
Nordens samhälle står idag inför komplexa 
sociala utmaningar som vi inte kan lösa utan 
att involvera ungdomar själva. Utmaningar 
som social marginalisering, segregation, ojämnt 
röstdeltagande, sårbarhet mot populism, 
radikalisering liksom brist på förtroende för det 
demokratiska systemet kan bara lösas genom 
förstärkta lokala demokratiska plattformar.

Men hur undviker vi att deltagande modeller 
själva bidrar till social exkludering och desillusion? 
Och vilka nödvändiga långsiktiga strategier 
behövs för att bygga just en inkluderande 
nordisk modell för ungdomsdeltagande och 
ungdomsdialog på lokal nivå?

Hösten 2018 anordnade MUCF, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, konferensen 
Nordic Youth Dialogues inom ramen för 
NORDBUK och det svenska ordförandeskapet 
i Nordiska ministerrådet. Forumet samlade 
experter, strateger och utövare från forskning, 
civilsamhället och den offentliga sektorn från alla 
nordiska länder och autonoma regioner till ett 
interaktivt sektorsövergripande nordiskt utbyte. 
Konferensens slutsatser sammanfattas i 12 
konkreta förslag inom 6 tematiska områden som 
har givits vidare till svenska ordförandeskapet 
i ministerrådet, Nordiska ministerrådet, samt 
regeringarna, regionerna och kommuner i Norden. 
 

NORDIC YOUTH DIALOGUES
Så skapar vi en inkluderande nordisk strategi för meningsfull 
och medskapande dialog med unga i socioekonomiskt och 
geografiskt marginaliserade områden



Hur kan vi möjliggöra jämlikt deltagande för 
ungdomar i marginaliserade områden?

REKOMMENDATIONER 
1. Inför obligatorisk och regelbunden certifiering 
i ungdomsinkludering för alla som arbetar inom 
den offentliga sektorn, och som även är öppen 
för alla som arbetar inom den privata och 
idéburna sektorn. Denna utbildningsprocess bör 
ledas av ungdomar själva.

2. Tillsätt lokala ombudsmän för ungas 
inkludering med bred representation som 
arbetar med en kommunal strategi för 
ungdomsinkludering och kapacitetsbyggande. 
Kontoret bör säkerställa att

• en specifik kvot av lokala ungdomar, med bred 
representation, anställs för ungdomsrelaterat 
arbete

• ungdomar under 25 år har tillgång till gratis 
transport 24/7

• det finns resurser för fysiska och digitala säkra 
platser som skapats av och/eller för ungdomar

• det finns ett långsiktigt samarbete mellan den 
offentliga och idéburna sektorn.

Hur kan vi stärka kommuners och regioners 
kapacitet för att skapa meningsfulla och 
inkluderande dialoger?

REKOMMENDATIONER 
3. Nordiska ministerrådet bör inleda ett 
nordiskt centrum för ungdomsdeltagande som 

ger utbildning för politiker, tjänstemän och 
ungdomar. Befintliga europeiska resurscenter 
och europeisk finansiering bör användas för att 
uppmuntra kommuner och regioner att skapa en 
ungdomsstrategi.

4. Nordiska ministerrådet bör inleda 
undersökning/kartläggning av lokala, 
regionala och nationella nordiska nätverk inom 
ungdomssektorn och stödja dem för att bli mer 
öppna och inkluderande för alla.

Hur kan ungdomsperspektivet bli en 
integrerad del av den offentliga sektorn?

REKOMMENDATIONER  
5. Utveckla mätbara indikatorer på högsta 
vägledande nivå för att säkerställa ett 
ungdomsperspektiv i den offentliga sektorn. 
Detta bör implementeras genom att

• skapa ett onlineverktyg för utbildning och 
utvärdering

• utse en strategisk funktion inom offentliga 
organisationer med mandat för att säkerställa 
ett ungdomsperspektiv.

 
6. Se till att ungdomsperspektivet är 
obligatoriskt i vägledande dokument för den 
offentliga sektorn. För implementering på alla 
nivåer bör hållbar central statsfinansiering 
ställas till förfogande. 



Hur säkerställer vi att ungdomar ses som en 
mångfald av individer?

REKOMMENDATIONER 
7. Människor som arbetar med ungdomar, eller 
ungdomsfrågor, behöver kunskap och erfarenhet 
av mångfald och maktrelationer/ojämlikhet. Det 
kan uppnås exempelvis genom att vi använder 
ungdomar, som får träning i hur man är modig 
och diplomatisk i dialoger, som mentorer för 
vuxna. Vi behöver också kommunicera genom 
lämpligt språk och genom en mängd olika kanaler 
för att skapa relationer och tillit från ungdomar, 
till exempel genom ungdomsambassadörer.
 
8. För att skapa inkluderande och mångsidiga 
ungdomsdialoger behöver vi en mängd 
olika metoder för att möta olika behov och 
inkludera flera perspektiv. Metoderna bör vara 
normkritiska/icke-förtryckande och bör skapas 
i samarbete med olika ungdomar. Vi behöver 
skapa system som möjliggör/stöder maktdelning 
med ungdomar och uppmuntra delning av 
framgångsrika exempel och nya innovativa 
lösningar.

Hur kan vi stödja det civila samhället och 
göra dem mer inkluderande?

REKOMMENDATIONER
9. Det civila samhällets organisationer måste 
bli bättre när det gäller att ta itu med de 
behov ungdomar med olika bakgrund har, samt 
att stödja deras initiativ. Detta kan göras till 
exempel genom samarbete och lärande om 

ungdomsinkludering i lokala tvärsektoriella 
nätverk. 

10. Stärk det civila samhället genom att ge 
ungdomar bättre tillgång till både långsiktig 
strategisk finansiering och såddfinansiering. 
Finansiering måste vara lättillgänglig och hållbar 
för att kunna involvera alla ungdomar, inklusive 
de som står längst från deltagande.

Hur kan vi dela, sprida och använda metoder 
som redan fungerar?

REKOMMENDATIONER 
11. Smart finansiering. För att dela, sprida 
och utnyttja befintliga arbetsmetoder 
rekommenderar vi differentiering av offentlig 
finansiering i tre kategorier:

a. innovation
b. dokumentera och sprida metoder
c. implementering och användning av befintliga 
metoder.

Vi rekommenderar att finansieringen är 
långsiktig och baserad på lokala beslut.

12. Vi rekommenderar att stödja utvecklingen av 
ett initiativ på nordisk nivå där ungdomssektor 
och offentlig och idéburen sektor gemensamt 
sätter lägsta nivå på standard för 
ungdomsdialog och deltagande. Till exempel 
innehållande gemensam ordlista och verktyg för 
utvärdering och inkludering.
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