
INTERESSEPOLITIKK - HVORFOR
ENGASJERE SEG POLITISK OG
PÅVIRKE?

Ungdoms
stemme

Østlandssamarbeidet



Ungdomsråd

Ungdommenes fylkesting

Internasjonalt arbeid

Mitt politiske
engasjement



Ungdommen ønsker ikke bare å
bli hørt men lyttet til 
Ord blir til handling

Ønske om å bidra opp mot
fylkespolitikere på tvers av
Europeiske regioner.
Inkludering  av unge på
internasjonale arenaer

Være en stemme utad &
muligheten 
til å representere regionalt
arbeid. Viktigheten av regional
og lokal politikk

Erfaringer
gjennom
internasjonalt
arbeid



"Det er viktig å skape
et aktivt og positivt

ungdomsmiljø på
tvers av

kommunegrensene
med ungdom selv i

sentrum"

Viktigheten av
ungdoms
medvirkning

Ungdomsmedvirkning som en
spennende og givende arena 
Ungdom som pådrivere for lokal og
regional politikk
Skaper samfunnsforståelse og
inkludering
Engasjere og involvere ungdommen
tidlig



Hva kan unge gi av drivkraft
og engasjement i det politiske
arbeidet?  
Ungdom som pådrivere 
Ideutveksling og nye
perspektiver
Viktigheten av å skape en
arena for de unge  

 

Hvordan skal
ungdomsstemmen 
 være med å påvirke

opp mot regional,
nasjonal,

internasjonal
politikk?

Hvilken verdi
skaper ungdoms

stemmen? 



Ulike generasjoner og
deres formål
Nye verdier 
Ungdom ønsker å ta
grep om fremtiden
Ungdommen i dag har
mer kunnskap om
bærekraft 

Vi bryr oss!

Sosiale medier
som

informasjons-
kanal



Hva vi
bryr oss

om 
K O R O N A P A N D E M I E N
Fokus på mentalhelse 

R E D U S E R E  F O R S K J E L L E N E
Ønske om å skape et fellesskap 

B Æ R E K R A F T S M Å L E N E
Klimakampen - Vi er mer bekymret for
konsekvensene av klimaendringer enn de
tidligere generasjoner 



Inkludere unge i
beslutningstaking prosesser
Bruk av digitale plattformer -
der ungdommen befinner seg
Forenkling av saker, tiltak og
begreper for å inkludere flere
av den yngre målgruppen
Synlighet 

 

Nyssgjerrighet 

Hvordan nå
ut til

målgruppen? 



Unge som
sparringspartenere

Ungdom står i sentrum for byggingen av et
sosialt og rettferdig Europa,  viktigheten av at
politikere støtter opp om ungdomsaktiviteter og
stimulerer til samfunnsengasjement.
Etablering av Arbeidsgrupper
Inkludering av unge i beslutningstaking
prosessene
Benytte seg av unge som rådgivere og
sparringspartnere 
Alle politiske tiltak skal tross komme til fordel
for de fremtidige generasjonene 

Vi er sammen
om det!



TAKK FOR MEG


