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Internat 3-4 oktober 2013
Löderups strandbad

En buss kommer lastad - med vadå? Ett helt
ungdomsfullmäktige!
Ja, så kan man väl sammanfatta starten på årets internat för
Ungdomsfullmäktige!
Löderups strandbad fylldes snabbt av nyfikna, snackiga,
uppspelta, coola ungdomar som först av allt samlades vid
frukostfikan som stod uppdukad.

När alla hälsats välkomna och Fältgruppens Rickard Magnusson och Caroline Ekstrand berättat lite om
bakgrunden till Ungdomsfullmäktige fick varje skolas representanter komma fram och presentera sig. I år
skulle presentationen innehålla namn, skola, intressen, varför man var med i Ungdomsfullmäktige samt
svar på frågan: om du var ett djur - vilket djur skulle det då vara och kanske varför?
Det blev ett helt zoo till slut med allt mellan himmel och jord. Det var apor, hundar, tigrar, katter, fåglar,
grisar, sköldpaddor med flera. Kan undra hur det hade låtit och sett ut på Löderups strandbad om vi släppt
alla dessa lösa i lokalen…
Det var också roligt att kunna konstatera att det är ett väldigt aktivt gäng ungdomar. Fritidsintressen var
alla olika sorters sporter, dans av olika slag och ett annat stort intresse var musik.

Efter en liten fruktpaus var det dags för Världsnaturfonden WWF att, genom
Sabina Andrén, berätta om sin verksamhet och vad de gör.
Sabina inledde med att säga att: ”Framtiden är så ljus som vi gör den till...”
Mycket tänkvärt!
Sabina berättade sedan vidare om sitt arbete kring hållbar utveckling och
frågade ungdomarna vad detta kunde innebära. Kloka ungdomar ger kloka svar
kan man säga. Det blev också en stunds grupparbete där grupperna fick i
uppgift att fundera kring frågeställningarna:


Vilken miljöfråga tycker du är viktigast? Varför? Diskutera i gruppen och
välj ut 3 frågor som ni tillsammans tycker är viktiga att lösa.



Vad tycker du att de vuxna ska göra för att lösa dessa miljöfrågor?



Vad kan barn och ungdomar göra?



Vad tycker du att WWF som stor miljöorganisation ska göra för att lösa
dessa miljöfrågor?



Har du någon fråga som du vill ställa till Världsnaturfonden WWF?
Från grupparbetena fick Sabina med sig en
hel del tankar och synpunkter och även
idéer. Djuren, växthuseffekten, ozonlagret,
regnskogarna, förnyelsebara energikällor
var några av de viktigaste miljöfrågorna
som kom fram.
Tankar kring vad de vuxna ska göra
handlade om att informera, föregå med gott
exempel, välja miljövänliga fordon eller
cykla, gå eller använda allmänna
kommunikationsmedel.

Vad barn och ungdomar själva kan göra handlade mycket om att försöka påverka de vuxna att välja rätt.
Vara noga med att inte slänga skräp i naturen. En annan tanke var att inte bara köpa nytt, nytt, nytt utan
helt enkelt vara rädda om det man har. Behöver man köpa nytt kan man i första hand kanske köpa på
loppis.
Förslagen till vad WWF som stor organisation kan göra handlade mycket om att informera, påverka,
utbilda och, helt enkelt, lägga sig i. Ett handfast förslag var att kanske arrangera Earth Hour flera gånger
per år.
Övriga frågor till WWF och Sabina handlade för övrigt mycket om
utrotningshotade djur och vilka arter som var mest hotade och så vidare.
För den som blev intresserad av att börja arbeta för WWF i framtiden kunde
Sabina rekommendera att man läste vidare på någon form av
Universitetsutbildning. Inom vilket område kunde man välja själv då det inte
bara är biologer som behövs inom WWF. Som exempel behövs både jurister,
ekonomer och personer som kan den sociala biten. Hennes rekommendation var
att utbilda sig till det man vill bli och sedan rikta det mot miljöfrågor.

Nu var det snart dags för lunch men innan dess delades
årets ungdomsfullmäktigetröjor ut och sen var det
traditionsenlig uppställning på trappan för fotografering.
Efter några om, någon ommöblering och lite huttrande
blev alla förevigade och kunde gå in i värmen igen för den
väntande lunchen.

Efter lunch hälsades representanterna från Ungdomens Nykterhetsförbund
(UNF) välkomna. De berättade om sin verksamhet som har cirka 7000
medlemmar i över 100 föreningar. De är partipolitiskt och religiöst obundna
men agerar politiskt och låter politikerna veta vad de tycker i frågor som är
viktiga för UNF.
UNF arbetar bland annat med att det ska finnas roliga saker för ungdomar att
göra, istället för att dricka. Man arbetar både inom Sverige och nationellt. UNF
i Ystad har cirka 40 medlemmar och de träffas regelbundet och arrangerar
olika aktiviteter tillsammans.
Tillsammans fick vi sedan titta på en kort film som ifrågasatte alkoholens
verkan och varför vi egentligen dricker. Den berättade bland annat om att det
inte finns några medicinska bevis för att det är alkoholen i sig som skapar
upplevelsen av berusning. Utan att det i själva
verket är förväntningen på att man ska känna sig
exempelvis upprymd, hämningslös, ledsen,
avkopplad eller mer social när man dricker alkohol
som avgör om berusningskänslan uppstår.
Berusningen i sig är med andra ord till största del
en social konstruktion och som skapas av
omgivningen.

Nu var det dags för det första sammanträdet för Ungdomsfullmäktige 2013/2014. Mötet leddes med,
numera, van hand av ordförande David Ohlin med stöd av vice ordförande Whilliam Lindroth. Protokoll
från mötet fördes av nuvarande sekreterare, Josefin Hansen tillsammans med nuvarande vice sekreterare
Saga Blomster.

Mötet följde den uppgjorda dagordningen och
bestod bland annat av presentation och
godkännande av Verksamhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2012/2013. Det var också
genomgång av två remisser som inkommit till
ungdomsfullmäktige. Även en uppföljning av
beslutet från budgetmötet i maj månad gjordes
samtidigt som respektive elevråd informerade om
vad som är aktuellt hos dem. Här på bilderna pågår
planering inför elevrådsrapporteringen från de
olika skolorna.

Efter elevrådsrapporteringarna var
det dags för de spännande
nomineringarna inför valet av nytt
presidium. Det nominerades till
varje post i presidiet och det
motiverades och valtalades.
Efter efterföljande röstning hade
Ungdomsfullmäktige ett nytt
presidium bestående av:
ordförande David Ohlin, vice
ordförande Winston Söderberg,
sekreterare Sara Kristiansson och
vice sekreterare Mohammad
Omran.
Efter detta var det dags för
koordinatorerna att presentera sig
och därefter var det val till de olika
nämndsgrupperna och en stund för
varje nämndsgrupp att träffas en
stund.
Nu kunde det första mötet för Ungdomsfullmäktige 2013/2014 avslutas och det tidigare presidiet
avtackades för sina insatser under verksamhetsåret 2012/2013.
Sedan var det tid för andra spännande aktiviteter som rumsfördelning och att komma till rätta i sina
respektive stugor. Därefter följde middag och kvällsaktiviteter arrangerade av Ungdomens hus. Bilderna
får tala för sig själva...

Efter en fullspäckad torsdag följde en fredag förmiddag med fortsatt
fullt program. Dagen började dock som sig bör… med frukost.
Sedan gick Fältgruppen igenom allt som har med ungdomsfullmäktige
att göra. Bland annat ungdomsfullmäktiges arbetsordning och stadgar.
Nästa punkt för dagen var information från Räddningstjänsten. Ludvig
Nilryd visade bland annat en film som heter ”Upp i rök” och som
handlade om hur skolbränder kommer till samt vad man ska göra för att
förhindra bränder.

Det ställdes också en hel del frågor från ledamöterna och Ludvig han
svarade. Det diskuterades allt från tips och idéer om vad man kan göra
själv för att förebygga bränder till vad brandmannen arbetar med och
vilka risker det är med att vara brandman. Ledamöterna fick också veta
av Ludvig vad som krävs för att man ska kunna bli brandman.

Efter denna intressanta och viktiga information återstod bara utvärdering och avslutning och därefter
bussresan tillbaka.

Text och bilder från torsdagen (ej kvällen): Jenny Nilsson, utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg
Bilder från torsdagskvällen samt fredag: Caroline Ekstrand och Richard Magnusson

