
6. KEKS i Europa 
 

Den öppna ungdomsverksamheten, det som i Europa kallas youth work, har under senare år fått 
en allt mer framträdande roll på den europeiska agendan. Anledningen är till stor del den ökande 
ungdomsarbetslösheten och ökad fattigdom och segregation. Det diskussionen ofta handlat om 
är hur youth work kan bidra till att förbättra ungdomars uppväxtvillkor och möjligheter att 
etablera sig som självständiga vuxna. 
 

Detta har lett fram till flera olika åtgärder. Bland annat beslutade EUs ministerråd 2013 att det 
skulle tillsättas en ”Expert group on youth work quality systems”. Gruppens huvuduppgift skulle 
vara att: ”… examine youth work quality systems in EU Member States and explore how common 
indicators or frameworks may be developed.” Regeringen utsåg KEKS ordförande Jonas Agdur 
som svensk representant1 och expertgruppen utsåg honom sedan till ordförande. Under de 
diskussioner som fördes i gruppen mötte KEKS idéer och sätt att arbeta mycket stort intresse 
och i den samling av exempel på verktyg för kvalitetsutveckling som är en del av gruppens 
rapport2 finns både Loggboken, grupp- och mötesplatsenkäten med. 
 

I ett nästa steg beslutade sedan EU-kommissionen att rapporten skulle läggas till grund för en 
praktisk handbok i kvalitetsutveckling av öppen ungdomsverksamhet. Uppdraget att skriva denna 
gick via upphandling till KEKS tillsammans med en holländsk forsknings- och utredningsfirma, 
DSP-group, och den holländska staden ’s-Hertogenbosch. Jonas Agdur kommer att bli 
huvudförfattare medan DSP-group kommer att stå för research och ’s-Hertogenbosch stå för att 
arrangera konferenser runt handboken som beräknas bli färdig i slutet av 2016. 
 

Viktigast i Europa-arbetet är kanske ändå att KEKS hösten 2014 var med och startade InterCity 
Youth – the European Network of Local Departments for Youth Work och att styrelsen valde 
Jonas Agdur till ordförande och Göteborg till organisationens säte. InterCity Youth, ICY, har 
nästan 400 förvaltningar från tio europeiska länder som medlemmar och har fått mycket positivt 
gensvar från både EU och Europarådet3. Det huvudsakliga syftet med ICY är att skapa en 
gemensam plattform för utbyte, lärande och utveckling bland såväl ungdomsarbetare som 
ungdomar. ICY vill också vara det lokala ungdomsarbetets röst i relation till såväl nationella 
regeringar som EU och Europarådet. Läs gärna mer om ICY på www.intercityyouth.eu. 
 

KEKS engagemang i Europa har inte bara lett till att våra idéer sprids, det har också lett till att vi 
kunnat arrangera internationella konferenser med europeiska föreläsare och fått bidrag för 
internationella utvecklingsprojekt som till exempel utvecklingen av Loggboken. Naturligtvis har 
det också gett oss ökad respekt på hemmaplan… 

																																																								
1	Varje EU-land hade rätt att ha en representant i gruppen som totalt bestod av 22 personer.	
2	Quality Youth Work – A common framework for the further development of youth work. Ladda gärna ner 
rapporten från www.keks.se		
3	Europarådet, Council of Europe, är tillsammans med EU den viktigaste aktören i Europa när det gäller 
ungdomsarbete, delaktighet och mänskliga rättigheter. Tyvärr, eftersom man tar fram mycket bra material 
och har stor politisk påverkan, är Europarådet relativt okänt bland svenska ungdomsarbetare. Läs därför 
gärna mer om Europarådet på https://sv.wikipedia.org/wiki/Europaradet eller på http://www.coe.int/en/ 


