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BOHUS. Som en vitami-
ninjektion i den lokala 
debatten.

Så beskrev ung-
domslotsen Sven Niel-
sen måndagens påver-
kanstorg i Bohushallen.

Närmare 80 enga-
gerade ungdomar tog 
chansen att diskutera 
aktuella frågor med 
Ales politiker och tjäns-
temän.

Debatten levde och samta-
len blev gynnande för alla 
parter. Många ungdomar tog 
chansen att öga mot öga ge 
sin syn på vad som kan bli 
bättre, vad som fungerar och 
vad som fattas för att alla ska 
trivas i Ale kommun.

Hur ökar man trygghe-
ten? Hur trivs man i skolan? 
Kan alla delta i Ales kultu-
rutbud? Varför känner sig 
unga stressade och varför 
börjar man med droger? Det 
var bara några av de många 
frågorna som kommunens 
ledande politiker och tjäns-
temän ville samtala med 
ungdomarna om.

– Det var ett bra deltagan-
de, närmare 80 ungdomar. 
Det var nästan lika många 
som i fjol, men skillnaden 
är att vi inte ens kunde räk-

na till 10 gymnasieelever. 
Resten kom från högstadiet. 
Förra året hade vi komikern 
Özz Nûjen som dragplåster 
vilket resulterade i att även 
de som kanske inte är så en-
gagerade kom, så vi är nöjda 
med årets uppslutning, säger 
ungdomslotsen Sven Niel-
sen.

Underlaget utgick till 
stor del från de preliminä-
ra resultaten i LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) där man fångade upp 
de mest oroväckande svaren. 

I diskussionerna var det 
några ämnen som stack ut 
lite extra. Bland annat fram-
kom konkreta önskemål 
om bättre gatubelysning, 
fler möjligheter till sponta-
nidrott och att fritidskorten 
för kollektivtrafiken bör gäl-
la från tidigare på eftermid-
dagen. 

– I trygghetsgruppen pra-
tade vi mycket om belysning. 
Det är mörkt och skumt i 
vissa områden, vilket också 
påpekats på ortsutvecklings-
mötena. Man upplever att 
det påverkar tryggheten och 
vi kommer att titta närmare 
på detta. Överlag tycker jag 
att påverkanstorget blir bätt-
re och bättre för varje år med 
allt fler engagerade och det 
är tydligt att vi är på väg åt 
rätt håll, säger Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M). 

Mer spontanidrott
Även oppositionsrådet Paula 
Örn (S) var imponerad över 
ungdomarnas engagemang. 

– Det var mycket bra tan-
kar. Bland annat uttryckte 
ungdomarna en önskan om 
fler forum för idrott, men 
man vill ha spontanitet i det. 
Då är frågan hur man orga-
niserar det spontana. Många 
vill spela fotboll, men inte 
satsa så hårt utan bara spe-
la för skojs skull. Samtalen 
väckte många tankar och det 
fanns mycket energi, säger 
hon. 

En ständigt återkomman-

de fråga gäller fritidskorten, 
som är giltiga på vardagar 
från klockan 16.

– Vår diskussion handlade 
övergripande om busskor-
ten. Man vill att fritidskor-
tet ska börja gälla tidigare. 
Vi pratade också mycket om 
gatlamporna och vi önskar 
att man byter ut det gula lju-
set mot vitt som ger en be-
tydligt tryggare känsla. Runt 
Kyrkbyskolan släcks lam-
porna redan klockan tolv på 
natten och det är för tidigt, 
säger Daniel Juhlin, fältare 
på Ale fritid. 

I gruppen som diskutera-
de må-bra-frågor framkom 
att många unga känner sig 
stressade, framför allt tjejer-
na som upplever större krav 
på sig själva än killarna. Det 
är på inget sätt en ny förete-
else utan något som flera år i 
rad uppmärksammats i olika 
demokratiforum. 

Thomas Berggren, 

drogförebyggare, kunde 
konstatera att drogerna 
fortfarande är ett problem i 
kommunen. 

– Eleverna vittnar om att 
de ganska snabbt skulle kun-
na köpa om de hade velat, 
åtminstone att de vet någon 
som de kan få ett nummer 
av och det tycker jag är an-
märkningsvärt. Positivt var 
att ungdomarna var på det 
klara med att även alkohol, 
cannabis och spice räknas till 
droger. 

Proven stressar
Skolan väckte också stort en-
gagemang och ungdomarna 
lyfte bland annat problem 
med dålig planering från lä-
rarnas sida som i sin tur re-
sulterar i att proven kommer 
för tätt och leder till en ökad 
stress. 

Man efterfrågar även mer 
variation i undervisningen 
och starkare gemenskap över 

klassgränserna. 
– Många pratade om un-

dervisningen där man lyfte 
att det är viktigt att få en va-
riation eftersom man lär sig 
på olika sätt. När det gäller 
trygghet i skolan handlar det 
om att känna och känna igen 
elever även utanför den egna 
klassen och flera hade bra 
konkreta förslag på hur det 
ska uppnås. Påverkanstorget 
är ett bra forum att få träffa 
och prata med elever, säger 
Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande. 

Nu inväntar man de offi-
ciella resultaten från senaste 
LUPP- undersökningen, 
som kommer att ge fler svar 
på hur Ales ungdomar mår 
och vad de behöver och vär-
desätter. 

Oliver Andersson, som 
går på Himlaskolan, fick ut 
mycket av dagen.

– Jag tyckte att frågorna 
som handlade om mobbing 
och könsroller var mest in-
tressanta och där fick vi en 
bra diskussion, likaså när vi 
satt hos Paula och Mikael.

Unga röster i debatten

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Miran Tilako, 14
Nödinge: 
– Att stoppa mobbing. 
Många bryr sig inte när 
läraren säger till, men hade 
däremot en kompis gjort 
det kanske man hade tagit 
åt sig.

Erika Hellström, 13
Nol:
– Varför killar mår bättre 
än tjejer, inte bryr sig lika 
mycket om sitt utseende 
och inte känner samma 
press i skolan.  

Adam Ahmed, 14
Nödinge:
– Hur man mår på fritiden. 
Det är viktigt att det finns 
nattvandrare som är ute 
och har koll på kvällarna.

Hanna Faris, 14
Bohus:
– Varför tjejer är mer stres-
sade än killar, har sämre 
självkänsla och inte vågar 
lika mycket.

Jonathan Hakso, 14
Nödinge:
– Hur man ska minska kri-
minaliteten och det handlar 
mycket om att jobba för att 
minska drogmissbruket.

Ibtissam Al-Shimary, 14 
Nödinge:
– Vad som görs i förebyg-
gande arbete för att för-
hindra att unga börjar röka 
eller ta andra droger. 

Vilken fråga tyckte du var viktigast på påverkanstorget?

Närmare 80 engagerade ungdomar deltog på påverkanstorget i 
Bohushallen och tog chansen att diskutera med kommunens le-
dande politiker och tjänstemän.

 Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare,  
 mötte ungdomarnas funderingar kring hälsa. 

 Paula Örn (S), oppositionsråd, ville bland annat veta  
 hur de unga ser på Ale som en trygg kommun. 

 Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C)  
 pratade skolfrågor. 

 Thomas Berggren  
 från Vakna. 


