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BOHUS. Inte mindre än 
86 engagerade ung-
domar kom till påver-
kanstorget, som hölls i 
Bohushallen i onsdags. 

Där fi ck de träffa 
kommunens ledande 
politiker och tjänste-
män och det blev ett 
givande utbyte i alla 
riktningar. 

Syftet med det årliga påver-
kanstorget är att Ales ung-
domar ska få möjlighet 
att påverka genom direkta 
möten med kommunens 
ledande politiker och tjäns-
temän, som i sin tur får ett 
unikt tillfälle att lyssna in vad 
ungdomarna vill.

Många tog i onsdags 
chansen att både ställa 
frågor och föra fram sina 
åsikter och inte mindre än 
86 unga deltog i årets stora 
demokratidag. 

Ett ämne som 
engagerade många var 
ungdomsarbets lösheten 
och kommunalrådet Paula 
Örn (S) tyckte att det 
väcktes många spännande 
diskussioner.

– Många uttryckte en 
önskan om mer prao i skolan 
för att få prova på arbetslivet 
och vi fick förklara varför 
man tagit bort den långa 
praoperioden, att det är svårt 
att hitta platser till de som är 
13, 14, 15 år. Vi var nyfikna 
på vad som formar deras 
bild av ett visst yrke och hur 
mycket information de får 
om vad man kan jobba med. 
Det blev många spännande 
och roliga diskussioner. 

Även sommarjobb 
diskuterades flitigt 
och Sara Mellbin, 
ungdomshandläggare på 
Arbetsmarknadsenheten, 
fick många frågor att svara 
på.

Jobbdrömmar
K o m m u n s t y r e l s e n s 
ordförande Mikael 
Berglund (M) ville veta vad 
ungdomarna önskar jobba 
med i framtiden och hur de 
ser på att följa sina drömmar. 

Han ställde också 
frågan om hur man kan ge 
ungdomarna och företagarna 

bra tillfällen att träffas.
Carina Zito, kurator 

på Lärlingsgymnasiet 
och Ylva Fält från Ale 
ungdomsmottagning fanns 
på plats för att prata med 
ungdomarna om att må bra i 
Ale, var de känner sig otrygga 
och vad som ligger till grund 
för deras välmående.

Ungdomarna uttryckte 
att de ville att ungdomsmot-
tagningen skulle synas mer 
och att man ska få komma på 
studiebesök tidigare än i års-
kurs nio, som det är idag. 

Trygghet
Många tjejer menade att det 
är viktigt att man känner 
sig trygg när man går 
hem från pendelstationen 
på kvällen. Mer ljus, 
övervakningskameror och 
fler vuxna ute är av stor 
betydelse. 

– Just säkerhetstänket med 
fler vakter på evenemang och 
vuxnas närvaro pratade vi 
mycket om. Det är något som 
ungdomar i Ale välkomnar 
och tycker är viktigt, menar 
Carina Zito. 

Diskussionerna var 
livliga på alla håll under 
onsdagsförmiddagen och 
två ämnen som stod i 
centrum var skolmaten och 
busskorten. 

Elena Fridfelt 
(C), ordförande i 
U t b i l d n i n g s n ä m n d e n 
tillsammans med vice 
ordförande Dennis 
Ljunggren (S) och Ale 
gymnasiums rektor Jonas 
Widén mötte elevernas 
frågor och synpunkter om 
skolans värld.

– Vi fick jättemycket 
frågor om skolmaten. Många 

hade synpunkter på vad som 
serveras i skolan och den 
diskussionen kommer alltid 
att finnas. Men vi fick också 
mycket konstruktiva åsikter, 
som att ha salladsbuffé 
istället för blandsallad 
eftersom risken annars är 
stor att man inte tar alls 
om det är något man inte 
gillar. Vi fick även till oss 
att matråden inte fungerar 
på alla skolor och att maten 
inte alltid räcker till alla och 
det tar vi självklart med oss, 
säger Elena Fridfelt.

Hon upplevde också att 
många elever inte vet på 
vilket sätt de kan påverka i 
skolan och menar att man 
har en bit kvar när det gäller 
elevinflytande.

Möte med Västtrafik
Vid bordet där demokrati 
och påverkan stod i fokus 
kom mycket att handla 
om busskort. Många 
uttryckte en önskan om att 
fritidskortet ska gälla under 
fler timmar och hela vägen in 
till Göteborg. 

Klas Nordh (FP), 

som utöver uppdragen 
som ordförande i 
Demokratiberedningen, 
Kommunfullmäktige och 
Ungdomsfullmäktige, även 
jobbar som busschaufför fick 
många frågor, som han fick 
hänvisa vidare till Västtrafik. 

Därför initierades ett möte 
den 22 maj på Mötesplats 
ungdom där ungdomarna 
själva får tillfälle att föra fram 
sina åsikter till Stefan Krafft 
och Anders Larsson från 
Västtrafik. 

– För övrigt diskuterade 
vi en del om hur politiker 
och ungdomar ska kunna 
träffas oftare i vardagen och 
inte bara genom de här stora 
evenemangen. Hur man 
mer spontant kan få tillfälle 
att lyssna av varandra och 
besök på fritidsgårdarna var 
ett förslag som välkomnades. 
Dagen var väldigt givande 
och jag fick reda på många 
viktiga saker som jag tar med 
mig, säger Klas Nordh.

Intresset för årets 
demokratidag var större 
än någonsin med hela 86 
engagerade ungdomar 

och många av kommunens 
nyckelpersoner.

Innan dagen var till ända 
hade det blivit dags för 
stand up av den berömda 
komikern och skådespelaren 
Özz Nûjen, som bjöd på sig 
själv och uppmanade till att 
vara stolt över den man är. 
Med en enorm självdistans 
och perfekt tajming lockade 
han till många skratt bland 
aleungdomarna. 

Isabelle Carlsson, Surte:
– Att må bra och att man känner sig 
trygg överallt. Ungdomsmottagningen 
behöver bli synligare, jag visste inte 
att den fanns innan idag. 

Hawar Kalkali, Bohus:
– Påverkan och demokrati tycker jag 
är viktigast och att det skapas fl er 
aktiviteter här i Bohus, mer fotboll till 
exempel och kanske även en simhall.

Linnéa Eriksson, Bohus:
– Att man ska må bra och känna sig 
säker. Det är jättebra att vuxna är 
ute och patrullerar på kvällarna, men 
själv har jag aldrig träffat dem. 

Ali Wazwaz, Bohus:
– Alla frågor är lika viktiga, men att vi 
ungdomar kan påverka saker betyder 
mycket och just skolan berör ju oss 
mycket.

Sanna Frykenstrand, Bohus:
– Att må bra och känna sig trygg till 
exempel vid tågstationen. Det var bra 
att ungdomsmottagningen var här. 
Jag visste inte var den låg någonstans 
innan.

Mahan Zirdehi, Nödinge:
– Ungdomsarbetslösheten. Utan 
jobb kommer man ingenstans 
och det är svårt att klara sig. Man 
behöver pengar för att kunna leva. 

Vilken fråga på påverkanstorget var viktigast för dig?

Många tog chansen att påverka
– Jobb, skolmat, busskort och säkerhet i fokus på påverkanstorg

86 engagerade aleungdomar samlades i Bohushallen där de fi ck träffa ledande tjänstemän och politiker. Samtalsämnena kom 
att handla om bland annat ungdomsarbetslöshet, trygghet, skola och kollektivtrafi k.

Skådespelaren Özz Nûjen, 
bjöd på sig själv och 
uppmanade till att vara stolt 
över den man är. 

Carina Zito, kurator Carina Zito, kurator 
på Lärlingsgymnasiet, på Lärlingsgymnasiet, 
pratade trygghetsfrågor pratade trygghetsfrågor 
med ungdomarna.med ungdomarna.

Michael Svensson, kultur- 
och fritidschef i Ale, och 
kommunfullmäktiges 
ordförande respektive vice 
ordförande, Klas Nordh (FP) 
och Inga-Lill Andersson (S).
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