
2007  |   vecka 42  |   nummer 37  |   alekuriren  |  11  

ALE. Helgen den 12-
13 oktober 2007 präg-
lades hela Sverige av 
kampanjen för Världens 
Barn. 

Under fredag och 
lördag kväll sändes 
insamlingsgalan ”Till-
sammans för Världens 
Barn” i Sveriges Tele-
vision.  

Ale kommun samlade 
in 77 422 kronor.

Under lördagen genomfördes 
den årliga riksinsamlingsda-
gen för Världens Barn i samt-
liga kommuner i landet.

– Jag uppskattar att när-
mare 35 000 frivilliga bössin-
samlare deltog, säger Peter 
Hjukström, projektledare 
för Världens Barn-kampan-
jen. 

Det preliminära riksinsam-
lingsresultatet på 37,2 miljo-
ner kronor (att jämföra med 
30,8 miljoner kronor 2006) 
är imponerande och visar ett 
utbrett engagemang för barns 

rätt till utbildning, hälsa och 
en värdig framtid.

Insamlingssuccé på Öckerö 
i år igen och i Göteborg & 
Bohus län samt i Ale, Kungs-
backa och Lerum

– Det är mycket starkt av 
Öckerö att i år igen komma 
på andra plats ibland landets 
kommuner med ett insam-
lingsresultat på 48.20 kr/invå-
nare. Årets riksinsamling blev 
en succé i hela region Väst 1, 
(Göteborg & Bohus län samt 
Ale, Kungsbacka och Lerums 

kommuner) säger Lena An-
dersson, Världens Barns re-
gionsamordnare i region Väst 
1. 

Imponerande
Totalt bidrog invånarna i 
region Väst 1 med impone-
rande 2 353 464 kronor vilket 
motsvarar 4,95 kr per invåna-
re. 

Förutom Öckerös fantas-
tiska insats utmärker sig även 
kommunerna Tjörn, Ström-
stad och Sotenäs, som ökade 

sina insamlade medel med 37, 
184 respektive 290 procent. 

– Vi är oerhört glada och 
tacksamma över alla våra fri-
villigas fantastiska arbetsin-

satser och över den genero-
sitet som befolkningen, för-
samlingar och företag har 
visat under årets riksinsam-
ling på västkusten säger Lena 

Andersson, Världens Barns 
regionsamordnare i region 
Väst 1.

JONAS ANDERSSON

Insamlingen 2007 till Världens Barn gav nära 90 miljoner!

RESULTAT
De tio bästa kommunresultaten i Region Väst 1 i Världens Barns riksinsamling 
år 2007 blev i år:
Kommun  Resultat i kr  kr/inv
1. Öckerö   590 326 kr  48,20 kr 
2. Tjörn   319 728 kr  21,40 kr
3. Strömstad  219 507 kr  18,97 kr
4. Sotenäs    69 422 kr    7,45 kr
5. Lysekil     70 451 kr    4,81 kr
6. Orust     71 617 kr    4,68 kr
7. Stenungsund    99 226 kr    4,25 kr
8. Mölndal    243 636 kr    4,12 kr
9. Tanum     44 275 kr    3,62  kr
10. Ale     77 422 kr    2,88 kr

NÖDINGE. Ungdoms-
undersökningen Lupp 
startar på måndag.

Den ska ge svar på 
hur Ales ungdomar 
ser på sin situation i 
skolan, i hemmet och 
på fritiden.

– Det här är en jätte-
chans för er att påverka 
och förändra samhället, 
ta vara på den, uppma-
nade Johanna Johans-
son, elev i Ale gymna-
sium.

Enkäten som ska besvaras 
av alla ungdomar som går 
andra året i gymnasiet eller 
i årskurs åtta introducerades 
i veckan. På Kyrkbyskolan 
tog man hjälp av gymnasie-
elever. Johanna Johansson 
och Carolina Rosenqvist i 
klass BF2A berättade för sina 
yngre vänner i årskurs åtta om 
vikten av att medverka i un-
dersökningen.

– Jag var tveksam i början, 
men nu när vi har fått reda 
på hur enkäten ska användas 
så känns det här som värl-
dens möjlighet. Resultatet 
kommer politikerna att ta på 
allvar och därför är det viktigt 
att alla svarar ärligt, säger Jo-
hanna och Carolina fyller i.

– Missa inte den här chan-
sen. Det är nu ni alla kan på-
verka till det bättre.

Thomas Berggren från 
Vakna och Michael Svens-
son från Ale gymnasium fanns 
också med under introduktio-
nen. Besvarandet av själva en-
käten startar på måndag och 
sker via en hemsida.

– Frågorna handlar om 
hur ni upplever er situation 
i skolan, hemma och på friti-
den. Det är frågor om droger, 
drömmar och utanförskap. 
Tycker ni att det går att påver-
ka? Känner ni er delaktiga? Är 
fritidsgården öppen för länge 
eller är allt bara skit? Det är 
sådana frågor ni kommer att 

få svara på, berättar Thomas 
Berggren.

Enkäten besvaras helt ano-
nymt och det är bara ålder, ort 
och kön som är känt. Resul-
tatet ska mynna ut i ett ung-
domspolitiskt program i Ale 
kommun.

– Det här kommer inte 
att bli en hyllvärmare. Vi 
kommer att analysera mate-
rialet på olika nivåer. Bland 
annat kommer Carolinas och 
Johannas klass att tittar när-
mare på svaren. Vad som är 
bra är att du kan dra vissa 
slutsatser om hur tjejer i Nö-
dinge tycker i en viss fråga 
och jämföra den med vad tje-
jerna säger i Älvängen. Vi kan 
lära oss oerhört mycket av den 
här enkäten. Det är ett posi-
tivt beslut att genomföra den 
och vinnarna blir förhopp-
ningsvis ni, men för att resul-
tatet ska spegla verkligheten 
krävs att alla är med och svarar 
på frågorna, förklarar Micha-
el Svensson bestämt.

Förväntansfullt
Förväntningarna är stora på 
Luppen. Den ska ange rikt-
ningen åt vilket håll arbetet 
med ungdomarna i Ale ska 

gå. Vad är bra, vad är inte bra? 
Vad saknas? Hur upplevs del-
aktigheten? Svaren ska ge en 
bra bild av hur Ales ungdo-
mar upplever sin verklighet. 

I januari synas korten.

”En jättechans att påverka samhället”

Johanna Johansson och Carolina Rosenqvist från klass BF2A i Ale gymnasium inspirerade 
elever i årskurs åtta på Kyrkbyskolan om vikten av att besvara frågorna i ungdomsenkäten 
Lupp. Vid introduktionen medverkade också Thomas Berggren från Vakna och Michael Svens-
son (bilden), Ale gymnasium.

I NÖDINGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Äldre elever inspirerade yngre att besvara ungdomsenkätendomsenkäten

Varvet, Lödöse • Vard 11-19, Lörd 11-15
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Välkomna
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