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Rapport
Sammanfattning
”Man kan lära sig utan att man vet om det”

Piloternas arbete

•

Det är tredje året som Rädda Barnen på Åland
erbjuder ungdomar sommar jobb inom
verksamheten – Barnkonventionspiloter.
Måndagen den 13 juni 2016 inledde Mina
Ahmadi, Hugo Holmberg, Blanca Husell, Ivar
Jansson, Karolina Kinnunen och Elida Westmark
sitt arbete som Barnkonventionspiloter. Under
den tiden hann de med flera olika
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna hade sin
utgångspunkt i Barnkonventionen, där det
centrala temat var att öka ungdomars delaktighet
i samhället g enom att uppmärksamma
sänkningen av rösträttsåldern.

•

Under arbetets gång hann de bl.a. med att; delta i
föreläsningar, göra studiebesök, samla in mat till
Matbanken, uppmärksamma den internationella
flyktingdagen, undervisa barn och ungdomar om
Barnkonventionen, skriva en insändare om en
sänkningen av rösträttsåldern (bifogad), skapa tre
filmer och dela med sig om sina tankar och idéer
kring aktuella teman på den nyskapade bloggen
Tumblr och på Rädda Barnen på Ålands
Instagram.
Kort sagt kan jag som handledare konstatera att
piloterna har fått tagit del av flera olika
arbetsmoment som Rädda Barnen på Åland
tillhandahåller i det åländska samhället.

Utvärdering
Sista dagen utvärderades arbetet, både
gemensamt och individuellt, av piloterna.
Utvärderingarna var ett sätt för piloterna att
påverkar nästa års sommarjobb men också ett
sätt för oss på Rädda Barnen och mig som
handledare att se hur vi hade lyckats genomföra
arbetsmomenten. I den gemensamma
utvärdering konstaterade piloterna:
•

Att de har lärt sig om Barnkonventionen,
deras rättigheter, nya lekar och hur man
arbetsplanerar och utför påverkningsarbete.

•
•

Att de har blivit mera samhälls- och
normkritiska.
Att de hade fått större förståelse om val på
Åland och flyktingsituationen i världen.
Att man hade fått mediaträning och lärt sig
skriva manus.
Att alla behöver specifika uppgifter vid
anordnade av evenemang.

I den anonyma individuella utvärdering
konstaterade piloterna följande:
• Att samtliga är nöjda med; gr uppen,
arbetsmängden, uppgifterna, bemötandet,
insändaren, handledaren.
• Att flera inte har varit missnöjda med
någonting alls.
• Att schemat har varit obalanserat, d.v.s. att
stundtals har arbetsmängden varit för stor eller
liten och de vill ha ”lite mera tid till att
förbereda event och dylikt”.
• Man har varit inte varit fullt nöjd med ”vänstra
micron” och att det blev ”[f]ör mycket manus/
film jobbande”.
• Att man nästa år ska tänka på att ”vara mer på
fältet och även träffa politiker som jobbar med
ungdomsfrågor” och att en av piloterna vill ha
”längre arbets tid (5-6 veckor)”.
Utgående från den kritik som har getts av
piloterna måste nästa års handledare ta i
beaktande följande:
• Att arbetsmängden hålls på en balanserad nivå.
• Att lunchutrustningen fungerar bättre.
• Att mera tid behövs för att förbereda olika
evenemang.
• Att piloterna vill träffa politiker som jobbar
med ungdomsfrågor.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det
jobb som har utförts av årets piloter har varit väl
och noga genomtänkt och utfört. Årets piloter
har haft en bra gruppdynamik, där alla har
inkluderats och varit delaktiga i gruppen och
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arbetet. De har kunna hålla diskussioner om
ämnen som ofta har utmynnat i konkreta tankar,
vilka sedan har omsatts i praktiken.
Enligt de utvärderingar som gjordes av
sommarjobbet kan man också konstatera att
ungdomarna själva ansåg att de hade gjort ett bra
jobb, framförallt var många nöjda med deras
insändaren och arbetet vid Sviby daghem.

En framåtblick
Under den gemensamma utvärderingen kom det
fram att årets piloter vill, till nästa år, ha flera
aktiviteter. Nedan har jag listat de aktiviteter som
piloterna tycker att nästa års jobb ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelevenemang och att man pratar med
politiker/lärare.
Studiebesök till svenska och finska Rädda
Barnen.
Konstutställning och sagostund med barn på
Stadsbiblioteket.
Träffa tidigare års piloter.
Aktiviteter på Lilla Holmen.
Att de gör en enkätundersökning på stan.
Att de skriver en barnbok/dikt/insändare
om Barnkonventionen.
Att de deltar i Folkhälsans Sommarhäng.
Att nästa års temat är flyktingar.

Till nästa år behöver man även se över hur man
på bästa möjliga sätt kan implementera årets
piloternas önskningar in i schema och det
överliggande temat.
Piloterna lade fram en idé om att man på Rädda
Barnen skulle införa kaffemöten, månadsvis, dit
ungdomar kunde komma och diskuterar aktuella
teman och händelser på Åland.
En längre version av rapporten finns att få av
Dan Sundqvist. Jag kan nås på +358 44 906 6800
eller via e-post barnensinternet@raddabarnen.ax.
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16 år och kompetent
Vi Barnkonventionspiloter har under de senaste
veckorna fördjupat oss i frågan om rösträtt för
16-åringar. Efter att ha läst alla remissvar finns
det flera saker som vi reagerat på i en stor del av
d e m . Re m i s s v a r e n , s p e c i e l l t d e f r å n
kommunerna, ger intrycket av litet engagemang i
frågan om sextonåringars rösträtt. Kommunerna
behöver mer aktivt inkludera ungdomar i frågor
som berör unga. Detta gäller förstås inte alla
kommuner. Många har gjort sitt jobb väl, vissa
riktigt väl, då de informerat och frågat elevråd,
skolklasser eller andra ungdomar om deras
åsikter. I artiklarna 3 och 12 i Barnkonventionen,
som gäller på Åland står det att ”barnets bästa
ska alltid komma i främsta rummet” och att ”alla
barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som
berör dem”. Om man inte hört ungdomars
åsikter, hur kan man då se till vårat bästa? När
vissa kommuner lämnat in två meningar långa
remissvar baserade på åsikter och inte fakta, och
direkt avfärdar idén om 16 års rösträtt blir man
lite matt.

Många påstår att valdeltagandet skulle bli väldigt
lågt hos 16-åringar. Fast om man läser statistiken
som ÅSUB gjorde efter lagtings- och
kommunalval, så ser man att 18-åringar röstar
flitigare än åldersgruppen 19-25, säkert mycket
på grund av att 19-25-åringarna är borta från ön
och studerar. Så varför skulle inte 16-åringar och
även 17-åringar inte gå och rösta? Om man ger
oss chansen att rösta så kommer vi ta den!
Rädda Barnens Barnkonventionspiloter 2016,
Ivar Jansson, Mina Ahmadi, Blanca Husell, Elida
Westmark, Karolina Kinnunen

Att 16-åringar skulle få rösträtt är inte lika
skrämmande som många vill få det att verka. Det
skulle rentav kunna öka kunnandet, göra vårt
demokratiska system mer inkluderande och få
fler ungdomar intresserade av politik. Detta
skulle utveckla oss ungdomar, vilket är något
som alla barn har rätt till enligt artikel 6 i
Barnkonventionen. Samtidigt finns inga egentliga
nackdelar med att sänka rösträttsåldern, vi
ungdomar kommer inte starta någon revolution
om vi får rösträtt, vi kommer inte skriva ”Kalle
anka” på våra röstsedlar för att vi är så omogna.
Vi kommer inte att förstöra demokratin, utan
snarare utveckla den.
I en demokrati är rösträtt en självklarhet och ett
privilegium, trots att det bör finnas en gräns för
rösträttsåldern så är 16-åringar tillräckligt
kompetenta att ta långsiktiga beslut. Det finns
dessutom inga kunskapskrav på de nuvarande
röstberättigade, det är ingen som ifrågasätter
huruvida vuxna är kompetenta nog att rösta.
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