
VOICES

Program 14 oktober 2013

11.30 Lunch och mingel 
Unga från skärgården presenterar sina tankar och idéer. 

12.00 Öppningstal 
Ungas delaktighet – Kommunens ansvar. Elisabeth Gunnars, Kommunalråd, Österåkers kommun. 
 
Varför inkludera unga? – Ett åländskt perspektiv. Johan Ehn, Kultur- och utbildningsminister, Ålands 
landskapsregering.

12.30 Unga deltagare summerar  
Ungdomar berättar om sina upplevelser och erfarenheter av att ha deltagit i Young Voices projektet 
och vad de har tagit med sig på vägen.

12.50 Young Voices – Projektet för ungdomar i skärgården 
Projektledarna berättar om syfte, mål och tillvägagångssätt samt organisationerna bakom projektet 
– Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation på 
Åland. Sandra Löfgren, projektledare Sverige och Lovisa Arlid, projektledare Åland.

13.20 Det här vill vi förbättra! – Presentation av idéer och förslag 
Ungdomar presenterar hur de skulle vilja att skärgården utvecklas inom områden som 
 kommunikationer, jobb, fritid, skola, inflyttning och ungas delaktighet i kommunerna.

14.00 Fika

14.15  Diskussion, samtal och frågor 
Dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän om deras idéer och förslag och syn på skärgården. 

14.45 En hållbar skärgård? – Vikten av att satsa på unga 
Projektledarna summerar sina reflektioner och slutsatser av projektet. Sandra Löfgren, projektledare 
Sverige och Lovisa Arlid, projektledare Åland.

15.25 Ökad delaktighet – en vinst för alla 
Ungdomsforskaren Lotta Svensson berättar om vikten av att engagera och inkludera unga kopplat till 
ungas utflyttning från glesbygden. Lotta Svensson, Ph. D, Uppsala Universitet och FoU Söderhamn.

16.00 Engagera istället för att aktivera!  
Hur SKUNK ser på erfarenheterna från Young Voices, det fortsatta arbetet på Åland och visioner för 
framtiden. Moa Rytterstedt, vice ordförande, SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation. 

16.15 Hur kan beslutsfattare använda sig av resultaten från Young Voices? 
Gustav Hemming om hur projektresultaten kan användas av beslutsfattare och i  Skärgårdsstiftelsen 
fortsatta arbete för en hållbar skärgård. Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd, 
 Stockholms läns landsting.

 
16.30 Skärgårdsstiftelsen sammanfattar dagen
 Lena Nyberg, VD, Skärgårdsstiftelsen

16.45  Frågor

17.00 Avslutning


