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Bryt trenden –
fler unga i politiken
Demokrati bygger på att många människor åtar sig politiska uppdrag.
Antalet unga mellan 16-24 år som tar uppdrag förändras inte mycket
från år till år. Däremot hoppar fler av i dag än tidigare, enligt siffor från
Statistiska Centralbyrån.
En viktig utmaning är hur partier och organisationer ska få fler unga till
politiken och få dem att stanna. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samlade nyligen en grupp unga politiker för att få deras
tips och råd. Deras berättelser visar bland annat på att unga i politiken
inte känner sig delaktiga och sedda, de saknar ideologiska diskussioner
och strategier och att den politiska möteskulturen ofta upplevs som trist.
Listan blev lång, över 100 förslag.
Här har vi samlat de främsta råden. Vi hoppas att ni kan använda dem
som inspiration vid möten, introduktion av nya politiker eller i studiecirklar. 						
			

Vet ni att:


vi har en digital faktabank om ungas villkor med samlad kunskap 		
om ungas arbete, boende, utbildning och hälsa.
www.ungidag.se/



dessutom finns våra Fokusrapporter med intressanta teman varje år,
ungas inflytande, ungas jämställdhet och mycket annat
www.mucf.se/sok?search=fokus

Vänliga hälsningar
Lena Nyberg
Generaldirektör, MUCF

Hur blir unga
intresserade av politik?


Ett politiskt intresse finns inom familjen



En enskild samhällsfråga som engagerar



Ett politiskt ungdomsförbunds verksamhet är intressant



En lokal icke-politisk ungdomsförening väcker intresse



Ett engagemang för ideologiska frågor

Varför hoppar
unga förtroendevalda
av sina uppdrag?



Många känner sig inte sedda



Möten är inte tillräckligt intressanta



Unga förtrondevalda känner sig inte delaktiga



Behov av en förändrar syn på rollen som politiker med
större rotation på uppdragen



Av familje- och ekonomiska skäl

Hur får man unga
förtroendevalda
att stanna i sina uppdrag?


Ge unga möjlighet att behålla ett uppdrag i sin hemkommun även om de studerar på annan ort



Ge unga förtroendevalda uppdrag och roller som de
känner engagemang för



Lyft fram unga inom partiet som förebilder och låt
dem synas inom politiken



Inför ett mentorskap som är strukturerat och målinriktat för unga som är nya i sina uppdrag



Se till att unga får inläsningsarvode och möjlighet till
kompetensutveckling

Hur kan man förenkla det dagliga
förtroendearbetet för unga?



Inför värdegrundsarbete utifrån bland annat härskartekniker och normkritiskt perspektiv



Tydliggör syftet med de politiska möten som
unga kallas till



Anpassa mötestiderna så att de passar såväl förvärvsarbetare som studerande, pensionärer och barnfamiljer



Inbjudande möteslokaler



Se över systemet för arvode så att även studerande får
ersättning för sitt engagemang

Hur blir det lättare för unga
att engagera sig politiskt?



Knyt politiken till sakfrågor som unga i kommunen är
intresserade av



Möt och fånga upp unga utanför ordinarie strukturer
och nätverk



Ge större möjlighet för unga att vara med och starta lokala
politiska föreningar



Skapa nätverk för de som har gemensamt intresse av
något politikområde



Möt unga där unga är, inte bara i samband med valrörelsen

Hur kan ungdomsperspektivet
bli mer inbjudande i partiets
strukturer?


Rotation av förtroendeuppdrag inom partiet



Valberedningen riktar även in sig på aktiva i ungdomsförbunden



Nya former av mentorskap inom partiet



Ge utrymme för att diskutera ideologier och värderingar



Kortare mandatperioder, så att ett uppdrag och ansvar
känns mer greppbart

Vad ska man tänka på för att få
unga engagerade i politiken?


Tänk på att glesbygd, landsbygd och storstäder har helt olika förutsättningar



Skapa nätverk där unga oavsett parti kan diskutera med andra engagerade unga



Kommunicera för unga att det är okej att vara med en kort period som förtroendevald för att få erfarenheter inom politiken



Ingjut mod att det inte är ett misslyckande om man hoppar av



Bli inspirerad av hur andra länder stimulerar unga att engagera sig politiskt

Hur kan demokratisk delaktighet
utvecklas i ungdomars vardag?


Ungdomsförbunden och partierna bör vara mer lättillgänglig och arbeta uppsökande både i skolor och på andra platser där unga befinner sig, så att samtal
om politik uppstår



Skolorna behöver vara mer öppna för politiska organisationer så att de
får möjlighet att informera och engagera unga



Ge unga möjlighet att verka som ”mentorer” för etablerade förtroendevalda



Inför demokratigaranti i kommunerna i likhet med kommuners kulturgaranti



De politiker som leder möten behöver få inspiration och stöd så att de
kan hålla intressanta möten och lära sig nya mötesmetoder, till exempel
träffar online
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