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UNGA SKA HÖRAS PÅ LIKA VILLKOR

Projektet Young Voices är ett samarbete 
mellan Skärgårdsstiftelsen i Stockholm och 
SKUNK -skärgårdsungdomarnas 
intresseorganisation på Åland.

Vad är bra - vad måste bli bättre?

Young Voices mål är att ta reda på vad barn 
och unga vill förbättra i skärgården och 
förmedla detta till beslutsfattare.

Om jag vill förändra något - hur gör jag då?

Projektet syftar även till att öka ungas 
engagemang och delaktighet i skärgårdens 
utveckling genom att ge dem erfarenheter av 
demokratifrågor och hur de kan påverka sin 
närmiljö.

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES
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INNEHÅLL
Det här nyhetsbrevet är mestadels skrivet av oss i 
arbetsgruppen och kommer handla om:
-Våra läger inom Young Voices.
-Våra idéer om hur skärgården kan förbättras för 
ungdomar
-Vad SKUNK och Skärgårdsstiftelsen betyder för 
skärgården

Vi som sitter i arbetsgruppen är ungdomar från 
Stockholms och Ålands skärgård. Vi har haft som 
uppgift att tillsammans med projektledarna ta fram 
det här nyhetsbrevet, som är det första av två inom 
projektet.

2

Tankar från arbetsgruppen
Vi vill kunna träffas och göra saker 
tillsammans. Oftast finns det aktiviteter 
på sommaren men vi skulle vilja att det 
även finns saker att göra under 
vintermånaderna. Det är också viktigt att 
fler folk flyttar till skärgården, särskilt 
barnfamiljer. Det vore roligt med mer 
folk som bor året runt! Kommunikationer 
behöver förbättras så vi kan träffa kompisar 
på andra öar och ta oss in till stan.

Vi i arbetsgruppen är inte ensamma om 
att tycka att det behövs fler 
fritidsaktiviteter, mer inflyttning och 
bättre kommunikationer. De här sakerna 
tycker många unga i både Ålands och 
Stockholms skärgård är viktigt. 

På sidorna som följer så kommer vi och 
projektledarna för Young Voices att 
berätta mer om detta och andra saker som 
vi kommit fram till under året.

Arbetsgruppen genom Felicia Erstfeld och Adam 
Alm

INLEDNING

Tankar från projektledarna
Under året som gått har vi besökt skolor i Ålands och 
i Stockholms skärgård och intervjuat ca 70 barn och 
ungdomar i åldern 12-18 år. Vårt uppdrag är att ta 
reda på vad de tycker behöver förbättras i skärgården 
för att unga ska trivas med sin tillvaro. I slutet av 
projektet kommer vi tillsammans med ungdomar i 
projektet att sammanställa alla idéer och förslag till en 
rapport som ska presenteras för politiker och 
beslutsfattare. 

Skärgården står idag inför många utmaningar. Om vi 
ska ha en levande skärgård i framtiden så måste unga 
göras delaktiga i skärgårdens utveckling i mycket 
högre grad och på ett tidigare stadium. Skärgården 
behöver aktiva medborgare! Förmågan att formulera 
åsikter är dock ingen självklarhet utan är något de 
flesta behöver träna på. En annan viktig del inom 
Young Voices är därför att arrangera seminarier och 
konferenser där unga får arbeta med olika teman 
kopplade till demokrati och påverkan.

Läs mer om hur vi arbetar och vilka metoder som 
används under träffarna längre fram. Trevlig läsning!

Sandra Löfgren & Lovisa Arlid, projektledare

Arbetsgruppen 
Från vänster: Projektledare Sandra Löfgren, Adam 
Alm, Sofia Lathinen, Marija Pettersson, Felicia 
Nordlund, Felicia Erstfeld, Amanda Påvals, 
projektledare Lovisa Arlid.



                       

DET HÄR VILL VI 
FÖRBÄTTRA

1) Kommunikationer

2) Inflyttning

3) Fritidsaktiviteter

”Jag tycker det borde finnas fler och billigare transportmedel för 
att ta sig runt i skärgården” Adam Alm, Ljusterö.

Formulera åsikter
Temat på projektets första seminarium 
var ”Visioner i skärgården”. 
Deltagarna fick diskutera vad som är 
bra, vad som kan förbättras och hur 
deras visioner för skärgården ser ut. 
Både i Sverige och Åland var 
kommunikationer, inflyttning och 
fritidsaktiviteter de områden som de 
flesta ville förbättra. Visionerna var 
allt ifrån att anlägga ett 
marinbiologiskt gymnasium och flytta 
ut äldreboenden till skärgården till att 
starta ett flytande hotell och bygga 
linbanor mellan öar. 

Syftet med första träffen var 
framförallt att deltagarna skulle få 
börja formulera sina åsikter inför 
varandra och väcka ett intresse för 
skärgårdens utveckling.    

Sandra Löfgren & Lovisa Arlid, 
projektledare

Fler fritidsaktiviteter - positiva bieffekter

”Vuxna klagar ofta på oss ungdomar som bara ligger 
hemma och spelar på dator eller kollar på tv. Men det 
är för att det inte finns något att göra! Vi vill inte ha 
tråkigt, vi vill få en stimulerande uppväxt, vi vill träffa 
andra och ha något att göra, lära oss nya saker och 
träna på att vara sociala. Om vi fick mer 
fritidsaktiviteter så skulle allt förändras t.ex. mer 
sociala ungdomar, mer erfarenheter, fler flyttar hit, fler 
jobb och en massa positiva bieffekter.”

Victoria Helin, Pia Lindholm, Sara Lundgren, Adam Alm 
och Jonathan Olin.

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH VISIONER

Ökad inflyttning - för en levande skärgård

”Vi tycker att fler ska flytta ut till skärgården. Man mår 
bättre i skärgården och det är bra för barn att växa upp 
här. Det är lugnt och inte så mycket trafik. I skärgården 
kan man simma, fiska, jaga och det är ren luft. Det 
leder till en mer levande skärgård om fler flyttar hit. Vi 
vill att politiker och kommuner läser detta och 
uppmuntrar till inflyttning.”

Sofia Lahtinen, Felicia Erstfeld, Angelina Bergendahl, Teha 
Åkerström och Marcus Söderlund.
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ENGAGEMANG OCH INITIATIVKRAFT

”Engagemang är viktigt för att nåt ska hända överhuvudtaget. Man 
kan inte vänta på att det ska ske av sig själv”. 

Jens Sundberg, Ljusterö

”Jag engagerar mig i judo. Jag gillar det för att man lär sig självförsvar 
och blir modig av att stå där”. 

Tervo Kannike, Föglö

”När jag var 12 fick jag en systemkamera och jag har verkligen älskat 
att fota sedan dess. Det vore roligt med en fotokurs så man kunde 

utvecklas mera”. 
Pia Lindholm, Sottunga

Intervju om engagemang 
med Amanda Påvals 
13 år från Vårdö

Varför ska man engagera sig ?
Man ska engagera sig för att få 
något att hända.
Finns det någon fråga som du är engagerad i ?
Jämställdhet.
Varför tycker du att den frågan är viktig?
Alla har samma rättigheter egentligen men det är 
inte alltid så.
Hur engagerar du dig i den frågan?
Jag säger till om det är något jag tycker är orättvist.

Marija Pettersson & Felicia Nordlund

Skapa grund för engagemang

Temat på projektets andra seminarium var 
”Make it happen”. Syftet med träffen var att 
uppmärksamma deltagarna på att alla kan ta 
initiativ och skapa det vi vill ska hända. I 
skärgården finns inte samma utbud av 
fritidsaktiviteter som i stan, vilket ställer 
högre krav på att unga själva är aktiva. 
Deltagarna på seminariet fick bland annat 
göra projektplaner över idéer de skulle vilja 
genomföra i skärgården. Att arbeta utifrån en 
projektplan är en bra metod eftersom 
deltagarna lär sig att samarbeta och arbeta 
metodiskt mot ett gemensamt mål. 

Sandra Löfgren & Lovisa Arlid
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DEMOKRATI OCH PÅVERKAN 

”Vi vill att skolorna i skärgården ska 
samarbeta mer med varandra. Då kan 
undervisningen bli bättre, eleverna får fler 
kompisar, eleverna blir mer intresserade och 
lär sig mer. Det kanske också kan bli billigare 
för skolorna. Eleverna skulle kunna vara i en 
annan skola en dag och se hur de har det. 
Kanske de har andra saker som eleverna inte 
har på sin egen skola? Vi tycker att rektorerna 
och elevråden ska börja prata med varandra”.
Insändare skriven av ungdomar under 
konferensen 

Varför påverka?
Det som vi kom fram till under träffen är att det är viktigt att vi säger till om 
vi vill ändra på något. Våra röster räknas också, och vi har rätt att säga vad vi 
tycker. Det går att få igenom idéer och förslag bara vi vill och kämpar på. Vi 
tycker att det är viktigt att ungdomar kommer med egna förslag eftersom vi 
kan bidra med andra perspektiv och tänka i andra tankebanor. Om ungdomar 
i skärgården får vara med och bestämma så kan det hända att de bestämmer 
sig för att bosätta sig i skärgården senare i livet.

Amanda Påvals & Sofia Lahtinen

Rangordningsövning -Vad är viktigast att förändra?

Ökat inflytande för barn och unga!
Hur kan ungdomar påverka? Varför ska ungdomar påverka? Det 
var två av många frågor som vi fick fundera på under Young Voices 
första gemensamma konferens.

19-21 oktober samlades 34 skärgårdsungdomar från Åland och Sverige 
på ön Föglö i Ålands skärgård. Temat på konferensen var påverkan. Med 
metoden cafésamtal diskuterade vi olika sätt vi skulle kunna påverka i 
samhället och varför det är viktigt att påverka. Vi fick rangordna olika 
teman på saker som kan förändras i skärgården. Många grupper tyckte 
att fler jobb i skärgården var viktigt och att ungdomar fick mer 
inflytande. Vi hade även olika stationer där vi fick lära oss hur ungdomar 
kan få fram sina åsikter genom media. Under helgen fick vi också prova 
på att dansa zumba, leka nya och roliga lekar och träffa nya människor. 
Sista kvällen avslutades med spökrunda och spökhistorier!

Amanda Påvals & Sofia Lahtinen



Fler fritidsaktiviteter, mötesplatser och kanal 
för påverkan. Det är vad Ålands arbetsgrupp i 
Young Voices kommer fram till när de 
diskuterar vad SKUNK betyder för dem.

”Jag har fått mer chanser till att rida för det finns 
annars inte i Ålands skärgård”, säger Sofia 
Lahtinen från Enklinge. Marija Pettersson och 
Felicia Nordlund som också har varit med på 
SKUNKs ridläger nickar instämmande. För de 
flesta ungdomarna i Ålands skärgård är det för 
långt till stan för att de ska kunna ta del av 
fritidsutbudet där. Alla i Young Voices 
arbetsgrupp har varit med på flera av de aktiviteter 
som SKUNK arrangerat de senaste åren. Rekordet 
har Sofia som, efter en stunds räknande, kommer 
fram till att hon nog varit på tretton olika SKUNK 
arrangemang. ”SKUNK gör skärgården aktiv”, 
konstaterar Marija Pettersson från Kumlinge.

Mötesplats
En annan viktig funktion som SKUNK fyller är 
att fungera som en mötesplats för unga i 
skärgården. ”SKUNK gör så att man lär känna nya 
människor i skärgården. Det hade vart svårt utan 
SKUNK för det är så långt mellan öarna och det 
finns inga ställen man kan träffas” säger Felicia 
Erstfeld från Vårdö och får medhåll från de andra.

Påverkan
Förutom att arrangera fritidsaktiviteter arbetar 
även SKUNK för att bevaka skärgårdsungdomars 
situation på Åland och stärka deras inflytande, 
något som arbetsgruppen tycker är viktigt.  
”SKUNK behövs för att påverka sånt som 
behöver förbättras för oss som bor i skärgården”, 
säger Amanda Påvals från Vårdö. Alla i 
arbetsgruppen var med på Young Voices 
konferensen på Föglö där de fick lära sig olika sätt 
att påverka i samhället.

Bli tagen på allvar
SKUNKs ordförande, Sara Strandberg, gick med i 
styrelsen när hon var 13 år, och hon uppmuntrar 
fler att engagera sig. ”SKUNK har betytt massor 
för mitt självförtroende. I SKUNK blir man tagen 
på allvar, man uppmuntras till att säga vad man 
tycker och man inser att det går att göra väldigt 
mycket mer i skärgården än vad som görs idag”.
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SKUNK-skärgårdsungdomarnas 
intresseorganisation är en organisation för barn och 
unga som bor i Ålands skärgård. Intresse står dels 
för att arrangera fritidsaktiviteter och dels för att 
bevaka skärgårdsungdomars politiska intressen. 
Verksamheten bygger på ungdomars egna idéer. 
SKUNK leds idag av en styrelse bestående av 
ungdomar i åldern 18-23 år. 

SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Vad betyder SKUNK för skärgårdsungdomar på Åland?



Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar 40 områden 
från Örskär i norr till Landsort i söder där 
stiftelsen bedriver natur- och kulturbyggnadsvård.

Dessa 12 000 hektar eller ungefär 12 procent av 
Stockholms skärgårds yta förvaltar stiftelsen för 
att alla ska få möjligheter till rekreation och fina 
vistelser i skärgården. Områden som på det sättet 
kan hållas öppna för alla.

Skärgårdsstiftelsen ska bevara skärgårdens 
naturvärden och egenart, vilket bland annat 
innebär att bevara odlingslandskapet på våra 
marker genom betesdrift och åkerbruk. Utveckling 
för näringarna inom turism och friluftsliv uppnås 
genom att byggnader arrenderas ut till 
skärgårdsentreprenörer som driver vandrarhem, 
stugbyar, värdshus, sjökrogar och gästhamnar med 
mera. Därmed skapas jobb i skärgården samtidigt 
som besökarna erbjuds god service. Vi värnar om 
miljön genom skärgårdsmajor, kompostering och 
kretslopp.

Utöver tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och 
jordbruk bedriver stiftelsen också verksamhet för 
att främja utvecklingen av skärgården i bredare 
bemärkelse. Detta gäller både ur miljö- och 

besöksperspektiv. Ett flertal projekt som arbetar 
för utveckling av bland annat infrastruktur, 
besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har 
startats på senare år. Mycket av detta 
utvecklingsarbete bedrivs med hjälp av extern 
finansiering från bland annat EU.

När Lena Nyberg, tidigare barnombudsman i 
Sverige, började som vd på Skärgårdsstiftelsen 
tyckte hon att det saknades ett ungdomsperspektiv 
på skärgården. Därför tog hon initiativ till 
ungdomsprojektet Young Voices.

”Skärgårdsstiftelsen behöver veta vad barn och unga vill 
uppleva i skärgården. Idag har stiftelsen begränsad 
kunskap om vad de vill ha, vi har inte träffat några yngre 
skärgårdsbor på det här viset tidigare. Skärgården ska 
också locka våra barn och ungdomar till aktiviteter och 
besök”. Skärgårdsstiftelsens Vd, Lena Nyberg

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN

Vad betyder Skärgårdsstiftelsen för Stockholms skärgård?
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Young Voices syftar till att inventera vad barn och unga vill 
förbättra i skärgården och förmedla detta till beslutsfattare. 
Målet är även att ge ungdomar erfarenheter av att påverka 
och bli mer delaktiga i skärgårdens utveckling.

Sitter du på en beslutsfattande position?

Känner du någon som du tror vill ta del av deras idéer?

Är du intresserad av att utveckla skärgården?

Räknar du med en levande skärgård i framtiden?

Går det att förbättra och förändra?

Ålands skärgård + Stockholms skärgård = Sant!

Ryms vi fler i skärgården året runt?

Du tillsammans med Oss kan förändra

Kontakta projektledarna!

VOICES

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

Lovisa Arlid (Åland)
lovisa.arlid@skunk.ax
+358 (0)400 8080 68

Sandra Löfgren (Sverige)
sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se
+46 (0)70 377 23 07

YOUNG VOICES 2013 

Kalendarium

1-3/3, Young Voices träff, Åland
För unga i Ålands skärgård

16-17/3, Young Voices träff, Sthlm
För unga i Stockholms skärgård

3-5/5, YV konferens, Åland
För unga i Ålands och Stockholms 
skärgård

Under hösten 2013 så kommer 
ytterligare två Young Voices träffar 
att arrangeras. Dessutom släpps 
projektets slutrapport som kommer 
att innehålla ungas egna idéer och 
förslag kring hur skärgården kan 
förbättras. Läs mer om detta i 
Young Voices nästa nyhetsbrev 
som kommer ut i maj.

Young Voices finansieras av: Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013, Archipelago & Islands Sub-
programme samt Ålands Landskapsregering, Österåker kommun och Stockholms Läns Landsting.
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