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NÖDINGE. Snabbare 
och tydligare besked 
från politikerna vill 
ungdomarna i Ale ha. 
Därför startas ett 
Ungdomsråd i vår. Det 
grundläggande arbetet 
är i full gång och frågor 
som skola, fritid och 
bostäder blir viktiga för 
rådet.

– Ungdomsrådet ska vara en 
länk mellan ungdomar och 
politiker. Det är till för de 
som vill förändra och för-
bättra, säger Ali Baiat, 16, en 
av de som just nu jobbar med 
förberedelserna av rådet.

Tanken är att Ungdomsrå-
det ska träffas en gång i måna-
den och bestå av personer 
mellan 13 och 20 år som bor 
eller är aktiva i kommunen. 
Vid varje möte deltar även 
politiker från kommunfull-
mäktige.

– Rådet kommer att ha 
direktkontakt med politiker, 
vi kan ställa frågor och få 
svar med en gång på mötet, 
säger Cecilia Lundberg, 16. 
På grund av direktkopplingen 
till politiker känns det seriöst 
och vi hoppas att vi kommer 
kunna påverka.

Obundet
Rådet är religiöst och poli-
tiskt obundet och har ingen 
beslutsrätt i kommunen utan 
är tänkt att föra ungdomars 
talan. Ali Baiat och Cecilia 
Lundberg håller tillsammans 
med fyra andra gymnasie- 
och högstadielever just nu 
på att dra upp riktlinjer för 
rådet. Vilka som ska sitta med 
bestäms i början av nästa år. 
Alla mellan 13 och 20 som vill 
vara med och påverka är väl-
komna att anmäla sitt intresse 
för att vara med.

– Det finns ett intresse 
bland ungdomar att enga-
gera sig i samhället men det 
är många politiska löften som 
inte blivit av och många ung-
domar har slutat tro att det 
går att påverka, säger Sam 
Alfaro, 17, som också är med i 
förberedelserna.

– Vi vill att rådet ska göra 
så att alla andra förstår att 
det går att påverka, fortsätter 
Cecilia Lundberg.

Men Ungdomsrådet hand-
lar inte bara om att unga ska få 
säga sitt, det finns även hopp 
om att öka intresset för politik 
bland unga.

– Många av dagens poli-
tiker är rädda för vad som 
händer när de lägger av, säger 
ungdomslotsen Sven Nielsen. 
Vad händer med demokratin 
om det inte finns unga poli-
tiker?

Talar inte samma språk
Ett problem som Svens Niel-
sen har lagt märke till är att 
medelålders politiker inte 
talar samma språk som ung-
domar. Det blir många och 
långa ord när det diskuteras 
samhällsfrågor men ungdo-
marna vill ha rakare diskus-
sioner.

– Men man kan egentli-
gen inte beskylla politikerna 
för det heller, funderar Ceci-
lia Lundberg. När vi är 65 
kommer vi inte veta hur ung-
domarna då pratar heller.

Ungdomsfullmäktige är en 
redan befintlig kanal för hög-
stadieungdomar att säga sitt 
till politikerna i kommunen. 
Men alla är inte helt nöjda 
med upplägget där.

– Till ungdomsfullmäktige 
gick många som ville slippa 
gå i skolan den dagen, säger 
Ali. I Ungdomsrådet kommer 
folk komma som verkligen 
vara med.

– Eftersom Ungdoms-
fullmäktige bara träffas två 
gånger per år har det varit 

svårt att följa upp diskussio-
nerna, säger Josefin Sunner-
gren, 16. 

Inte heller Sven Nielsen är 
helt tillfreds med fullmäktige.

– Eleverna missar den 
stora processen i politiken, 
säger han. Det roliga med att 
vara politiker, med partigrup-
per och så vidare får de aldrig 
vara med om.

Förhoppningen är att det 
blir lite roligare i Ungdoms-
rådet.

Cecilia Lundberg tror att 

det är viktigt att få in fler under 
30 år i kommunfullmäktige, 
så att balansen mellan ålders-
grupperna blir bättre. Sam 
Alfaro har en ganska enkel 
lösning på kommunikation-
problemen mellan vuxna och 
tonåringar:

– Gå ut och prata med 
unga!

Till för alla
Värt att poängtera är att Ung-
domsrådet är till för alla, inte 
bara de som redan är engage-
rade i elevråd och dylikt.

– Det är viktigt att få till 

en bredd, säger Sven Nielsen. 
Det är vår roll som vuxna att 
få med alla olika intressen och 
bakgrunder.

De sex ungdomar som 
deltar i uppstartsarbetet har 
alla olika fritidsintressen och 
bakgrunder. Men hjärtefrå-
gor som att inte behöva missa 
anslutningsbussen mot Lilla 
Edet med 30 sekunder och 
behöva vänta i Älvängen i 40 
minuter på nästa, eller fler 
billiga bostäder och bra fri-
tidsgårdar för ungdomarna 
samman.

Varför vill ni engagera er 

i Ungdomsrådet?
– Jag klagar mycket. På allt. 

Då kan jag lika gärna försöka 
göra något åt det, säger Ceci-
lia Lundberg.

– Politiken styr ens vardag 
och jag vill vara med och 
påverka, säger Josefin Sunn-
ergren, 16.

– Många kompisar klagar 
men gör inget åt det. Jag vill 
se förändringar och vara med 
och bestämma, säger Sam 
Alfaro.

Josefin Sunnergren, Sam Alfaro och Cecilia Lundberg är tre av de som arbetar fram Ungdomsrådet. Bland mycket annat har 
de utformat den första annonsen som ska göra ungdomar i kommunen nyfikna på rådet.

– Ale får Ungdosmråd nästa år

Ny plattform för ungdomar att påverka

UNGDOMSRÅDET
De som just nu jobbar fram 
Ungdomsrådet är:
Josefin Sunnergren, 16 år, från 
Surte, Cecilia Lundberg, 16 år, 
från Nygård, Ali Baiat, 16 år, från 
Nödinge, Sam Alfaro, 17 år, från 
Nödinge, Walmire Huskie, 16 år, från 
Nödinge och Johanna Borgström, 
15 år, från Kilanda. Från kommunen 
finns ungdomslotsen Sven Nielsen 
och förvaltningssekreterare 
Torbjörn Hall. I februari kommer 
rådet förhoppningsvis att dra 
igång. Rådet har nyligen beviljats 
en budget på 200000 kronor av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsgruppen för Ale Ungdomsråd samlad på en och 
samma bild.

Kostnad  155:-/tim inkl moms 
efter skatteavdrag.
+ Startavgift 35:- per städtillfälle 
eller 18.50:-/mil i reseersättning 

Vi kan också  erbjuda dig 2, 3 eller 4 timmars 
städning varannan vecka, en gång per månad 
eller vid enstaka tillfällen – du bestämmer 
själv vad du vill ha hjälp med.

Välkommen att ringa  för bokning 
eller frågor

Nina  0768 517428

Boka
Julstädning
 hos Hemia

info@hemia.se • www.hemia.se 

Till Ales nattvandrare 
för era värdefulla 
insatser under året.
Som ett tecken på vår uppskattning 
fi nns en julklapp att hämta på 
Medborgarkontoret i Nödinge.

Med vänliga julhälsningar: Thomas Berggren och Lotti Klug
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