Ungas sätt att göra skillnad

Utvärdering träff #3

Stolt Norrbottning
Den 28 september arrangerade Nytänk en inspirationsträff kring temat att vara
ung och norrbottning. En dag fylld workshops och diskussioner kring attityder
och normer, utmaningar och möjligheter. På träffen deltog 12 unga
norrbottningar från Boden, Luleå, Gällivare och Vuollerim.
Sammanställning av dagens program och diskussioner följer. Efter att alla fikat
och hälsats välkomna presenterades projektet, dagen och deltagarna för
varandra. För att starta upp diskussionerna och få koll på vilka förväntningar
som fanns på dagen hölls en speed dating där deltagarna under 90 sek åt
gången fick föra korta men intensiva diskussioner.
Stolt Norrbottning
Genom ytterligare en övning delades deltagarna in i grupper för att gruppvis
arbeta med workshopen “Stolt Norrbottning”. I workshopen diskuterade och
konkretiserade deltagarna de föreställningar, normer och attityder som finns
kring norrbottningar. Några deltagare funderade över hur vi norrbottningar ser
på oss själva, och andra över hur man i allmänhet ser på Norrbotten och
norrbottningar. Sammanställningen presenterades i affischform och vi jämförde
skillnader och likheter mellan den generella stereotypa bilden av norrbottningar
och den bild vi själva har om oss.
Efter lunch pratade vi om vilka stereotypa bilder och föreställningar om
Norrbotten vi vill slå hål på, och hur man kan göra det. Vi diskuterade också
vilka utmaningar och möjligheter vi norrbottningar står inför, framförallt då man
är ung. Hur kan man göra Norrbotten med attraktivt för unga, och göra det till en
plats man vill flytta tillbaka till efter att man varit ute i världen och provat sina
vingar.
Detta vill vi slå hål på:
Mindervärdeskomplex (Vi tror att vi är mindre värda - men det stämmer inte!)
Uppfattningen om att vi är dummare/mer obildade
Uppfattningen om att vi är sura och tråkiga
Uppfattningen om att det är ständigt mörkt och kallt

Kvinnobilden och ojämställdheten
Detta vill vi lyfta fram:
Även om inte alla är pratglada innebär det inte att vi inte sitter inne på kunskap.
Vi är som alla andra
Vi har teknik
Det finns arbeten!
Ibland pratar vi snabbt
Harmonin
Naturen, snö, norrsken, midnattsol
Exotiskt
Personligt
Att man kan få en bra och harmonisk uppväxt här.
Ung i Norrbotten
Diskussionen fortsatte sedan med att vi prata om hur inflytande fungerar i länet.
Om man som ung vet hur man kan göra sin röst hörd, och om det finns några
särskilda satsningar eller verktyg som riktar sin till ökat inflytande bland de unga
norrbottningarna. Hur märker vi i så fall av dem?
Deltagarna kom fram till att man inte märker av några särskilda satsningar och
det är svårt att få vara en del i vad som händer i länet och göra sin röst hörd.
Under diskussionen punktades några förslag ner på vad man kan göra och vad
man bör vara uppmärksam på för att skapa ett ökat inflytande och ett län unga
ser mer positivt på.
Politiker måste prata MED unga. Vidga vyerna och kom och prata med oss.
Viktigt för alla parter att man inte sitter och gömmer sig och tänker “De bryr sig
ändå inte”.
Marknadsföra och berätta om det som finns! Finns mycket bra saker som inte
tillräckligt många vet om eller tänker på.
Utveckla aktiviteter och mötesplatser.
Saker förändras - Lyssna på vad som är aktuellt nu, gissa inte utifrån vad som
fanns och var aktuellt förut.

Viktigt att inte nöja sig - sträva efter utveckling
Kommunikation!
Viktigt med reellt inflytande, inte “Ni kan få välja färg på gardinerna”
Se unga som NUTIDEN också, inte bara framtiden.
Viktigt att det finns arbeten, bostäder och välfärd.
Regional plattform för unga?
Diskussionerna kom också att beröra huruvida det finns ett behov av en
regional knytpunkt för unga i länet. Förslag på ett distriktsungdomsråd dök upp,
vilket samtliga deltagare verkade hålla med om hade varit väldigt bra. Dels för
att det kan få större genomslagskraft om man vill driva en fråga regionalt, och
att det också hade gjort det mycket lättare och tydligare för unga norrbottningar
att vara med och ha inflytande.
Några tips till ett eventuellt distriktsungdomsråd var att höra hur man gör i
Härjedalen där man redan har ett sådant. För att nå ut till så många som möjligt
kan det vara smart att gå via de ungdomsråd och ungdomsgårdar som redan
finns i länet och kanske sätta ihop en arbetsgrupp med representanter från
dessa.
Digital Storytelling
Efter diskussionerna gästades inspirationsträffen av Filmpool Nord som höll en
workshop om Digital Storytelling, digitalt berättande som är en typ av teknik för
att göra film där man sätter stort fokus på att förmedla ett budskap. Föreläsaren
tipsade om denna metod för att framföra en åsikt eller uppmärksamma något för
allmänheten och/eller politiker. I samband med workshopen lanserades
tävlingen “Vad vill du uppmärksamma länets makthavare på?”

Utvärdering
Dagen avslutades med utvärdering och avstämning mot förväntningarna. Vid
utvärderingen hade deltagarna möjlighet att skriva ner tankar och synpunkter
på dagen under tre olika kategorier; Bra, Kunde varit bättre, Det här ska vi ta
vidare. Se sammanställning.
Bra
Blandade grupper!!!
Bra diskussioner
Kunskap, inspiration,
personer, pepp.
Sammarbetet

Kunde varit bättre
Fler folk, från andra
kommuner.

Tips och idéer om hur
man kan göra film.

Få med några från
Jokkmokk.

Ett distriktungdomsråd
som anordnar
inspirationshelger.

Mer umgåsgrejer
Mer workshops

Fikat!

Detta ska vi ta vidare

Köra på med
ungdomsrådet

Praktiska workshops

Maten

Andra
kommunikationssätt
Ännu fler representanter gentemot “makten”.
från fler samhällen
Starta regionalt
En till föreläsning
ungdomsråd

Inspiration!

Block för att anteckna

Våra idéer

Kontakter inför
ungdomsråd m.m.

Att om man inte varit så
trött.

Hur man ska nå ut till
politikerna

Filmprojektet
Träffa folk

Fikat och folket

Hur man kan göra film

Vi lärde känna nya
människor.

Vi kan ändra andras syn
om hur man är som
norrbottning!

Filmpool Nord
ALLT!

Berättandet av historier
Kämpa på för
ungdomars makt och
inflytande
Nya vänner!

Nytänk tackar för en bra och inspirerande träff!

