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I høringsnotatet står det at færre ungdom deltar i politikk, men de som
deltar er mer aktive enn før. I Tinn føler vi at flere ungdommer enn før
deltar i politikk, og mange er medlem i forskjellige ungdomspartier. Et
eksempel på at ungdommen i Tinn deltar i politikken er aksjonen som var
på Rjukan VGS, og kan kanskje tolkes som et tegn på at ungdommen
trenger flere kommunikasjonskanaler opp mot politikerne. Det stod også
nevnt i høringsnotatet at ungdom deltar aktivt i politikk på måter de selv
ikke anser som politiske, her kan vi også dra opp eksempelet om
aksjonen på Rjukan VGS, fordi det var nok ikke alle som mente at det å
delta i denne aksjonen var en politisk avgjørelse. Det er viktig at skolen
oppmuntrer elevene til å opptre politisk står nevnt i høringsnotatet. Vi
opplever som oftest at skolen oppmuntrer elevene til å opptre politisk. At
lærerne prøver å få dem interesserte i hva som foregår i verden, og
nyheter relatert til politikken. Men det er også avhengig av hvilke lærere
man har, og hvilke interesse de selv har om politikk. Det nevnes også at
ungdom har blitt mer aktive i politikk siden den 22. Juli. Her i Tinn merker
vi også dette, flere ungdommer som melder seg inn i ungdomspartier og
organisasjoner. Vi har også merket at kommunestyret stadig blir flinkere
på å inkludere ungdommer i saker som angår dem, og griper tak i
sakene som ungdommen kommer med. Som også nevnes i
høringsnotatet. Som de fleste steder er det nok også sånn i Tinn at
meningene til de ressurssterke ungdommene er de som kommer frem.
Det har ikke vært så mange aksjoner på Facebook i Tinn kommune, men
noen har det vært, et eksempel er da ungdomsrådet laget et fakkeltog
fordi vi ikke følte oss trygge i gatene grunnet lite politi i gatene, da satte
ungdomsrådet opp et arrangement på Facebook for å formidle det. Vi
har også merket at flere ungdomspartier har startet opp grupper på
Facebook.

Med vennlig hilsen

Ungdomsrådet i Tinn v/ Kaja Koren


