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Ungdommensbystyrebehandletsakeni møtet120412sak24-12og avgafølgende
uttalelse:
Skolens demokratio dra - ka ittel 3

Utvalget vil styrke demokratiopplæringen i skolen. Utvalget foreslår at det innføres et nytt,
bredt demokratifag i grunnskolen, at skolevalg gjøres obligatorisk i videregående skole og at
det lages et opplegg med frivillige skolevalg i ungdomsskolen.

Vi er enig i dette.

I den norske skolen i dag fungerer ikke strukturen til et Elevråd.
Kommunikasjonen mellom elevrådet og klasserådene fungerer svært dårlig, og det gjør også
kommunikasjonen med lærerne og administrasjonen. Vi har organene, men ingen struktur.

I løpet av 10 år i grunnskolen og 3 år på vgs. deltar vi elever i hva en i dag kaller for
elevdemokrati. Som for eksempel skolevalg.
For at vi skal kunne delta i elevdemokratiet trenger vi en bevisstgjøring av hvordan vi i
alderen 6-18 kan påvirke det samfunnet og den hverdagen vi lever i før vi blir myndig. Vi
ønsker også at faget skal inneholde en forståelse av hvorfor du bør stemme og hvordan en kan
påvirke i enhver alder. Læren om hvordan du kan påvirke gjennom ulike organer.

UB er enig i utvalgets forslag til tiltak om at lærere med ansvar for elevrådet trenger mer
kompetanse om elevmedvirkning.
Men vi ser da at dette også er nødvendig for lærerne og alle elevene, slik at begge parter får
mer kompetanse om elevmedvirkning.

Politisk deltakelse utenfor skolen
UB ser på det som svært viktig at skolen får en mer åpen holdning til elevers politisk
engasjement utenfor skolen. Og at skolen ser at de kan ta seg nytte av dette i undervisningen.
Men vi mener også at lærere bør få mer informasjon om elevers engasjement i og utenfor
skolen. Da vi har erfart at dette ikke er tilfelle i den norske skole.



M ndi hetsinitierte ordnin er for medvirknin —Ka ittel 5

UB mener ungdomsråd bør lovfestes slik at alle barn og unge i hele Norge får lik mulighet til
å påvirke sin egen hverdag. Og tar også myndighetenes informasjonsplikt over ungdom i
betraktning.

Vi mener at målet for rekrutteringen er at alle skal ha like gode muligheter til å engasjere seg.
Ved styrking av demokratifaget mener vi at dette ivaretas. Vi ser derfor på styrkingen av faget
som svært viktig, hvor du kommer fra skal ikke ha noe å si for dine muligheter for å påvirke.

UB mener at det ikke bør opprettes et ungdomsråd på nasjonalt nivå.

Un e under offentli omsor - Ka ittel 9

9.5.3 Unge asylsøkere —om offentlig omsorg for enslige mindreårige asylsøkere
UB vet at asylpolitikk er og blir et vanskelig tema. Vi ser at familier og voksne blir høyere
prioritert, men at enslige mindreårige asylsøkere ofte blir glemt. Spesielt enslige mindreårige
asylsøkere. Vi syntes det er bra at dette er tatt med i utredelsen. Vi stiller oss bak da dere
innleder med at det er uheldig at enslige mindreårige asylsøkere i aldersgruppen 15-18 år ikke
gis tilbud om plassering i omsorgssentre og i barnevernet. Vi stiller oss bak at det er vanskelig
å se rimeligheten i at barn under 18 år uten foreldre skal oppholde seg alene i Norge, og at
dette uttrykker en forskjellsbehandling av norske og utenlandske barn.

Vi stiller oss derimot ikke bak at det er behov for forskning om hvordan enslige mindreårige
asylsøkere blir ivaretatt i omsorgssentre og i asylmottak. Da dette ikke er minst like viktig
som det øvrige.

Vi stiller oss ikke bak 91. Utvalgets forslag til tiltak punkt 3. Forslag til tiltak er ukonkret. UB
ønsker mer konkrete forslag til tiltak.»

Forslag.

UB vil at enslige mindreårige asylsøkere skal plasseres i omsorgsinstitusjoner, med like

rettigheter som norske barn.
Det er behov for mer kunnskap om denne gruppen og hvordan deres rettigheter blir ivaretatt,

men for at dette skal skje er det behov for en styrking av det administrative og av hvem som
har ansvar for denne gruppen.

Med vennlig hilsen
Bystyrets kontor
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