
https://eacea.ec.europa.eu/
national-policies/youthwiki

Youth Wiki
- här är Sverige en del av något större

Hur är det att vara ung i Europa idag? Vad gör Europas 
länder för att förbättra ungas levnadsvillkor? Med hjälp 
av det digitala uppslagsverket Youth Wiki, kan vi ta reda 
på likheter och skillnader mellan 27 europeiska länder. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
har ansvar för Sveriges deltagande i Youth Wiki. Den svens-
ka informationen över ungas levnadsvillkor som presenteras 
där, kommer från svenska myndigheter som på olika sätt har i 
uppdrag att jobba med ungdomsfrågor. 

- All information på Youth Wiki bygger på fakta från de 
deltagande länderna och uppdateras varje år. Det innebär att 
vi har ett tillförlitligt underlag när vi gör våra jämförelser eller 
söker inspiration, berättar Tiina Ekman, verksamhetsstrateg på 
MUCF.

Åtta teman om ungas levnadsvillkor
Alla länder rapporterar in svar på samma frågor, vilket är en 
förutsättning för att jämförelser ska bli relevanta. På Youth 
Wiki kan en ta del av ländernas ungdomspolitiska styrmodel-
ler och arbetssätt. Men framför allt finns här information om 
ungas levnadsvillkor utifrån åtta teman: social inkludering, 
kreativitet och kultur, hälsa och välmående, utbildning, arbets-
marknad och entreprenörskap, ungas delaktighet i globala 
frågor, delaktighet och volontärarbete. På vilket sätt används 
all denna information idag?

- Det går att använda på både strategisk och operativ nivå, 
menar Tiina Ekman. Till exempel håller EU-kommissionen 
just nu på att ta fram en ny europeisk ungdomsstrategi där 
sammanställningen på Youth Wiki är ett viktigt underlag. 

Det kan också fungera som ett verktyg när en vill få inspi-
ration och idéer på hur andra har jobbat med ungas levnads-
villkor inom ett specifikt tema. När det gäller ungas sociala 
inkludering har till exempel Skottland flera goda exempel 
på insatser som riktar sig mot unga arbetslösa, (https://bit.
ly/2JbUxT0).    

- Ett annat exempel är Storbritannien, vars regering har tagit 
fram en webbaserad utbildning på 45 minuter om hur extre-
mism och radikalisering bland unga kan förebyggas, kallad 
Prevent e-learning training package. Utbildningen är anpassad 

Tiina Ekman är verksamhetsstrateg och 
driver MUCF:s arbete med Youth Wiki.

till olika regioner men också utifrån olika yrkeskå-
rer som möter unga i sin vardag (https://bit.ly/2O-
G7Ot7), berättar Tiina Ekman. 

Listan över användningsmöjligheter kan göras lång 
och det blir tydligt: Youth Wiki är en möjlighet att 
vara en del av ett stort europeiskt samarbete.
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