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ATT SÄKERSTÄLLA

LÅGINKOMSTFAMILJER
BARNS VÄLMÅENDE I

SÄTT FÖR KOMMUNERNA



Coronaviruspandemin har permanent 
förändrat livet överallt i världen. Barn, 
ungdomar och familjer har levt isolerade 
under långa perioder. De har tvingats 
avstå från sitt sociala liv när skolgången, 
hobbyverksamheterna, arbetslivet och fri-
tiden har begränsats och omorganiserats. 
Den sociala isoleringen har också prövat 
relationerna mellan generationerna; den 
trygghet som familje- och släktband ger 
kan ha försvagats, och det kan orsaka oro 
och bekymmer.

Många familjers ekonomi drabbades 
snabbt och hårt när föräldrar blev per-
mitterade eller arbetslösa, eller för att 
arbetsmöjligheterna minskade. På grund av 
coronaepidemin kan särskilt fattiga barn 
och ungdomar, som redan tidigare kämpa-
de med ekonomiska problem i vardagen, 
ha blivit ännu oroligare för hur de ska 
klara sig. Coronakrisen har krävt särskilt 
mycket stresstålighet av föräldrar i lågin-
komstfamiljer, eftersom det kan ha blivit 
ännu svårare att få ihop till uppehället.

Epidemin har visat hur starkt det finländ-
ska samhället är, men den har också blot-
tat den delvis osynliga utvecklingen mot 
olikvärdighet. Det står klart att vi behöver 
förbättra säkerhetsnäten för att kunna 
stöda de mest utsatta barnen samt skydda 
de barn som restriktionerna har gjort 
osynliga. De kommunala beslutsfattarna 

bör ha tillräckliga insikter och färdigheter 
samt viljan att se till att kommunernas 
beslutsprocesser också styrs av den infor-
mation man får av de mest utsatta barnen, 
ungdomarna och barnfamiljerna.

Kommunalvalet 2021 kommer att gå till 
historien som ett speciellt val. Inte enbart 
för att det är det sista traditionella kom-
munalvalet. Det kommer framför allt att 
visa de kommande kommunala beslutsfat-
tarnas vilja att stöda sina invånare ut ur 
coronakrisen. Besluten och investeringarna 
under nästa fullmäktigeperiod kommer att 
ha långvariga verkningar på barnens, ung-
domarnas och barnfamiljernas välmående. 
De ekonomiska satsningarna som man gör 
på barn och ungdomar är investeringar 
som betalar sig många gånger om.

Rädda Barnen vill stöda de kommunala 
beslutsfattarna för att de ska verka kon-
sekvent med att främja barns välmående 
i kommunerna. Vi har sammanställt sex 
rekommendationer för detta ändamål. 
Rekommendationerna ska hjälpa be-
slutsfattarna att fatta beslut som främjar 
barnets rättigheter. I samband med varje 
rekommendation finns också barnens 
rekommendationer. De är sammanställda 
av fritt formulerade svar i enkäten Barnets 
röst 2020, samt av kommentarer från barn 
och ungdomar som deltar i Rädda Barnens 
aktiviteter.

LÅT OSS TA HAND OM FATTIGA 
BARN OCH UNGDOMAR

VUXNA MAN KAN

MAN KÄNNER SIG 
TRYGG NÄR DET FINNS 

VÄNDA SIG TILL.”



För oss är det viktigaste i valet att fattiga och 
medellösa familjers försörjning och välmående 
säkerställs. Minst 112 0001 barn i Finland lever 
i fattiga förhållanden, och risken för att sär-
skilt utsatta familjer drabbas av fattigdom har 
ökat2. Under 2000-talet har fattigdom oftare 
än förr blivit ett tillstånd som går i arv3.

Restriktionerna orsakade av coronapande-
min samt följderna av dem har ytterligare 
förvärrat familjernas problem med uppehälle 
och försörjning samt ökat olikvärdigheten 
mellan barn och mellan familjer. Permittering-
ar, uppsägningar och en ökning av de absolut 
nödvändiga utgifterna har i många familjer 
gjort de ekonomiska problemen större och 
stört vardagens rutiner. I oktober 2020 var 
arbetslösheten 7,4 procent, när den ett år 
tidigare var 6,2 procent.4

Fattigdom i barndomen har stora inverkning-
ar på barns framtida vardag och liv. Familjens 
fattigdom påverkar barns fysiska och psy-
kiska hälsa, skolgång, hobbyer och sociala 
relationer. 
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I Rädda Barnens enkät Barnets röst 2019 
bad vi barn i åldern 13-17 år att berätta om 
sina erfarenheter av fattigdom. Enligt barnen 
märks vårdnadshavarnas ekonomiskt svåra 
situation som materiella brister i familjen, och 
den begränsar fritidsaktiviteterna mycket. Av 
svararna från låginkomstfamiljer hade rentav 
76 procent upplevt skuldkänslor på grund av 
sin familjs ekonomiska situation. Fattigdom 
påverkar också framtiden, och 16 procent 
av barnen i fattiga familjer sade att de inte 
tror att de någonsin kan förverkliga sina 
drömmar.5

I enkäten år 2020 utredde vi hur undantags-
förhållandena våren 2020 påverkade barns liv. 
Av barnen som klassade sin familj som en låg-
inkomstfamilj var 57 procent bekymrade för 
sin familjs försörjning, och rentav 62 procent 
oroade sig för hur familjens vuxna skulle orka. 
Ungefär hälften av barnen i låginkomstfamiljer 
upplevde att de själva eller familjen behövde 
hjälp för att klara sig i vardagen. Omkring 
en tredjedel av alla svarare berättade att de 
någon gång har känt sig mindre värda eller 
utanför, eller att de har blivit mobbade på 
grund av sin ekonomiska situation.6

KOMMUNALA BESLUTSFATTARE FRÄMJAR 
BARNENS REKOMMENDATIONER

Genom att reservera tillräckligt mycket resurser för kompletterande och före-
byggande utkomststöd och därmed underlätta familjernas svåra situation.7

Genom att underlätta ensamföräldrars situation och säkerställa att hemtjäns-
ten och familjearbetet fungerar och att ensamföräldrar får hjälp med barnvård. 

Kommunerna borde sköta det här i samarbete med olika organisationer.

Genom att säkerställa att man i kommunerna identifierar barn, ungdomar och 
familjer som behöver stöd, och att de sociala tjänsterna som riktas till familjerna 

är tillräckliga och ges i rätt tid.

Genom att garantera att barnen och familjens individuella situation beaktas 
också i tjänster som riktar sig till föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna i 

barnens liv.

Genom att möta barn, ungdomar och familjer i olika situationer och utnyttja de-
ras erfarenheter, samt skolhälsovårdens enkäter och resultat av andra liknande 

undersökningar, för att bryta fattigdomsspiraler.

Genom att fatta beslut och göra investeringar som stöder en flexibel koordine-
ring av olika tjänster.

BARNENS REKOMMENDATIONER
”Man kunde hjälpa min familj genom tjänster för psykisk ohälsa, tjänster för 

rusmedelsberoende, socialvård och hälsovård samt ekonomiskt.”

”Fråga mer om hur vi har det, ta oftare kontakt.”

MAN BÖR SÄKERSTÄLLA 
FATTIGA FAMILJERS 
VÄLMÅENDE



Kommunernas ansvar när det gäller att 
förebygga och minska fattigdom framhävs 
under och efter de undantagsförhållanden 
som har orsakats av coronapandemin. För 
kommunerna gäller det att garantera likvär-
diga möjligheter till ett gott liv, oberoende av 
barns familjeförhållanden eller andra faktorer 
som skapar olikvärdighet.

FN:s barnkonvention förutsätter att man vid 
alla beslut som rör barn ska bedöma hur 
beslutet inverkar på barnen.8 Bedömningen av 
inverkan på barn ska vara en permanent del 
i beslutsprocessen för att man därmed ska 
kunna förebygga negativa konsekvenser och 
främja positiva verkningar9.

Förhandsbedömningen förutsätter att man 
har tillräcklig kunskap, kan jämföra olika 
lösningar, samt följa upp verkställandet av 
besluten. Det centrala i förhandsbedömningen 
är att man ska höra de barn som påverkas 
direkt eller indirekt av beslutet, och vid varje 
enskilt beslut identifiera de allra mest utsatta 
barnen och barngrupperna. När det gäller att 
beakta genusfrågor i ekonomiska analyser 
och planer för att avskaffa de strukturella or-
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sakerna till fattigdom krävs det ännu mycket 
arbete i kommunerna.

Beslut som beaktar barn och familjer är en in-
vestering i kommunens framtid. Principerna för 
bedömning utifrån inverkan på barnen förut-
sätter att man i kommunerna också tillämpar 
budgetering utgående från barn, vilket då inne-
bär att barn beaktas på ett övergripande sätt 
när man planerar, fattar beslut om, genomför 
och följer upp kommunens ekonomi.10

Barns välmående får inte heller hotas på 
grund av kommunens ekonomiska svårighe-
ter. Grundliga beredningar av beslut samt 
bedömningar av konsekvenserna för barn är 
särskilt viktiga då de resurser som kommunen 
förfogar över är knappa och man tvingas skä-
ra ner på tjänster eller omorganisera dem. 

Om man inte kan undvika beslut som in-
verkar negativt på barn bör kommunen ha 
beredskap att förebygga och lindra beslutens 
negativa konsekvenser. För att vi ska klara 
oss genom coronapandemin bör man inte 
fatta förhastade eller ensidiga beslut om 
kommunens ekonomi, utan konsekvent satsa 
på barnens och familjernas välmående.

KOMMUNALA BESLUTSFATTARE FRÄMJAR 
BARNENS REKOMMENDATIONER

Genom att informera sig om och förbinda sig vid principerna som 
gäller bedömningen av de mänskliga rättigheternas verkningar, 

och genom att säkerställa att bedömningen är en permanent del 
av beslutsprocesserna i kommunen.

Genom att förstå principerna för barnbudgetering och främja dem i 
planeringen, verkställandet och uppföljningen av kommunens ekonomi.

Genom att planera kommunens ekonomi så att man kan följa med 
dess konsekvenser för barn utifrån ålder, kön och andra uppgifter 

som reglerar barns välmående.11

Genom att se till att personal som arbetar med barn och ungdomar 
får tillräcklig information och utbildning när det gäller barns rättigheter, 

och hur man främjar dem i det egna arbetet.

Genom att förbinda sig vid en barnvänlig kommunmodells principer 
och verksamhetsformer.12

BARNENS REKOMMENDATIONER
”Det är orättvist att bara vuxna får bestämma hur vi ska leva. 

Vi är också människor som borde ha rätt att besluta 
om våra egna liv!”

”Jag önskar att man skulle beakta oss unga mera, 
för vi är landets framtid.”

”Jag tycker att man inte har beaktat ungdomars psykiska hälsa 
tillräckligt bra under de undantagsförhållanden som coronaläget 

har lett till, och inte i normala fall heller.”

MAN BÖR KUNNA 
BEDÖMA HUR BESLUTEN 
PÅVERKAR BARN



FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Finlands grundlag och andra gällande lagar 
fastställer att barn har rätt att vara delaktiga 
i beslut som påverkar dem. I kommunerna ska 
barn ses som likvärdiga och aktiva invånare 
som har värdefull kunskap att dela med sig 
av, både när det gäller välmående i vardagen 
och utveckling av kommunen.

För barnen ska delaktigheten vara en ömse-
sidig och kontinuerlig verksamhet i vardagen 
med de människor som barnen träffar i sitt 
liv, till exempel i småbarnspedagogiken, skolan 
och närmiljön. Delaktighet innebär att barn, 
utgående från ålder och utvecklingsnivå, 
har möjlighet att få information, påverka, 
uttrycka åsikter och få stöd i detta13. Rätten 
till delaktighet gäller alla barn, och man bör 
aktivt främja delaktigheten särskilt när det 
gäller barn i fattiga familjer, invandrarbarn, 
barn med funktionsnedsättning och barn som 
av olika orsaker blir diskriminerade. Kommu-
nernas kanaler och metoder är bristfälliga 
särskilt när det gäller små barns delaktighet14.
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Delaktigheten förutsätter information 
anpassad till barnets ålder, språkkunskaper 
och sätt att kommunicera, men utöver det 
också uppmuntran, olika kanaler samt flexibla 
verksamhetsformer. Det är viktigt att man 
upptäcker vilka frågor barnet vill påverka och 
vara delaktig i, samt att man finner likvärdi-
ga, tydliga och meningsfulla sätt för barnets 
delaktighet. Mätaren för hur delaktigheten 
lyckas ska vara barnens egna upplevelser av 
hur de upplever delaktighet i sina liv, och om 
de har blivit hörda i beslutsprocesserna på ett 
lämpligt sätt.

KOMMUNALA BESLUTSFATTARE FRÄMJAR 
BARNENS REKOMMENDATIONER

Genom att främja en verksamhetskultur som uppskattar barn i kommunen, 
och genom att se till att barns åsikter respekteras och på allvar beaktas 

också i besluten.

Genom att utveckla hörandet av barn, baserat på individuella möten 
med barn, samt barns delaktighet i vardagens miljöer och tjänster.

Genom att se till att barn och ungdomar är med och kläcker idéer, 
utvecklar och bedömer de tjänster som är riktade till dem 

och som påverkar deras liv.

Genom att investera i de kommunala arbetstagarnas utbildning 
för att de ska kunna stärka barns och ungdomar delaktighet samt 

identifiera utsatta barn.

Genom att säkerställa att barn och ungdomar deltar och presenterar 
utvecklingsförslag för krishantering i kommunerna.

BARNENS REKOMMENDATIONER
”Jag tycker att man borde lyssna också till vad vi unga 

har för åsikter i det här undantagstillståndet!” 

”Man borde fråga ungdomar vad de vill, och ordna det 
tillsammans med dem.” 

”Det ska finnas en vuxen som man kan berätta allt för.”

MAN BÖR 
FRÄMJA BARNENS 
DELAKTIGHET



ATT GRÅTA TYST
GÖR MERA ONT.”

ATT NÅGON SER OM
DET ÄR VIKTIGT

ETT BARN GRÅTER.



Barns hälsotillstånd har förbättrats på en 
allmän nivå i Finland, men trots detta har 
skillnaderna i barns hälsotillstånd blivit större. 
Föräldrarnas utkomst och socioekonomiska 
ställning inverkar mycket på hur barn mår 
överlag. Under kommande fullmäktigeperiod 
blir det därför speciellt viktigt att man ser till 
att stöda hälsovården för låginkomsttagare 
och andra grupper som behöver särskilt stöd.

Barn och ungdomar hör inte till den primä-
ra riskgruppen när de gäller coronaviruset, 
men deras hälsa och välmående påverkas av 
restriktionerna. I enkäten Barnets röst 2020 
rapporterade rentav 43 procent av barnen 
i låginkomstfamiljer att de mådde psykiskt 
mycket eller ganska dåligt. När man räknar 
med alla svarare var motsvarande andel 27 
procent. Olika restriktioner kan ha lett till 
att barns fysiska hälsa har lidit på grund av 
uppskjutna tjänster, försämrad vård, våld eller 
brist på närande mat.

När skolelevers hälsa och välmående hotas 
spelar särskilt vuxna som är lätta att kon-
takta i vardagen en viktig roll. Sådana vuxna 
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är till exempel personalen inom elevvården 
eller ungdomsservicen. När det gäller mindre 
barns och deras vårdnadshavares hälsa 
spelar rådgivnings- och hemtjänsten samt 
småbarnspedagogiken en stor roll. Också 
olika kamratstödgrupper är viktiga. 

För att kommunernas personal ska kunna ta 
tag i barnens och familjernas bekymmer och 
svårigheter på allvar och tillräckligt tidigt 
krävs det att personalen har de resurser som 
behövs för att de ska kunna möta barn och 
familjer, lyssna till dem och utan dröjsmål 
bedöma deras behov av tjänster. 

När man främjar barns välmående på ett 
övergripande sätt och lägger in stöd i ett 
tidigt skede förebygger man också en över-
belastning av barnskyddet. Det är viktigt med 
ett kontinuerligt samarbete mellan kommu-
nerna och deras tjänsteleverantörer, samt 
exempelvis utvecklingen av familjecentraler. 
Det gör att tjänsterna kan bilda en smidig 
helhet och stödformerna blir följdriktiga för 
barn, ungdomar och deras familjer.

KOMMUNALA BESLUTSFATTARE FRÄMJAR 
BARNENS REKOMMENDATIONER

Genom att på ett övergripande sätt förebygga 
hälsoskillnader som beror på fattigdom.

Genom att garantera en låg tröskel till tjänsterna och att barn 
och ungdomar snabbt får de tjänster som de behöver.

Genom att fästa särskild uppmärksamhet vid barn som befinner sig i utsatt 
ställning på grund av familjebakgrund, funktionsnedsättning eller traumatiska 

upplevelser orsakade av till exempel flyktingskap eller våld.

Genom att se till att man sörjer för nivån och tillgången till tjänster 
för barn och familjer också i ekonomiskt krävande tider.

Genom att utveckla tillgången till kommunens tjänster på ett sätt som 
gör det möjligt att kombinera vardag och arbete i barnfamiljer.

Genom att säkerställa att kommunerna satsar tillräckligt mycket på 
tjänster för psykisk hälsa samt pedagogik som främjar barnens och 

vårdnadshavarnas psykiska hälsa.

Genom att utöka personalen för att därmed trygga 
barnskyddets långsiktiga barnskyddsarbete.

BARNENS REKOMMENDATIONER
”Det är viktigt att någon ser om ett barn gråter. 

Att gråta tyst gör mera ont.”

”Man känner sig trygg när det finns vuxna man kan vända sig till.”

”I Finland borde ungdomar få avsevärt mycket mera tjänster för 
psykisk ohälsa, också andra tider än under epidemin. Köerna är 

långa överallt och jag har också själv blivit utan vård på grund av 
det här, och det är en av orsakerna till att mitt psykiska tillstånd 

har försämrats nu under coronaepidemin.”

MAN BÖR STÖDA 
BARNS HÄLSA OCH 
VÄLMÅENDE PÅ ETT 
KONSEKVENT SÄTT



Utöver hemmet är småbarnspedagogi-
ken, förskolan och skolan de huvudsakliga 
uppväxtmiljöerna som stöder utvecklingen 
av barnets känslomässiga och interaktiva 
färdigheter samt tron på egna styrkor15. 

Fattigdom som går i arv är en ond cirkel som 
kan brytas med jämställd utbildning. Trots 
att antalet barn som deltar i småbarnspe-
dagogiken har ökat når den fortfarande inte 
omkring en femtedel av barnen i åldern 3-516. 
Barn i låginkomstfamiljer deltar mera sällan 
i småbarnspedagogiken än andra barn17. Det 
här sker trots att småbarnspedagogiken skul-
le stöda välfärden särskilt för barn som lever 
i fattigdom, och jämna ut olikvärdigheten som 
orsakas av till exempel familjebakgrund och 
skillnader som rör inlärning.
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Coronaepidemin avslöjade att alla grundsko-
leelever inte har samma möjligheter. När man 
övergick till distansundervisning klarade en 
del av barnen studierna utan problem, men 
många barn och ungdomar hade svårigheter 
med skolgången på grund av bland annat 
otillräckliga studieredskap, brist på stöd, inlär-
ningssvårigheter och olika problem i hemmet. 
Också i den vanliga skolvardagen drabbas 
särskilt fattiga familjers barn av ovan nämnda 
problem samt av till exempel mobbning.

Regeringsprogrammet har visserligen för-
bundit sig vid att studierna på andra stadiet 
ska bli avgiftsfria men reformen kommer att 
ta flera år. Därför bör kommunerna fortsätt-
ningsvis kontinuerligt verka för att säkerställa 
att även studerande på andra stadiet får 
likvärdiga möjligheter att studera, och att inte 
ungdomar som är utsatta på grund av fattig-
dom eller andra orsaker avbryter sina studier.

MAN BÖR TRYGGA 
BARNENS UPPVÄXT FRÅN 
SMÅBARNSPEDAGOGIK 
TILL VUXEN ÅLDER

KOMMUNALA BESLUTSFATTARE FRÄMJAR 
BARNENS REKOMMENDATIONER

Genom att utreda vilka faktorer som orsakar barns och barnfamiljers 
olikvärdighet inom småbarnspedagogiken samt genom att som 

beslutsfattare vidta korrigerande åtgärder.

Genom att se till att allt flera barn deltar i småbarnspedagogiken.

Genom att garantera elever i grundskolan och på andra stadiet behövliga 
studieredskap av god kvalitet också för distansundervisning. 

Genom att se till att elever med stödundervisning och elever med behov av 
intensifierat och särskilt stöd får det stöd de behöver för inlärningen.

Genom att höra barn och använda redan existerande information (till exempel 
skolhälsoenkäter) för att minska mobbning i skolan och på fritiden.

BARNENS REKOMMENDATIONER
”Be lärarna göra undervisningen sådan att alla blir 

uppmärksammade. Inte bara de som kan.”

”Det andra stadiet borde vara gratis. Böckerna borde inte förnyas så ofta, 
och böckerna kunde återanvändas. Situationen i dag är verkligen orättvis 

för fattiga familjer och för dem som själva måste bekosta sina studier, 
utan hjälp av föräldrarna.”

”Gymnasieböckerna är dyra. Det skulle bli lättare att studera 
om gymnasiet blev avgiftsfritt. Förutom böcker måste man 
skaffa en bra dator, telefon och annat material, som ökar 

kostnaderna för studierna jättemycket.”

”Gymnasiestudierna borde vara gratis för alla. Nu måste ändå 
alla betala böcker, prov, licenser, skrivningar och resor.”



Under undantagstillståndet skapades i 
kommunerna fungerande sätt att stärka den 
sociala gemenskapen och stöda invånarna 
med frivilliga krafter. Också i fortsättningen 
behövs annan motsvarande verksamhet som 
främjar livskraften i det lokala samhället, till 
exempel allmän debatt, mångsidiga möjlighe-
ter för fritidssysselsättning samt evenemang 
och jippon.

Gemenskapen främjas av en kultur med 
öppna beslutsprocesser och där man gör 
saker tillsammans. När barn och ungdomar 
upplever att deras behov och önskemål 
betyder något i kommunen känner de sig 
sannolikt mera som en del av samhället. Barn 
och ungdomar har rätt till ett eget socialt liv, 
och det ska ges särskilt utrymme och stöd i 
kommunerna.
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Alla barn har rätt att leka och tillbringa friti-
den som de vill18. Meningsfulla fritidsaktiviteter 
och hobbyer stärker barns sociala kompe-
tens och får dem att bli säkrare på sig själva. 
Fritidsaktiviteter ger också barn möjlighet att 
få stöd av andra barn eller vuxna. Barnens 
och ungdomarnas mångsidiga fritidssyssel-
sättningar skapar en aktiv och livskraftig 
kommun.

Möjligheterna till fritidsaktiviteter har ett 
klart samband med inkomstnivå och bo-
ningsort. I enkäten Barnets röst 2020 bad vi 
barnen berätta hur alla barn kunde få möjlig-
het till hobbyverksamhet. Utifrån hundratals 
fritt formulerade svar framkom det klart att 
de unga önskar sig förmånliga priser, gratis 
möjlighet att prova på olika aktiviteter, och 
en uppmuntrande atmosfär. De ansåg att 
det är viktigt att man garanterar alla unga 
en möjlighet att tillbringa fritiden enligt eget 
intresse, både på landsbygden och i städerna.

KOMMUNALA BESLUTSFATTARE FRÄMJAR 
BARNENS REKOMMENDATIONER

Genom att lyssna och beakta barns önskemål om 
och behovav en meningsfull fritid.

Genom att se till att alla barn garanteras möjlighet till minst 
en hobby som inte belastar familjens ekonomi och försörjning.

Genom att i kommunen aktivt utveckla konceptet för hobbymöjligheter, 
Finska modellen, och därmed garantera alla skolelever en avgiftsfri 

hobby i samband med skoldagen.

Genom att garantera hobbymöjligheter också i glest bebyggda trakter, 
till exempel genom samarbete mellan skola och hobbyverksamhet, 

skolans klubbar, ambulerande fritidsverksamhet eller distansuppkoppling.

Genom att ta med barnen för att kläcka idéer, utveckla och bedöma 
meningsfulla fritidssysselsättningar, hobbyer samt för alla tillgängliga 

och trygga ställen där man kan träffas och umgås fritt.

BARNENS REKOMMENDATIONER
”Fritid och hobbymöjligheter borde ordnas så förmånligt som möjligt 

och förstås på ett uppmuntrande sätt. Det skulle också löna sig att göra 
reklam, till exempel på skolans anslagstavlor.”

”De kunde vara gratis, men om det inte är möjligt skulle de barn och 
ungdomar, vars familjer är fattigare, få ekonomiskt stöd.”

”Man ska satsa på att uppmuntra var och en att göra det de själva 
njuter av, självständigt eller med en kompis, och inte med våld försöka 

samla alla i samma klunga för att göra samma sak.”

”Här i glesbygden kunde verksamheten vara så att säga ambulerande. 
Man kunde samlas till exempel varje månad i olika byars 

ungdomslokaler för någon klubbverksamhet.”

MAN BÖR UTNYTTJA 
DEN LOKALA SOCIALA 
GEMENSKAPEN SOM EN 
RESURS I KOMMUNERNA
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