forma sina egna liv såväl som Europas
framtid.
Vårt uppdrag har gett oss möjligheten att utmana såväl våra som makthavares
föreställningar om den svenska ungdomens behov. Genom demokrativerkstäder, skolbesök,
debattmodererande och en nationell Sifo-undersökning har vi kunnat kartlägga behoven och
således ta fram tydliga politiska prioriteringar som vi drivit och driver gentemot den svenska
regeringen, EU-kommissionen och trio-ordförandeskapet.

Stockholm juni 2020
Aza Cheragwandi och Lina Arviddson
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