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LOKALA UNGDOMSPOLITISKA ÅTGÄRDER
Om de offentliga institutionerna och organisationerna i det civila
samhället ska kunna förnya sina relationer med ungdomar måste de
först förnya sig själva.

Den aktuella frågan
Under en av intervjuerna i vårt projekt
talade en 15-årig flicka till en kommunalt
ansvarig för ungdomspolitiken och sa:
"Lyssna, vi pratar inte om några av
dessa frågor i skolan!".
Generellt sett visade mottagarna stor
uppmärksamhet och besvikelse över
det otillräckliga stödet från (alla)
institutionerna när det gäller att
involvera ungdomar i europeiska
strategier.
För att göra unga människor medvetna
om sambandet mellan unga människor
och aktivt medborgarskap, är EUinstitutionernas riktlinjer samstämmiga
när det gäller att säga att människor
måste ha de färdigheter som gör det
möjligt för dem att utveckla och anta
beteenden
och
handlingar
som
överensstämmer med att vara aktiva EUmedborgare. För att kunna besitta dessa
olika kompetenser krävs en utbildning
som är målinriktad när det gäller innehåll
och metoder, och det är här som den
funktionella kopplingen kan anses äga
rum, inom utbildningsramen, mellan
icke-formell och informell utbildning och
den utbildning som erhålls genom allmän
och yrkesinriktad utbildning.

Den offentliga politikens uppmärksamhet
på de färdigheter som ungdomar (och
inte bara de) bör ha för att kunna
utnyttja de möjligheter som erbjuds av
den digitala tekniken, som nu snabbt
genomsyrar vardagen, sammanfaller med
det andra mål som den offentliga
utbildningspolitiken bör ha, nämligen att
se till att ungdomar (och inte bara de)
kan skaffa sig de färdigheter som krävs
för att utöva ett aktivt medborgarskap,
inklusive ett digitalt medborgarskap:
samma sak gäller för de färdigheter i
kreativt tänkande och interkulturell
utbildning som har varit kärnan i
projektet.
För att ta itu med en så komplex och svår
uppgift kan man inte lyckas med
osammanhängande,
sporadiska
eller
tillfälliga insatser: det behövs en
systemisk strategi, som fortfarande
saknas
i
alltför
många
lokala
sammanhang. Framgången för den
europeiska
ungdomsstrategin
beror
mycket mer på bidraget från regionala
och lokala system än på initiativ uppifrån
och ner.
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Innebörden av ordet "deltagande"
Projektet byggde på den allmänna
hypotesen att "deltagande" i sig självt är
en möjliggörande faktor som är
användbar för att utveckla personliga
färdigheter i den privata sfären och för
att utveckla ett aktivt medborgarskap. I
denna mening är därför
1 - Syftet med "deltagande" är att få
tillgång till rätten att vara medborgare. 2
- Att vara medborgare innebär att vara
delaktig i den deliberativa processen och
inte bara vara en mottagare, en
bidragsgivare eller till och med en
"kund".
En nödvändig förutsättning för att man
inte
ska
bli
utestängd
från
beslutsprocesser och förpassad till
rollen som "åhörare" är att man har
tillgång till information av hög kvalitet
och till verktyg för att analysera,
utvärdera och kritisera den.
En "deltagande" offentlig förvaltning.
För
att
skapa
delaktighet
bland
medborgarna
är
institutionernas
initiativförmåga
nödvändig
och
avgörande. Endast en ny typ av
förvaltning bör/kan främja och bygga på
inkluderande
relationer
med
medborgarna och samhället och fungera
som en accelerator för offentlighet, dvs.
stödja och främja idén om offentlighet,
sökandet efter mening och medborgerligt
ansvar,

och det kollektiva utarbetandet av
betydelser som ligger till grund för
kollektivt
lärande,
samhällsliv
och
offentligt liv.
Erfarenheter, modeller och god praxis
som aktiverar ungdomar som faktiska
planerare, utvärderare och förespråkare
är sällsynta och utvärderas, värderas,
stöds och sprids inte i tillräcklig
utsträckning: de utgör inte en rikedom av
kunskap
och
färdigheter
som
är
tillgängliga
för
beslutsfattare
och
intressenter inom ungdomspolitiken.
Detta är ett bevis på de svårigheter
som vi måste ta itu med för att erbjuda
medborgarna, och i synnerhet våra
ungdomar, verkliga möjligheter till ett
verkligt deltagande.
Framgången
för
den
europeiska
ungdomsstrategin beror till stor del på
kvaliteten på de lokala myndigheternas
bidrag, som måste vara starkt inriktade
på att radikalt förnya relationerna med
medborgarna: det räcker inte att bara
inrätta
verkstäder,
miljöer
eller
utbildningsprojekt med deltagande om
deltagarna sedan systematiskt utesluts
från den faktiska beslutsprocessen.
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Det största hindret
Det är just ett allt tydligare intresse för
åtgärder
för
ekonomiskt
medborgarskap, som i allt högre grad
är inriktade på utvecklingen av
ekonomin
och
arbetsmarknaden,
snarare än på att uttrycka samhällets
solidaritet med enskilda individer.

Utsikterna för önskvärd innovation
Inom
denna
sammanhang,
flexibel
projekt som
genomförs decentraliserat i territorierna
endast vara framgångsrika om de kan
involvera arbetsmarknadens parter i nära
samarbete med relevanta ekonomiska
och sociala aktörer och det civila
samhället.
Den
lokala
och
territoriella
dimensionen är därför avgörande för
genomförandet av åtgärderna. Den är
en nyckel till framgång, men också en
källa till oro.
Särskilt måste en aktiv ungdomspolitik
genomföras med omsorg för att undvika
stigmatiseringseffekter. Den behöver
resurser och en administrativ kultur som
ger utrymme för anpassning, lärande och
kontinuerliga
politiska
och
organisatoriska justeringar.

Att försumma dem, ta dem för givna och
bara se till att de genomförs i början utan
kontinuerlig övervakning över tid kan vara
mycket kontraproduktivt.
Genomförandet kräver därför:
Stor uppmärksamhet och ständig
översyn
av
urvalsoch
inklusionskriterierna för att undvika
både stigmatiserande effekter av
tjänster
som
är
avsedda
för
marginella
grupper
och
avdragseffekter av tjänster som syftar
till att vara tillgängliga men som i
själva verket utesluter de mest utsatta
personerna (inklusive invandrare);
engagemang ungdomar
arbetare, pedagoger och
processexperter, som lär sig så
många färdigheter som möjligt, för
att inte improvisera och för att på
bästa sätt utnyttja den expertkunskap
som finns tillgänglig inom på område,
Certifiering av
Förmåga att planera
kommunikations- och
återkopplingsflöden med de berörda
aktörerna för att få tillbaka de
praktiska kunskaper som förvärvats
under utbildningen. situation, och
med
arbetsmarknadens
parter.
(arbetsgivare och
fackföreningar) för att få en
avkastning på de effekter som
uppstår på kort och medellång sikt.

LOKALA UNGDOMSPOLITISKA ÅTGÄRDER
Om de offentliga institutionerna och organisationerna i det civila
samhället ska kunna förnya sina relationer med ungdomar måste de
först förnya sig själva.
Öppna arbetsplattformar för att
samla idéer och driva på kritiken från
föreningarna,
grupper,
och samhällen mot
genomförbarhetsorienterade
indikationer,
utan att förkasta
subtiliteter,
skillnader,
mer
kvalitativa
och kritiska aspekter som har
bidragit till mobiliseringen av
grupper i det civila samhället och
gräsrötter föreningar att
stödja,
erkänna, stärka,
uppmuntra och
stödja
Möjligheter till informell
utbildning. Stärkande av informell
och icke-formell utbildning,
yrkesutbildning och
vägledningstjänster, samtidigt som
man skapar möjligheter till
umgänge, kontakter och
gemensamt arbete mellan de
berörda ungdomarna. och social
länkar som som sträcker sig
längre än till instrumentella
relationer och som innebär att man
delar gemensamma behov
offentliga och lättillgängliga
utvärderingar av program och
och organ som är
involverade, utan att mäta
verksamheten. som genomförs
(utvärdering av
resultat)
utan de
sysselsättningsresultat som
uppnåtts på medellång sikt
(utvärdering av resultaten: position,

typ av kontrakt, överensstämmelse
med förvärvade färdigheter), och i
fråga om planering:
.

Värdering av framgångsrika men
också misslyckade erfarenheter,
med ett incitamentssystem som inte
uppmuntrar
till
opacitet
utan
bestraffar avsaknad av utvärdering
och
belönar
revideringar
och
anpassningar.

Expertorganisationers
sammanslutningars bidrag

och

De innovationer som projektet har
identifierat som nödvändiga kan bara
utvecklas om man i största möjliga
utsträckning involverar de färdigheter
och det kunnande som det civila
samhällets organisationer kan bidra med
till de lokala politiska systemen.
I den europeiska ungdomsstrategin
erkänns ungdomsarbetarens strategiska
roll, dvs. den person som dagligen
arbetar nära flickor och pojkar för att
öka deras kunskaper och engagera dem
i projekt som är användbara för det
lokala området. Denna figur är i ständig
utveckling eftersom den måste kunna
svara på de behov och krav som finns i
en
snabbt
föränderlig
värld
av
ungdomar. Dess viktigaste kännetecken
är
därför
följande:
flexibilitet,
anpassningsförmåga,
tvärvetenskaplighet
och
mångdimensionalitet.
Allt detta kräver fortlöpande utbildning
och
uppdatering,
som
måste
uppmuntras, främjas, stödjas och
därmed
också
finansieras
och
kontrolleras.
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Det verkar som om det finns ett
brådskande behov av en radikal översyn
av det kulturella kapitalet som rör temat
"deltagande", vilket måste vara i
samklang med de radikala förändringar
som framför allt följande har medfört
- den representativa demokratins kris
- Den ständiga utvecklingen av former,
metoder och verktyg för kommunikation
och därmed av språk, framställningar
och
mellanmänskliga
och
sociala
relationer.
Fram till för några decennier sedan
uppmanades ungdomsorganisationerna
att följa och stödja ungdomar i deras
anpassnings- och integrationsprocess i
ett system (bestående av institutioner,
platser, processer, språk, koder och
aktörer) som ansågs vara tydligt och
definierat.
Vi brukade kalla "demokrati" för det
system som ungdomar måste få hjälp att
integreras i.
Nu gäller det emellertid att inte
utesluta
någon
från
omvandlingsprocesserna i det som vi
kallar "demokrati", men som genomgår
en lång fas av förändring och
omvandling som fortfarande är långt
ifrån avslutad. Det är ännu inte klart vad,
hur, när och hur unga människor ska
delta: de sade att de inte ser någon
möjlighet att veta om det verkligen
kommer att finnas utrymme för dem
(eller för de flesta av dem).

Det digitala ungdomsarbetet
Som vi rapporterat är en av de mest
kritiska
frågorna
i
projektet
kommunikation i de sociala mediernas
tid. Problemet gäller framför allt den
institutionella kommunikationen.
För att ta itu med problemet måste man
mobilisera både politiska beslutsfattare
och alla berörda parter, med början i
ungdomsorganisationerna.
Det handlar inte om att förvärva nya
tekniska färdigheter, som inte skulle
vara till någon nytta om de inte
åtföljdes av ett fullständigt kulturellt
paradigmskifte: att göra om gamla saker
med nya medel kan inte vara en bra
lösning.
Det handlar om att radikalt rekonstruera
ungdomsarbetet, med utgångspunkt i en
medvetenhet om att kommunikation,
relationer
och
till
och
med
"kamratgruppsdynamik" nu sker i ett
sammanhang som inte har något att göra
med den kultur, de verktyg och den
mentalitet som utvecklats och etablerats
inom ungdomsarbetet under det senaste
århundradet.
Projektet gjorde det också möjligt att
reflektera över "digitalt ungdomsarbete".
I detta begrepp fastställs de färdigheter
som pedagoger behöver för att hjälpa
ungdomar
att
utveckla
sin
mediekunskap/mediekompetens.
Informationsoch
datakunskap,
kommunikationsförmåga i en digital
miljö, digital kreativitet.

