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NÖDINGE. För första 
gången fick fyra elever 
från Ale gymnasium 
delta i EU:s ungdoms-
konferens European 
Youth Meeting 2009.

Det blev fyra lärorika 
dagar i Bologna.

– Bilden av EU har 
helt förändrats, men 
till det bättre, säger 
Jonathan Jansson.

Simon Berntsson, Kristof-
fer Rissanen, David Bååth 
och Jonathan Jansson, läser 
alla det samhällsvetenskap-
liga programmet i Ale gym-
nasium. I slutet av november 
fick de en glad överraskning.

– Via en tidigare anställd 
på Ale gymnasium fick vi en 

förfrågan om att ersätta en 
skola som hoppat av ung-
domskonferensen i italienska 
Bologna. Den är ett utbyte 
för både lärare och elever. 
Vi tvekade aldrig och hoppas 
få fortsätta i projektet, säger 
lärare Bengt Stahlman.

Samtliga EU-länder 
deltog liksom 
Norge och 
T u r k i e t . 
Totalt med-
verkade 200 
u n g d o m a r 
och ett 50-
tal lärare. 
Tidpunkten 
för ung-
domskonferensen hade en 
koppling till 20-årsfirandet 
av Berlinmurens fall. Temat 
var mänskliga rättigheter 

och demokratifrågor. Väl på 
plats delades deltagarna in 
i mindre grupperingar. Ale 
gymnasiums representanter 
fick samarbeta med kollegor 
från Malta, Belgien, Slove-
nien och Italien. Gruppen 
hade till uppgift att diskutera 
främlingsfientlighet och hur 

denna kan 
motverkas.

– Det är ett 
stort ämne 
och ett stort 
problem i 
flera av EU-
l ä n d e r n a . 
Det är lätt att 
diskussionen 

blir flummig, men vi försökte 
vara konkreta i våra förslag 
till åtgärder. Vår bästa idé är 
att bilda fadderfamiljer. Om 

du ställer upp och hjälper en 
invandrarfamilj att komma in 
i samhället ska din familj få 
ett förmånligt skatteavdrag. 
Det måste bli allas hjärtesak 
att hjälpa nya medborgare, 
säger Simon Berntsson som 
anser att främlingsfientlig-
heten i Sverige är ett ytterst 
litet problem jämfört med 
hur det ser ut på andra håll 
i EU.

Lärorika
Gruppdiskussionerna var 
lärorika. De svenska delta-
garna upptäckte stora skill-
nader mellan länderna, men 
också likheter.

– Att vi har kommit väl-
digt långt i Sverige och Bel-
gien råder det inga tvivel 
om. Italienarna däremot 

pratade mycket om korrup-
tionen i landet. Problem som 
vi knappt känner till, säger 
David Bååth.

Annan bild av EU
Bilden av EU har helt för-
ändrats för Ale gymnasiums 
konferensdeltagare.

– Vi har mycket att lära av 
varandra och det är inspire-
rande att träffas. Tidigare 
har jag mest haft bilden av 
att vi betalar en massa pengar 
till EU, men får väldigt lite 
tillbaka. Så känner jag inte 
längre, erkänner Jonathan 
Jansson.

Ale gymnasiums medver-
kan har helt finansierats med 
EU-medel.

– Jag hoppas vi får chan-
sen igen. Det här var helt 

klart positivt. Även jag som 
lärare gjorde många nya upp-
täckter. Vårt öppna svenska 
samhälle där diskussionerna 
har högt i tak, om det över-
huvudtaget finns något tak, 
är unikt. Kollegor från Ita-
lien till exempel vittnar om 
ett helt annat klimat. De har 
helt andra traditioner och vi 
har nog mycket att lära dem. 
De är inte helt övertygade 
om Berlusconi är bra eller 
dålig för demokratin? säger 
Bengt Stahlman med ett 
snett leende.
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Gläds åt lärorika konferensdagar i Bologna. David Bååth, Bengt Stahlman, Kristoffer Rissanen, Jonathan Jansson och Simon Berndtsson deltog i European Youth Meeting 2009 där demo-
kratifrågor och mänskliga rättigheter stod på programmet.

Om du ställer upp och 
hjälper en invandrar-
familj att komma in i 

samhället ska din familj 
få ett förmånligt 

skatteavdrag.
Simon Berntsson
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