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forord

Etter tre gode Ungdomshøringer i 2011, 2012 og 
2013, ble det etter min mening en enda bedre 
høring i 2014. Årets tema «Mangfold» ble  
diskutert på en måte som skiller seg klart fra 
de debatter og meningsytringer en kan lese i 
avisene om dette temaet. Det kom klart fram at 
ungdommen i dag – som nettopp har vokst opp 
i en mer «mangfoldig» by – har andre vinklinger 
på temaet «Mangfold» enn oss som er eldre. De 
er en langt mer integrert del av mangfoldet, og 
har ikke like mange fordommer som oss eldre. 
Diskusjonene rundt vestkant/østkant var for 
eksempel mye mer fremtredende enn  
diskusjonene rundt hvit/farget eller muslim/
kristen. De unge uttalte også klart at det å sitte 

en dag sammen med ungdommer fra andre kanter av byen og få lov til å diskutere 
dette temaet fritt har vært med på å bygge ned fordommer dem imellom. Bare 
det i seg selv viser verdien av slike høringer. I tillegg kom ungdommene fram til 
konkrete forslag til hvordan fordommer kan brytes ned. Forslag som for eksempel 
«venneklasser» på tvers av bydelene og flere andre konkrete forslag synes absolutt 
å være gjennomførbare.

Jeg har hatt stort utbytte av å lese hele denne rapporten og gleder meg til å 
kunne presentere den for de andre politikerne i Oslo. De som arbeider med 
barn og ungdom i skoler, bydeler og frivillige tiltak vil trolig også ha stort 
utbytte av å lese den. Rapporten viser også at disse årlige høringene er noe vi 
absolutt bør fortsette med og at ungdom har viktige ting å fortelle og lære oss 
eldre og vi som skal styre vår mangfoldige by.

Takk til alle de unge som var med og til UngMed som ledet gjennomføringen av 
høringen. 

Øystein Eriksen Søreide
Byråd for helse og sosiale tjenester 

forord

Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ung-
dommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom 
voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre 
å bruke stemmeretten sin. Barn og unge har 
ikke samme muligheten. Det bør ikke være slik 
at ungdom må engasjere seg i organisasjoner 
for å bli hørt. Ungdom er enkeltindivider som, 
gjennom barnekonvensjonen, har en individuell 
rett til å bli hørt.

I Oslo bor det over 130 000 barn og unge. Det 
er en av fem Osloinnbyggere. Til tross for dette 
er, av naturlige grunner, fem av fem bystyre-
representanter over 18 år. For at så mange som 
mulig av de som ikke har stemmerett skal bli 

hørt, er ungdomshøringen et svært viktig virkemiddel. 

Hvert år velger man et nytt tema for ungdomshøringen og i år var temaet 
mangfold. Hva er positivt og negativt med mangfoldet? Hvem inngår i mang-
foldet? Holdes noen utenfor? Hvordan vil ungdom at Oslo skal se ut i fremtida? 
Ser ungdom for seg en by med et større eller snevrere mangfold? Slike spørsmål 
forsøkte ungdomshøringen å svare på.  

Hvis jeg skal fremheve et aspekt som er gjennomgående i hele rapporten så er 
det at ungdom ønsker et samfunn hvor alle kan være seg selv og at det faktum 
at folk er seg selv, og ikke dilter etter hvordan flertallet er, beriker samfunnet, 
spesielt klasse- og skolemiljøet. Det gleder meg å lese i rapporten at ungdom 
ønsker et mer mangfoldig samfunn.

Denne rapporten er relevant for deg som er politiker, lærer, rektor, helsesøster, 
klubbledere, jobber i utdanningsetaten, elevråd eller deg som er interessert i 
hva ungdom mener om mangfold. 

God lesing!

Sigurd Log Røren
Leder av Sentralt Ungdomsråd
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En høring  
om mangfold
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22. oktober 2014 ble Ungdomshøringen arrangert for femte året på rad. 95 ung-
dommer mellom 13 og 18 år fra fjorten av femten bydeler deltok for å diskutere 
mangfold og hva som skal til for å sikre at Oslo er en bra by å bo i for alle i fremtiden. 
Ungdommene ble rekruttert fra skoler og ungdomsklubber over hele Oslo.

Hva er en ungdomshøring?
UngOrg arrangerer hver høst en byomfattende høring på oppdrag fra byråds-  
avdelingene i Oslo kommune. Temaet for høringen avgjøres i samarbeid med 
byrådsavdelingene og Sentralt Ungdomsråd. Ungdomshøringen har som formål 
å innhente informasjon og innspill fra ungdom i Oslo om saker som angår dem, 
slik at disse innspillene kan tas med i politikkutformingen. 

Den første høringa ble gjennomført i forkant av Bystyremelding 2/2010 Ung i 
Oslo, for å innhente innspill fra ungdommer i Oslo om hvilke saker som er viktige 
for dem. Det ble så i Bystyremelding 2/2010 slått fast at bystyret går inn for 
faste byomfattende høringer for å innhente informasjon om hva ungdom i Oslo 
mener om tema som berører ungdom i Oslo som helhet.  Temaer for tidligere 
høringer har vært ungdom om skole (2013), ungdom om helse (2012) og ungdom om 
trygghet og kriminalitet (2011)1. Gjennom slike høringer sikrer Oslo kommune at 
ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12 hvor det heter at :  

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, 
og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og  
modenhet. 

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig  
og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en 
representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlings-
reglene i nasjonal rett.

Årets høring
Temaet for årets ungdomshøring var mangfold – et tema som på mange måter 
gjorde denne høringen annerledes enn tidligere års høringer. Temaet mangfold  
er større, mer komplisert og ikke så lett å komme med løsninger og forslag til 
tiltak innenfor, sammenlignet med tidligere års tema, som alle har vært noe mer 
konkret. Det store spørsmålet om hva som skal til for at Oslo skal være en bra by 
for alle å bo i rører imidlertid ved alle de tre tidligere temaene, noe som gjenspeiles 
i denne rapporten. Flere av tiltakene ungdommene etterlyste på denne høringa 
har blitt foreslått på de tidligere høringene.
 
1 Den første høringen søkte å få innspill til hvilke tema ungdom synes er viktigst, og ble avholdt i forkant av bystyremelding 2/2010

Formålet med høringene er som sagt at ungdommene skal høres i saker som 
angår dem. Mangfold som tema er spesielt interessant siden ungdommene på 
høringa tilhører en generasjon som har vokst opp med et stort mangfold, i mot-
setning til eldre generasjoner i Oslo som har hatt mer begrenset erfaring med 
både etnisk, kulturelt og seksuelt mangfold.  

Generelt var diskusjonene og uttalelsene fra ungdommene i stor grad normative  
snarere enn beskrivelser av virkeligheten. Dette er positivt, men tildekker nok 
mange av problemene knyttet til mangfold som ungdom opplever. At alle skal 
inkluderes, alle skal respekteres, man skal ikke bruke skjellsord, man skal ikke 
mobbe, det skal kunne være greit å være åpent homofil etc. var det enighet om i 
alle gruppene. Samtidig var det enighet om at det egentlig ikke er sånn, men  
løsningene var ofte vanskelig å komme opp med. I stor grad ble det slått fast at 
alle har ansvar for å inkludere, for å være snille og for å si fra når andre ikke er 
det, men det ble samtidig diskutert at dette er lettere sagt enn gjort.  

Utover dagen, etter hvert som ungdommene ble trygge på hverandre, løsnet det 
imidlertid, og en rekke tiltak ble foreslått. 

De tiltakene som fikk størst tilslutning var de følgende:
• Flere møteplasser for ungdom, på tvers av bydeler
• Strengere regimer på skolene mtp. mobbing og skjellsordbruk
• Lære mer om mangfold i skolen og snakke mer om fordommer
• Bedre tilrettelegging av undervisningen, med mindre klasser eller flere   
    hjelpelærere
• Flere og mer synlige helsetilbud for ungdom
• Bedre fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede
• Bedre og billigere kollektivtilbud
• Mer gatebelysning og mer synlig politi
• Flere miljøtiltak
• Hør mer på ungdommene

Metode
Denne rapporten gir ikke et statistisk representativt bilde av hva ungdom i Oslo 
som helhet mener om tematikken, siden vi ikke er i posisjon til å trekke et tilfeldig 
utvalg ungdommer som samtykker i å tilbringe en skoledag på høringen. Vår jobb 
har derfor vært å gå målrettet ut og rekruttere fra ulike miljøer med det for øye 
å sikre høyest mulig representativitet, med tanke på kjønn, majoritet/minoritet og 
bydeler.  Alle bydeler bortsett fra Sagene var representert på årets høring.  
Ungdommene ble i hovedsak rekruttert fra skoler, men også fra fritidsklubber,  
organisasjoner og gjennom sosiale medier. Funnene i denne rapporten kan der-
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for ikke sies å være overførbare, men heller ses på som en «temperatur- 
måler» hvor uttalelser, fokus og perspektiv kan si noe om trender, strømninger og 
ønsker i ungdomsbefolkningen. Rapportens form er også derfor deskriptiv snarere 
enn analytisk, men med fokus på de temaene som i størst grad ble diskutert.

Årets høring startet med innledninger fra byråd for eldre og sosiale tjenester 
Øystein Eriksen Søreide, leder for Skeiv Ungdom Line Iversen og bystyrerepresentant 
Khamshajiny Gunaratnam. Deler av disse innledningene la nok for mange av ung-
dommene føringer for hva som «greit å mene», da det på flere av gruppene var ung-
dommer som i stor grad brukte den samme retorikken som innlederne og var veldig 
politisk korrekte helt i starten av samtalene. Dette løsnet imidlertid utover dagen, 
etter hvert som de ble trygge på hverandre i gruppene, og vi hadde inntrykk av at 
ungdommene i stor grad snakket fritt etter hvert.

Siden vi er opptatt av ungdommenes subjektive meninger og erfaringer, benyttes 
gruppesamtaler. De 95 ungdommene ble fordelt på ti grupper med 9-10 personer 
på hver gruppe. De ble inndelt etter alder, slik at videregåendeelever og ungdoms-
skoleelever ble plassert på hver sine grupper. Grunnen til dette er tilbakemeldinger 
fra tidligere høringer der det har kommet fram at både refleksjonsnivå og type  
erfaringer er betydelig forskjellig mellom trinnene. Vi ønsket derfor å unngå en  
situasjon der de yngste ungdommene ble skremt fra å si sin mening, at de eldre 
snakket de yngre over hodet eller at de eldste havnet på en gruppe der de følte 
deres eget nivå var for høyt sammenlignet med de yngre. Videre ble både kjønns-
balanse og spredning med tanke på bydeler forsøkt ivaretatt, selv om en fullstendig 
jevn balanse ikke var mulig.

Hver gruppe hadde to tilretteleggere som hjalp samtalen og diskusjonen når nødvendig, 
men som forholdt seg nøytrale med tanke på tematikken. Deres rolle var å stille 
innledende spørsmål for hver bolk, stille oppfølgingsspørsmål når nødvendig, sørge 
for at alle kom til orde og passe på at samtalen og diskusjonen ikke sporet fullstendig 
av. Alle tilretteleggerne fikk grundig innføring og gjennomgang av både tematikken 
og rollen som tilrettelegger i forkant av høringa.

En hake ved gruppesamtaler er at det forutsetter et ønske om, og trygghet til, å 
uttale seg i en gruppe med andre, ukjente ungdommer. De meningene som kommer 
tydeligst fram er derfor meningene til de ungdommene som er utadvendte. En av 
rollene til tilretteleggerne var nettopp å være oppmerksom på dette, og jobbe for 
å inkludere hele gruppen i samtalen og få fram alles synspunkter. Bruk av post-it-
lapper, der deltakerne fikk skrive sine meninger og forslag til tiltak hver for seg ble i 
større eller mindre grad benyttet av alle gruppene for å forsøke å få med alles  
synspunkter, da dette er en effektiv måte å få folk til å delta uten å måtte snakke 

foran de andre. Selv om de aller fleste av ungdommene ikke hadde noen de 
kjente fra før på gruppa, hadde alle gruppene en trygg tone, og etter litt opp-
varming snakket ungdommene trygt om egne erfaringer og meninger. Likevel, 
siden temaet potensielt kan være sensitivt for mange, er det tenkelig at noen 
brant inne med andre holdninger og meninger enn de som ble luftet.

Første bolk gikk med til diskusjon av hva mangfold er, hvilke stereotypier vi 
kjenner, hvilke fordommer ungdommene selv har og hvilke de hører i sine miljøer. 
I den andre bolken diskuterte gruppene mangfold med utgangspunkt i et av 
følgende tema: frihet, likestilling og like muligheter og deltakelse og tilhørighet. 
Tilretteleggerne hadde alle en felles spørsmålsmal, men hvor lang tid de ulike 
gruppene brukte på hvert tema varierte. Selv om gruppene tok utgangspunkt i 
de ulike innfallstemaene nevnt over, er det viktig å poengtere at alle under- 
temaene gikk veldig inn i hverandre, og de fleste gruppene var innom problem-
stillinger under alle de tre paraplytemaene. Alle gruppene avsluttet dagen med 
å diskutere hvordan de ønsker fremtidens Oslo skal se ut, hvor både de forslagene 
som hadde blitt foreslått og diskutert tidligere på dagen, samt nye forslag ble 
rangert etter hva som er viktigst for fremtidens Oslo.
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Hva legger  
ungdommene i 
ordet mangfold?
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Dette åpne spørsmålet tok gruppene i ganske ulike retninger, men det var noen 
fellesnevnere. De ble alle bedt om å skrive det de tenkte på et tankekart, og de 
fleste definisjonene som ble foreslått inneholdt at det handler om forskjellige  
kulturer, forskjellige religioner, forskjellige typer folk, at alle blir representert, alle 
blir inkludert, alle har frihet til å være seg selv, alle får lov til å være den de er og 
at mangfold er mange mennesker som er like og ulike, samlet i et samfunn. 

Videre la ungdommene vekt på at mangfold er positivt fordi man blir kjent 
med folk som er annerledes enn seg selv, og at dette er viktig for selv å bli mer 
respektfull og tolerant. At det er gøy at mennesker er forskjellige var det jevnt 
over enighet om, samt at mangfold er positivt nettopp fordi det gir rom for å 
være annerledes og å skille seg ut.

«Mangfoldet på skolen er viktig og vi trenger det, ellers blir alle bare 
kopier av hverandre, og da kan ikke samfunnet utvikle seg»

De fleste yngre ungdommene var også raske til å ramse opp ulike grupper i 
samfunnet som rike/fattige, ulike etnisiteter, homofile, unge/voksne og ulike 
religioner. Det ble imidlertid diskutert at det også er mange grupper det er  
vanskelig å identifisere, fordi de ikke har synlige kjennetegn, samt at mange jo 
kan tilhøre mer enn bare én gruppe. Det ble også nevnt at det for enkelte grupper  
er vanskeligere å være en del av felleskapet og at de faller utenfor samfunnet. 
Særlig ble narkomane og tiggere nevnt, men ungdommene mente likevel at 
disse like fullt var en del av mangfoldet.

Det ble imidlertid også diskutert at mangfold ofte fører til konflikt, fordi folk 
med ulike kulturer og oppfatninger som krasjer skal leve sammen. Disse kan 
være vanskelig å forene, og fordommer vil lett vokse fram når ulike mennesker 
plutselig må forholde seg til hverandre. Det ble pekt særlig på rasisme, samt 
religiøse grupper som ikke aksepterer homofili. Sju av ti grupper mente  
imidlertid at øst/vest-skillet og sosioøkonomiske forskjeller er den største 
utfordringen til et inkluderende mangfoldig Oslo, og de savnet alle flere konkrete 
tiltak for å jevne ut disse skillene. Mange var likevel klare på at det alltid vil være 
store spredninger i befolkningen, fordi folk alltid vil søke sammen med de som 
er like seg selv, og man kan derfor ikke forvente at alle skal kunne leve ordentlig 
sammen. De mente det viktigste er at man ikke stenger folk ute fra fellesskapet, 
da dette kan føre til at man blir ekstrem, uansett mening eller uttrykk.

Fordommer
For å få i gang tankeprosessen rundt fordommer ble ungdommene bedt om å si 
hva de umiddelbart tenker om ulike grupper i samfunnet; eldre, kvinner, ung-

dom, innvandrere, homofile, nordmenn, folk på østkanten, folk på vestkanten 
etc. Ungdommene var generelt åpne om egne fordommer, selv om det var tydelig 
mer aksept for at ungdommene fra østkanten luftet sine fordommer mot vest-
kanten enn vice versa. De sterkeste fordommene, i alle fall de som ungdommene 
selv delte, var nettopp knyttet til østkanten vs. vestkanten. På vestkanten «er 
alle pappagutter», ble det sagt, og at «det er bare sosser på Nordstrand». «På 
vestkanten er de rike og snobbete med store hus og fine hager» og «på vestkanten 
drikker ungdommene masse», er andre sitater fra ungdommene. En av jentene 
kommenterte at hun selv har fordommer mot vestkanten, til tross for at hun  
har vokst opp og bor der. Det ble diskutert at det finnes «etablerte sannheter»,  
som at Ulsrud er en dårlig skole, mens alle som går på Elvebakken er flinke.

Fordommene som kom fram mot østkanten var at «på østkanten er det bare fattige 
og innvandrere og sånt» og «på østkanten er de gangstere, de stjeler». Det ble 
også nevnt at «på østkanten bor det mange innvandrere, og derfor er det masse 
voldtekter og kriminalitet der», samt «det er flest utlendinger som er kriminelle». 
Disse siste fordommene ble luftet av ungdommer med innvandrerbakgrunn 
selv, som fortalte at de trodde det var sånn for det hadde de hørt av andre og 
fått fra media.

Ungdommene kom raskt over på at selv om dette er fordommer de har, så vet de 
ikke nødvendigvis noe om de personene de ser, selv om de raskt dømmer dem. 
Flere pekte på at fordommer handler om å skjære alle i en gitt gruppe over én 
kam. «Vi setter folk i grupper bare fordi vi har sett en eller to ting». På samme 
måte kan fordommer også være positive: En av ungdommene mente at homofile 
som gruppe er gode mennesker. Dette var utledet av at hun hadde en homofil 
lærer som var veldig snill, ergo er alle homofile mennesker snille mennesker. 
Andre ungdommer var opptatt av at det egentlig ikke skal så mye til for å endre 
fordommer, siden én bra opplevelse gjør at du må revurdere synet ditt. En av 
ungdommene fra østkanten pekte på at hun hadde ei venninne som bodde på 
vestkanten, og at denne venninna verken var spesielt rik eller sossete. Hun var 
ikke særlig annerledes enn venninner som bor på Grønland. 

«Fordommer kan endres dersom man møter noen som ikke passer inn 
i den fordommen man hadde om en bestemt gruppe, men dersom man 

møter noen som passer inn så blir fordommen bekreftet.»

Hvilke fordommer møter dere selv?
Blant fordommer de selv hadde møtt var også øst/vest-skillet tydelig. Ungdommer 
fra vestkanten fortalte at de opplevde at andre antok de var snobbete, frekke 
eller overlegne: «Folk tror at jeg er dum og overfladisk fordi jeg kommer fra vest-
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kanten». En annen av ungdommene fra vestkanten fortalte om en episode der 
hun skulle møte venninner av ei venninne på østkanten, men hvor venninnene 
plutselig hadde endret holdning til henne da de fikk vite hvor hun var fra, fordi 
de automatisk antok at hun var en snobb. Ungdom fra østkanten fortalte at de 
opplevde å bli mistenkeliggjort og tatt for å være kriminelle. «Folk tror at siden 
jeg er fra Furuset er jeg en bråkmaker». Dette var fordommer de hadde møtt i 
møte med både ungdommer fra andre deler av byen og fra voksne.

Det kom også fram at på enkelte av østkantskolene, hvor flertallet har en annen 
etnisk bakgrunn enn norsk, kunne de fullt ut norske elevene lett bli ekskludert. 
Ungdommer med minoritetsbakgrunn fortalte om fordommer mot hvite norske 
på sine skoler, særlig mot norske jenter, og at det lett blir grupperinger basert på 
etnisitet. «Rasisme er naturlig dersom man er redd for det som er annerledes», 
ble det sagt, og at fordommer går alle veier. 

På flere av gruppene ble nordmenns fordommer mot innvandrere diskutert, 
som at «det norske folk mener at samfunnet blir tatt over av innvandrere». Flere 
av ungdommene med minoritetsbakgrunn hadde opplevd disse fordommene 
direkte, i form av å bli anklaget for å stjele, fått en hund sendt etter seg sammen 
med rasistiske ytringer som kommentarer på hudfarge, samt at det er vanlig å 
bruke folks nasjonalitet som skjellsord – «din jævla somalier/iraker/kurder». 
Mange fortalte også at de synes det er vanskelig å bli inkludert når de har en 
annen kultur enn majoriteten. De fortalte at de ble mistenkeliggjort på grunn 
av sin religion eller kultur, og at det for mange opplevdes vanskelig å gå med 
religiøse symboler. Flere av gruppene diskuterte hva rasisme handler om, og 
konkluderte med at det handler om generaliseringer basert på enkelthendelser, 
slik som fordommer generelt er, men at dette har lettere for å slå hardt ut overfor 
etniske minoriteter enn andre: «Alle terrorister er muslimer, alle muslimer er 
terrorister».  

Religionsundervisning ble diskutert i fem av gruppene. Ungdommene mente 
dette faget har potensiale til å bygge mer toleranse og respekt for andre kultu-
rer, dersom kulturdelen av religionene kunne blitt vektlagt i større grad, eller at 
man kan ha et eget fag om kulturer i skolen, da dette vil øke forståelsen. 

Ungdommene var opptatt av at fordommer hindrer oss i å bli kjent med folk, 
fordi vi er mer opptatt av hvordan de ser ut eller hvor de er fra enn hvordan de 
er innvendig. Dette hindrer oss i å lære nye ting, kommenterte andre, fordi vi 
på en måte blir blinde av våre egne fordommer. Hvis man blir kjent med folk vil 
fordommene forsvinne, men de pekte også på at fordommene jo i utgangspunktet 
hindrer oss i å bli kjent med nye mennesker, og at det derfor er vanskelig. De 

etterlyste flere tiltak for at ungdommer fra ulike bydeler skal kunne møtes, slik 
som skoletreff og flere møteplasser for ungdom i sentrum. Flere av ungdommene 
trakk fram Ungdomshøringa som et tiltak som direkte utfordrer fordommer 
fordi de møtte folk de aldri ville møtt ellers og så at de egentlig ikke var særlig 
forskjellige.

«Dette vi gjør nå er med på å bygge broer. Her møtes øst og vest! Oslo 
kommune bør legge opp til aktiviteter på tvers av bydeler og øst/vest, 

men uten at noen sier ‘nå skal dere bli kjent med hverandre så vi ikke tror 
at de andre er sånn eller sånn’»

Mange av ungdommene var også frustrerte over at voksne generelt ser på ung-
dom som late og lite selvstendige: «Dersom man som ungdom opplever at noen 
tror at du ikke klarer deg selv, blir man gjerne uselvstendig; man prøver ikke».  
Voksne, politikere og skolene tar ikke hensyn til mangfoldet i ungdomskulturen, 
mente de, og at de som gruppe blir generalisert. De fortalte at de hører ting som 
at ungdommen nå er galere enn før, at de er seksualiserte, at de er hensynsløse 
eller likegyldige, og at det ikke er forståelse for at ungdommene er like forskjellige 
innad i ungdomsbefolkningen som alle andre. Mer kunnskap om hvordan det er 
å være ungdom ble etterlyst i skolen, og flere sa de vil høres mer og at de ønsker 
mer fokus på at ungdommen er fremtiden. «Hør på ungdommene! Vi vet mye 
som ikke de voksne vet.»

«Voksne og politikere har ofte litt fordommer mot ungdommer: ‘Dere er jo 
bare barn!’»

På to av gruppene mente ungdommene at det er mer fordommer i Norge enn 
andre steder; at nordmenn er mer inneslutta og mer skeptisk til fremmede enn 
folk jevnt over er i andre land. Flere grupper mente videre at voksne og eldre 
er mer fordomsfulle enn ungdom, og at de lærer bort dette til sine barn: «Hvis 
voksne lærer barna sine at det å være homo er galt så kommer jo det barnet til å 
tro at det å være homo er galt. Så de voksne må jo også oppdras». Det ble pekt på 
at eldre har mer fordommer mot både innvandrere og homofile enn de mente 
ungdommer har «siden de [eldre] ikke ble lært at det er greit å være homofil, for 
eksempel» og at «voksne og eldre er ikke like vant til innvandrere som vi er».

 
«Voksne burde ikke ha fordommer, for vi ser jo opp til foreldrene våre»
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Medias ansvar
Mange av ungdommene mente media svartmaler situasjonen i Oslo og bidrar 
til å forsterke fordommer og skillet mellom øst og vest. Vestkantsungdommene 
var spesielt opprørt over hvordan de blir framstilt i media. De sa de ikke kjente 
seg igjen i beskrivelsene som overfladiske og at de har en ekstrem drikkekultur. 
Ungdommene mente at i følge media er vestkantsungdommene late, forfengelige, 
fester og drikker mens østkantsungdommene er dårlige på skolen, stjeler og 
tagger.

«Avisene burde ikke være med å dele opp i grupper. Det burde ikke være 
sånn vestkantsungdom her og østkantungdom der hvis de skal si noe om 

det å være ungdom i Oslo. Det burde bare være ‘ungdom i Oslo’»

Flere fortalte at etter hvert som de hadde blitt kjent med folk fra andre deler 
av byen, hadde de møtt egne fordommer i døra. De som ikke kjente noen fra 
andre deler av byen var imidlertid ærlige på at de hadde fordommer. Fordom-
mene som hadde blitt nevnt var det de trodde om folk fra den andre siden av 
byen, siden de ikke kjente noen derfra som kunne utfordre det bildet media ga 
dem. «Fordommer kan forsterkes eller avkreftes gjennom nyheter, tv og film.»

På samme måte mente de media generelt skriver for lite positivt om ungdom-
mer. Ungdommene mente ungdomskulturen blir fremstilt som én kultur, og at 
mangfoldet blant dem ikke blir sett. De pekte på at nå er det «generasjon  
prestasjon» som gjelder, før var det curling-generasjonen og glasurgenerasjonen. 
De etterlyste en mer nyansert framstilling av ungdomskulturen i media.

«Politikere og gamle politimenn er de eneste som får uttale seg i media 
om ungdomskultur. Ungdom må bli hørt!»

De mente også at særlig fordommer mot innvandrere blir forsterket av både 
politikere og media: «Media, sammen med de mest ekstreme innenfor gruppene, 
er med på å forsterke fordommene». Enkeltpolitikere ble trukket fram som 
problematiske fordi «de vil ha alle utlendingene ut av landet». Andre pekte på 
politikken som føres og at denne bidrar til å bevare skillene, og med det også 
fordommene: «Politikerne er med på å bygge opp under fordommene. De store, 
fine husene er på vestkanten. Kommunale boliger osv. er på østkanten. Det er 
kjempeproblematisk.»

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Ha flere arenaer der man kan møtes på tvers av bydelene
• Media må slutte å generalisere
• Ungdom må få slippe til i media
• Mer kunnskap om hvordan det er å være ungdom inn i skolen
• Ha dager som Dignity Day eller lignende på alle skolene, da slike ting bedrer  
  miljøet på skolen
• Lære mer om andre kulturer og minoriteter i skolen
• Lærerne må snakke om fordommer på skolen
• Skoler kan besøke eldrehjem, så lærer eldre mer om hvordan ungdom er
• Lære mer om skikker i ulike kulturer i religionsundervisningen
• Styrk den kulturelle skolesekken 
• Vi må alle bli rausere og bli kjent med dem vi har fordommer mot
• Vi må akseptere at folk er forskjellige
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Mangfold og  
frihet
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Ungdommene mente at Norge er et land hvor vi har kommet langt i å akseptere 
hverandre, og at vi derfor i stor grad har frihet til å være oss selv. Det ble pekt 
på nasjonal økonomisk rikdom som i stor grad gir frihet til å gjøre det man selv 
vil, finne sin egen identitet og lett finne andre som er opptatt av det samme som 
deg. At ytringsfriheten står sterkt ble fremhevet som en viktig del av et fritt 
samfunn der alle kan være seg selv, og at denne friheten er nødvendig for å føle 
seg som en del av samfunnet. Ungdommene var enige i at ytringsfriheten ikke 
bør innskrenkes, da alle skal ha rett til å uttale seg. Likevel skal ikke ytrings- 
friheten misbrukes. Man skal ikke misjonere overfor andre eller prøve å forandre 
andre. Det var også bred enighet om at ytringsfriheten ikke skal brukes til å 
rakke ned på andre. 

Selv om ungdommene mente det nok er mye bedre i Norge sammenlignet med 
andre land, var de opptatt av at det ikke er perfekt her heller. Selv om alle skal 
ha lov til å være seg selv uten å bli diskriminert, er det ikke sånn, og alle må 
jobbe for å gjøre samfunnet bedre. Homofiles situasjon ble i særlig grad diskutert, 
og ungdommene trodde at denne gruppen nok ikke føler de kan være åpne om 
hvem de er i like stor grad som andre grupper i samfunnet. Det ble pekt på at 
mange religiøse samfunn ikke tolererer homofili, og at det nok er andre områder 
man vil møte diskriminering på hvis man er åpen om at man er homofil. «Du pas-
ser jo bedre inn hvis du er heterofil. Homofile kan ikke gifte seg i kirka, for eksem-
pel. Det er jo diskriminering». 

Skjellsordbruk
Skjellsordbruk ble diskutert på alle gruppene. Ord som «homo», «jøde», 
«mongo»/«hemma» og «bitch»/«hore» var i følge ungdommene de mest 
utbredte skjellsordene, med «homo» og «jøde» på toppen. «Hvis man går forbi 
en gutt, da, som er sånn femi kledd, så er det liksom ‘åh, han der så homo ut!’ Det 
er liksom veldig lett å si sånne ting.» Flere av gruppene reflekterte rundt bru-
ken av «homo»/«homse»/«gay» som skjellsord og at det nok hever terskelen 
for å tørre å stå fram som homofil: «Når man bruker disse ordene sånn så gjør 
det å være noe av disse ordene til en negativ ting, selv om det egentlig ikke er det 
i det hele tatt. Man misbruker jo ordet. Det er jo ikke negativt å være homo for 
eksempel». Videre mente flere at den utbredte bruken av «jøde» som skjellsord 
nok gjør det vanskelig å være jøde, og at mange kanskje ikke vil fortelle at de 
er jødiske. En av ungdommene fortalte at da de hadde hatt om jødedom i RLE 
hadde mange begynt å le hver gang ordet «jøde» ble brukt. «Når minoriteter 
brukes som skjellsord gjør det at de føler seg mindre verdt».

På spørsmål om hvorfor disse ordene har blitt skjellsord, svarte ungdommene 
at slik har det bare blitt. De var egentlig enige i at ordene i seg selv ikke trenger 

å være negative, men at de over tid har fått negative konnotasjoner. En av ung-
dommene mente det handlet om å distansere seg selv: «Man sier at noen er 
[skjellsord] fordi det er det motsatte av en selv. Det handler om at noe man selv 
ikke er, er negativt, og derfor kan man kalle andre det». Mange mente at en del 
ord som ikke nødvendigvis er ment negative blir tolket annerledes av mottaker 
enn de er ment fra avsender. Noen av ungdommene mente at enkelte ord var ok 
å bruke, hvis du selv tilhørte gruppen. Et eksempel på dette var hvis du selv er 
mørk i huden kan du kalle andre som er mørk i huden «svarting». Dette var det 
imidlertid uenighet om, og det de fleste landet på var at ord som potensielt kan 
oppfattes krenkende er ord man skal holde seg unna å bruke.
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Skolenes rolle
I de fleste gruppene ble kulturen på de respektive skolene diskutert og sammen-
lignet. Ungdommene mente lærerne må bli strengere, og at mobbing og skjells-
ordbruk må få tydelige konsekvenser. Anmerkninger, telefon hjem og at temaet 
blir tatt opp på kontaktmøter var blant tiltakene som ble foreslått. Noen av ung-
dommene mente også at mobberne i alt for stor grad beskyttes av skolen, eller 
at det ikke tas seriøst. Rektor og de ulike lærerne på skolene har alt å si, mente 
ungdommene. Hyppig bytte av kontaktlærer ble også nevnt som et problem, da 
klassene da stadig får nye regler å forholde seg til. Dette hindrer utvikling og 
opprettholdelse av en god kultur i klassen, da det ikke er noen til å følge med 
på hva som skjer over tid. Noen ungdommer kom imidlertid fra skoler hvor de 
mente ledelsen gjorde en god jobb, og at andre skoler derfor må kunne lære av 
de skolene som har lyktes i å skape en god kultur: «I klassen min er vi forskjellige 
og alle blir respektert. Skolen slår hardt ned på mobbing. Vi blir lært opp til å ha 
vår egen mening». 

Samtidig var det også enighet om at ungdommene selv må bli flinkere til å gripe 
inn og si imot de som mobber eller bruker skjellsord, selv om dette av mange 
oppleves ubehagelig. En av gruppene mente at man innad i egen sosiale gruppe 
kan endre holdninger ved å si fra til sine venner om at den type ordbruk ikke 
er greit, og så vil dette spre seg til sine venners andre vennegrupper. Å si fra til 
voksne var det mange som også mente ungdommene selv burde bli flinkere til, 
men det var uenighet rundt hvorvidt dette hjelper, siden mange følte skolen ikke 
tar problemene på alvor. 

Noen var imidlertid veldig pessimistiske og mente at «folk er dømmende. Selv 
om vi snakker om dette her nå, så kommer folk alltid til å dømme andre», og at 
det er «ganske vanskelig å endre slike holdninger, for det gjelder alle mennesker». 

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Skolene må lære av hverandre. Kommunen kan se på hva de skolene som gjør  
  det bra faktisk gjør og overføre dette til andre skoler
• Mer fokus på LHBTQ i skolen
• Unngå hyppig bytte av kontaktlærer, fordi det forstyrrer miljøet når man får  
  nye regler å forholde seg til
• Det må få konsekvenser dersom man bruker skjellsord som «jøde» eller   
  «homo». Skolene burde ringe hjem og ta det på kontaktmøter
• Alle må ta ansvar for å inkludere de som er utenfor, si fra når man hører skjells- 
  ordbruk eller ser mobbing
• Slutte å lage nye skjellsord, og slutte med å være med på å spre dem

Ungdom og press
Mange opplever at det er mye press både på hvordan man skal oppføre seg og 
se ut, og at dette går utover friheten til å være seg selv. Presset kommer i alle 
størst grad fra medelever, men de pekte også på media – særlig med tanke på 
skjønnhetspress. Ungdommene var veldig opptatt av fokuset på merkeklær 
og presset på alltid å ha nye klær. De kule i klassen eller på skolen er de som 
bestemmer trenden, og få tør å gå mot dette. Det ble sagt at mobbing kan skje 
på bakgrunn av at man ikke er moteriktig. Dette kom særlig fra elevene på vest-
kants- og sentrumsskolene.

«På min skole er det mye motepress, en slags uniform på skolen. Det er 
nok litt vanskelig å skille seg ut og være seg selv.»

«Jeg tenker på hva folk synes, og bestemmer meg [for hva jeg skal ha på 
meg] ut ifra det, noen ganger» 

På en av gruppene mente ungdommene at de selv burde bli flinkere på å bytte 
klær seg imellom, samt å gi bort klær til bruktbutikker. De mente det var for lite 
fokus fra politikere og media på det positive med gjenbruk, og sa at dette var 
noe de savnet.

To av gruppene tok opp sosiale medier og hvordan dette både innskrenker og 
utvider friheten til å være seg selv. På den ene siden gjør sosiale medier det 
tydeligere at du er utenfor. Før visste man ikke nødvendigvis hva man gikk glipp 
av, men nå vet alle om hva de andre har gjort. Mobbing og diskriminering er 
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Psykisk helse
I forbindelse med diskusjonene rundt press var det mange som etterlyste flere 
lavterskeltilbud for ungdom, og mente unges tilbud for psykisk helse er for 
dårlig. Selv om skolene tilbyr mye informasjonsmateriell som hjelpenumre og 
brosjyrer, hjelper ikke dette fordi mange synes det er flaut å ta vare på slike bro-
sjyrer. «Alle kaster dem tydelig», for ikke å risikere at folk skal tro eller skjønne 
at de sliter. En av ungdommene fortalte om et opplegg i klassene der de «fikk 
vite nummeret til gratis hjelpelinje for unge, men ingen ville skrive det ned. I en 
annen klasse hadde læreren bedt alle ta opp telefonen og skrive det ned. Sånn var 
det ingen som skilte seg ut». Flere mente også at skolehelsetjenesten må bli mer 
diskret, eller at det må finnes tilbud andre steder i byen der man kan gå for ikke 
å bli sett. «Det er kleint å bli hentet ut av klassen for å bli med sosiallærer».

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Bedre skolehelsetjeneste og flere skolepsykologer for dem som sliter, men  
  mer diskret
• Mer diskret informasjonsformidling om hjelpetiltak
• Mer midler til organisasjoner og klinikker som driver hjelpetilbud for ungdom
• Flere lavterskeltilbud

også lettere på nett. Folk får beskjed om ikke å like bilder, og det skrives stygge 
og sårende kommentarer med anonyme profiler. Det ble også fortalt om Instagram-
brukere som legger ut krenkende ting om andre elever, og om hemmelige 
brukere på ask.fm som sprer rykter om andre.

Sett fra den siden mente ungdommene det er vanskeligere å være seg selv på 
sosiale medier. Man er sårbar for kommentarer og kritikk siden det for andre er 
lettere å si slemme ting på eksempelvis Facebook eller Instagram enn ansikt til 
ansikt. Slik disse ungdommene så det, takler de voksne problemstillingen på feil 
måte. De opplevde at det eneste rådet de får er å slette profilene sine. I stedet 
mente ungdommene at skolen må mer på banen og heller jobbe med hvordan 
ungdom skal oppføre seg mot hverandre på nett. Internett er nemlig ikke bare 
negativt, mente de. Det gjør også at man lettere kommer i kontakt med andre 
mennesker. De pekte på den befriende siden med internett og sosiale medier. 
Hvis man skiller seg ut eller har meninger det ikke er aksept for på skolen kan 
man være med i ulike forum der man føler tilhørighet. «Med internett kan du  
være der det skjer uten å være der».

Press internt i de sosiale grupperingene ble også diskutert. Mange føler at de 
ikke helt kan si hva de mener fordi man ikke vil skille seg ut: «Presset i gruppen 
kan være sterkere enn det generelle presset». Selv om de mente man har selv- 
bestemmelse over egen identitet var de klare på at de tilpasser seg de andre de 
er med til en hver tid. Det er ikke alltid de kan være seg selv, ble det sagt – man 
bukker ofte under for gruppepress for ikke å bli sett på som rar eller et avvik. 

«Hvis du har lav selvtillit er det veldig vanskelig å gjøre noe annet enn  
det gruppen din mener du skal gjøre. Hvis du har tro på deg selv vet 

 du at du ikke trenger å gjøre det» 

«Man vil jo helst bare passe inn. Være en del av gjengen» 

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Mer fokus på gjenbruk fra politikere og media, eksempelvis    
  holdningskampanjer
• Ungdom må bli flinkere til å bytte klær seg imellom
• Bedre og mer konstruktivt fokus på internett og sosiale medier i skolen
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Mangfold og  
tilhørighet
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Det viktigste for å føle tilhørighet til samfunnet var i følge ungdommene at man har 
venner og familie; noen som backer deg opp. Det ble også uttrykt at det er viktig å 
kunne være seg selv og at man ikke må tilpasse seg andre, samt at man kan si det 
man vil, altså ha ytringsfrihet. Også her ble nettfora og sosiale medier trukket frem 
som noe positivt; man kan finne tilhørighet i grupper på nett hvis man ikke føler at 
de man vanligvis er med deler dine interesser eller synspunkter.

Ungdom med minoritetsbakgrunn som hadde opplevd rasisme og diskriminering 
selv, fortalte at dette påvirker deres tilhørighet til det norske samfunnet negativt. 
De trakk fram media også her, og mente det var et alt for negativt fokus på innvan-
drere og at dette bidrar til rasisme i samfunnet. Andre diskuterte gjeninnføringen 
av K’en i KRLE, og mente dette fungerer ekskluderende for mange grupper. «Når 
folk sier ‘Norge er et kristent land’ føler ikke jeg tilhørighet til samfunnet». Skole-
gudstjenester ble også nevnt som en praksis som ekskluderer mange og fremhever 
én religion over de andre. De fleste ungdommene mente man ikke bør tilrettelegge 
for høytider i forbindelse med kristendom og ikke for andre religioners høytider, 
samt at det i undervisningssammenheng også burde være lagt inn besøk til moskeer 
og synagoger.  

Likevel mente en av de muslimske ungdommene at kristendom er en del av den 
norske kulturen og at det er viktig å lære om og bevare denne, og at det viktigste er 
ikke å hindre noen i å feire sine høytider. To av gruppene var opptatt av at alle skal 
kunne ha sin religion, men man skal ikke prøve å påvirke andre. Både de religiøse og 
ikke-religiøse mente at religion er noe privat og således ikke har noen plass i skolen 
på den måten skolegudstjenester har. Andre mente religiøs bakgrunn kan gjøre at 
andre ekskluderer deg, og det må tilrettelegges for alle religioner i skolen slik at alle 
kan føle seg norske selv om de ikke er kristne. 

En av gruppene var opptatt av matpreferanser og allergier, og mente disse ofte 
kunne være ekskluderende. Både religiøse og ideologiske spiseregler, som vegeta-
rianisme og veganisme, ble trukket fram, og de mente det måtte bli bedre utvalg 
både i kantinene på skolene, samt i butikkene generelt slik at det blir lettere for de 
som har mer utradisjonelle preferanser, eller allergier.

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Media må bli flinkere til å skrive positive ting om innvandrere også
• Kutt ut skolegudstjenester
• Besøk kirker, moskeer og synagoger på likt grunnlag  i undervisningssammenheng
• Flere alternativer i kantinene og bedre utvalg i matbutikkene for å ta hensyn  
  til  de med allergier, er vegetarianere/veganere eller har religiøse diettregler
• Sikre at det gjennomføres klasseturer, da dette styrker samholdet

Gruppetilhørighet og å bli satt i bås
Gruppetilhørighet var et tema som opptok mange av gruppene, både med tanke 
på overordnede samfunnsgrupper og i mindre sosiale grupper. Mange mente 
andre plasserer dem i grupper de ikke nødvendigvis vil plassere seg selv i. De 
påpekte også at de selv lett gjør det: «Hvis jeg ser noen med en spesiell type klær 
kan jeg tenke at de er rike og sosser, men det er jo ikke sikkert de er enige i det», 
eller «hvilken gruppe man tilhører handler mye om identitet. Noen vil ikke høre 
hjemme i verken gutte- eller jentegruppa, men jeg kan fort sette dem dit. Vi setter 
folk i bås uten å egentlig være klar over det». De reflekterte rundt hvor lett det er 
å definere andre ut ifra ett markant kjennetegn – gjerne førsteinntrykket eller 
hvordan man kler seg - og således plassere dem i en bestemt gruppe, mens de 
samtidig nødig vil definere seg selv tilhørende kun én gruppe i samfunnet. En av 
ungdommene påpekte den potensielle faren med dette: «å sette noen i bås gjør 
at de selv lever den ut».
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Flere av ungdommene med minoritetsbakgrunn påpekte at de lett blir plassert 
i innvandrerkategorien selv om de ikke ser på seg selv som det. «Man er liksom 
alltid utlending, selv om man er født i Norge» og «jeg er ateist, men i klassen blir 
jeg sett på som muslim».  Noen pekte også på konflikten mellom det å ikke være 
helt norsk, men heller ikke helt sine foreldres nasjonalitet. Mange omtalte seg 
selv om «delvis norsk», «ikke helt norsk», «halvt norsk», «norsk, men med irakisk 
bakgrunn» etc. Noen påpekte også at de følte seg mer norske i Oslo, men straks 
de kom utenfor, til andre steder i Norge, følte de seg med en gang mye mer som 
en utlending fordi «det legges mer merke til der», og at man «får blikk».

Ungdommene var alle enige i at gruppetilhørighet ikke definerer deg fullstendig. 
«Man er en gruppe fordi man har noe felles, men det er også veldig mange ting 
man ikke har felles, men som man kanskje har felles med andre grupper». Hva 
som kreves av majoriteten og hva som kreves av minoriteten ble også diskutert 
i flere av gruppene; balansen mellom selv å sørge for å passe inn og ansvaret for 
å inkludere andre. Ungdommene var opptatt av at det var et skjevt maktforhold 
mellom majoriteten og minoriteten i denne saken, da majoriteten til syvende og 
sist sitter på makta til å inkludere eller ekskludere. Man har dermed ikke alltid 
frihet til å velge gruppetilhørighet: «Gruppen må slippe deg inn også» og «det 
er en del grupper du ikke kan være med i. Selv om de ikke sier noe så forstår du 
normene. Du skjønner at du ikke får bli med. Du kan føle det». En annen gruppe 
snakket om tematikken på veldig lokalt nivå: «Det er klassens ansvar å inkludere 
en person i gruppa». 

En av gruppene oppsummerte tilhørighet i tre punkter: 
1. man må ønske å ta del i samfunnet og ønske å finne tilhørighet
2. gruppene må være åpne
3. samfunnet må være åpent for ulike grupper

Det kom imidlertid fram at mange ungdommer er bekymret for egen status i 
skolegården og vennegjengen, og at det skal mye til for å tørre å si i mot dersom 
din gruppe er opptatt av å stenge ute andre. En av gruppene diskuterte også 
hvor skjør egen sosial posisjon kan være, og at det er risikabelt å inkludere nye 
mennesker i sin gruppe da dette kan true din egen posisjon - særlig hvis de som 
inkluderes er veldig annerledes. Da risikerer man at det som er annerledes plut-
selig blir kult, og det er vanskelig å skulle omstille seg etter det. 
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Mangfold og  
like muligheter
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De fleste ungdommene mente at virkelig likestilling ikke kun handler om å 
gi alle like muligheter på papiret, men snarere om positiv diskriminering. På 
spørsmål om hvilket av de to nedenstående bildene som er likestilling, svarte 
majoriteten av ungdommene bildet til høyre, begrunnet med at det ikke er  
viktigst at alle får likt, men snarere at de får lik opplevelse. 

Dette ble videre begrunnet både med nære og fjerne eksempler, som mer penger 
i bistand til de fattigste landene, at man betaler prosentvis mer i skatt hvis man 
har veldig høy inntekt versus veldig lav inntekt, at ikke alle har råd til å betale 
den samme egenandelen til en klassetur og at noen elever trenger mer oppfølging 
og tilrettelegging i skolen enn andre. Som en av ungdommene formulerte det: 
«Samfunnet må ta hensyn – du kan ikke be en tjueåring og en åtteåring sloss om 
den samme tingen, da blir det jo urettferdig». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flere av ungdommene var veldig opptatt av tilrettelegging i skolen, og mente 
det er for få lærere eller for store klasser. Det ble pekt på store forskjeller internt 
i klassene, og at mange ikke får den hjelpen de trenger og dermed faller utenfor 
i ung alder. Privatskoler ble nevnt som noe som bidrar til å skape større forskjeller 
i samfunnet, fordi bare de med god råd kan gå på disse skolene som ungdommene 
opplever har bedre oppfølging av elevenes individuelle behov.

Andre trakk fram manglende tilrettelegging også for de elevene som er skole-
sterke, og at skolene burde gjøre mer for å gi disse tilstrekkelige utfordringer: 
«Ulike mennesker har ulike behov. I klasserommet har elever forskjellige behov».

 
Ungdommenes forslag til tiltak:
• Bedre tilrettelegging av undervisning så ikke ungdommer faller fra, samt at   
  de som ligger foran får utfordringer
• Flere lærere eller mindre klasser
• Mer leksehjelp

Økonomi og deltakelse
De fleste ungdommene pekte på økonomi som det største hinderet for like 
muligheter, og at utgangspunktet ditt vil avgjøre mulighetene senere i livet. 
Mange mente det er for dyrt å være med på fritidsaktiviteter, og at slettes ikke 
alle har like muligheter på grunn av dette. For eksempel må man betale for 
utstyr til fotball, og ikke alle har råd til det.  Fritidsaktiviteter som eksempelvis 
fotball ble videre trukket fram som en fin måte å møte nye mennesker med 
annen bakgrunn enn deg selv, og det ble derfor lagt vekt på hvor viktig det er at 
deltagelse i slike aktiviteter ikke er avhengig av familiens økonomi. Selv om de 
var klare på at ikke kan være med på alt de vil, mente ungdommene det bør finnes 
tilbud til alle på noe vis.

Flere av gruppene mente at nordmenn er alt for materialistiske og at vi bryr oss 
for mye om penger. Når alt alltid skal være pengebasert innskrenkes mulighetene 
for de med dårlig råd. At aktiviteter i skolesammenheng, som klasseturer, bør 
være uten egenandeler, og at skolene må hjelpe til med å legge til rette for inn-
samlingsprosjekter for klassen var det bred enighet om. «Det er bedre at man 
samler inn penger sammen enn at noen blir andres veldedighet».

Ungdommene pekte også på hvor lett det er å falle utenfor hvis du ikke har råd 
til å gå i bursdag eller gå på kino, og de syntes det er synd at det er så tabubelagt 
og lite forståelse for å ha dårlig råd. De fortalte at man ofte automatisk er uten-
for hvis man ikke har de riktige klærne, og at det ikke er greit å gå i brukte klær. 
Det var bred enighet om at det egentlig er for mye fokus på merker og dyre klær. 

Mange pekte også på at kollektivtilbudet ikke er godt nok i de ytre bydelene, og 
at mange unge er avhengig av å bli kjørt hit og dit. For de med foreldre som ikke 
har mulighet til å kjøre rundt, enten fordi de ikke har bil, jobber flere jobber, 
jobber skift eller har mange andre barn, fører dette til ekskludering. Den ene 
gruppen pekte også på at det er for dårlig gatebelysning, noe som gjør at det 
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ikke er trygt å sykle. Hvis man da ikke enkelt kan ta buss eller foreldre kan kjøre 
deg, er det vanskelig å delta. Noen av ungdommene kom imidlertid med innvendinger 
til dette og påpekte at man kan ikke bygge t-bane over alt, og at man bare må 
finne seg i å måtte bytte flere busser. «Man kan ikke tilpasse alt til alle. Dessverre 
kan ikke alle bli fornøyd».

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Ha flere støtteordninger for folk med dårlig råd og opplyse bedre om de  
  ordningene som finnes
• Opprette utlånssentraler for utstyr til aktiviteter
• Flere etter skolen-tilbud, helst på tvers av skoler, som gitarkurs og fysiske   
  aktiviteter
• Bedre kollektivtilbud og flere nattruter på tvers av bydelene
• Bedre gatebelysning

Tilrettelegging for funksjonshemmede
Fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede ble tatt opp på mange av gruppene, 
og flere av ungdommene reflekterte nok for første gang over hvor vanskelig det 
er for mange funksjonshemmede å komme seg rundt. De pekte på manglende 
fysisk tilrettelegging med tanke på dørkarmer og manglende ramper eller heiser. 
Flere reflekterte også over at mange aktiviteter er ekskluderende for folk med 
funksjonshemminger, og at det burde tilrettelegges bedre for at alle kan delta. 
I tillegg mente de det er viktig å sørge for egne aktiviteter der det er nødvendig 
eller relevant, slik at alle har et tilbud. 

Flere ungdommer påpekte at det nok ville vært vanskelig for en rullestolbruker 
å gå på deres skole. Noen reflekterte også over egen innstilling til mennesker 
med funksjonshemming, at det nok var noe de ikke tenkte så mye over, men at 
det var viktig at de selv jobbet for å inkludere alle. Skjellsordbruk ble også tatt 
opp her, og det var tydelig at å bruke ord som «hemma», «mongo» og «krøpling» 
ikke er uvanlig rundt om på skolene.

«Mange sier jo sånn ‘hemma’. Og det er jo egentlig et ord for en funk-
sjonshemmet, og man burde jo ikke kødde med ordet, for det å være funk-

sjonshemmet e’kke noe feil, da. Når du sier sånn at ‘ha, det er skikkelig 
hemma sagt’, så er det jo egentlig som å si at hvis du er funksjonshemmet 

så er du skikkelig dum. Det er jo skikkelig stygt sagt..»

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Universell utforming av alle skoler
• Mer universell utforming generelt i bybildet
• Sørge for at så mange aktiviteter som mulig er tilrettelagt for funksjonshemmede,  
  samt sørge for egne aktiviteter for de som trenger det
• Alle må bli mer oppmerksomme overfor folk med funksjonshemminger og   
  jobbe for å inkludere disse mer

Kjønn
Den ene gruppen snakket om de rent fysiske forskjellene mellom menn og kvinner  
som gjør at man ikke har like muligheter, da menn er bygd sterkere. Videre  
diskuterte en av gruppene kjønn og seksuell trakassering og at faren for seksuell  
trakassering er med på å redusere kvinners muligheter i forhold til menns, 
mens en annen gruppe diskuterte kjønn og lønn og påpekte at menn og kvinner 
kan jobbe like mye i samme jobb, men menn får bedre betalt. Gatebelysning og 
mer politi i gatene ble foreslått for å forhindre seksuell trakassering i det offentlige 
rom, mens det for de andre problemene var vanskelig å komme opp med løsninger. 
En av ungdommene foreslo imidlertid at alle kvinner burde streike til de  
får lik lønn for likt arbeid: «Seriøst, samfunnet vil jo ikke gå rundt hvis plutselig 
alle damene streiker!»
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På to av gruppene ble det problematisert rundt at deres egen kulturelle bakgrunn 
er et hinder for deltakelse. Det ble diskutert at i strenge muslimske familier er 
det mange jenter som ikke får lov til å delta i ulike aktiviteter eller dra alene til 
sentrum. De mente det derfor er viktig med gode lokale tilbud i bydelene slik at 
ikke mange blir ekskludert.

Ungdommenes forslag til tiltak:
• Bedre gatebelysning og mer politi/sikkerhetsvakter for å forhindre seksuell   
  trakassering, voldtekter og hatkriminalitet
• Strengere oppfølging av diskriminering av minoriteter på arbeidsmarkedet og  
  mer informasjon om det som finnes av tilbud
• Mer bruk av rasismeparagrafen og strenge straffer for brudd på    
  diskrimineringslovverket
• Gratis kjernetid i barnehager for alle barn med minoritetsbakgrunn
• Bedre norskopplæring for voksne innvandrere, med særlig fokus på å hjelpe   
  analfabeter

Innvandrere
En av gruppene var opptatt av utdanning for innvandrere, og mente mer må 
gjøres for å sikre innvandreres mulighet til å ta lavere utdanning, dersom de 
ikke har fullført grunnskole. Analfabetisme ble trukket fram, og de mente 
voksne som lider av det må få grundig oppfølging og tilbud om undervisning 
når de kommer, slik at de kan få jobb og i større grad være en del av samfunnet. 
Språk ble også trukket fram som et hinder for like muligheter, og betydningen 
av at barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage med god norskopplæring 
ble vektlagt. Mange av ungdommene var imidlertid opptatt av at den norske vel-
ferdsstaten i stor grad sikrer like muligheter for norske borgere, slik at det i alle 
fall i prinsippet skal være mulig å jobbe seg opp fra et dårlig utgangspunkt. 

At fordommer og diskriminering er et annet hinder for like muligheter var 
mange av ungdommene også opptatt av. «Det er vanskelig å få jobb hvis man 
ikke er fra Norge. I TV-bransjen er det nesten bare hvite mennesker». Det ble 
fortalt om personer de kjente eller visste om med utenlandsklydende navn som 
har skiftet navn for å kunne få jobb. Det ble også fortalt at mange foreldre opp-
fordrer barna sine til å bytte navn for å gjøre det enklere for dem. «En jeg kjen-
ner jobba med telefonsalg, men fikk aldri solgt noe. Så begynte han å si at han het 
Ole Gunnar og da gikk det mye bedre». Flere av ungdommene med majoritets-
bakgrunn uttrykte forbauselse over at dette var et problem. Det samme gjaldt i 
den gruppen som brukte mye tid på å diskutere rasisme og hatkriminalitet, og 
som etterlyste bedre belysning og mer politi og sikkerhetsvakter i bybildet for å 
forhindre slike angrep. De med majoritetsbakgrunn var ikke i like stor grad klar 
over problematikken som de med minoritetsbakgrunn.
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Fremtidens  
Oslo 
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Selv om Oslo var et gjennomgående tema hele dagen, ba vi ungdommene fokusere 
spesifikt på hva de mener er bra med Oslo i dag, hvilke hovedutfordringer de 
mener Oslo har og hvordan de ønsker fremtidens Oslo skal se ut. Vi ba dem også 
rangere forslagene de hadde kommet med i løpet av dagen, slik at vi kom fram 
til en topp 10-liste som de fleste var enige i.

Ungdommene var positive til å bo i en mangfoldig by som Oslo, og hadde lett 
for å komme med eksempler på hva som er bra med det: 
• Man lærer av hverandre 
• Fordommer kan lettere forebygges og brytes ned i Oslo sammenlignet med   
  på et lite sted
• Det er lettere å møte andre som deg
• Man blir ofte utfordret på egne meninger og holdninger fordi man møter så   
  mange forskjellige mennesker 
• Vi får en mye mer spennende matkultur 
• Oslo har en rekke lokalpolitikere med innvandrerbakgrunn som da gir repre- 
  sentasjon for mange grupper i bystyret

Konkrete tilbud ble også trukket fram, som: 
• Møtesteder i regi av Røde Kors 
• Psykisk helseuke på skolene 
• At narkomane kan selge =Oslo 
• At det er tilrettelagt for ulike religioner i det at det finnes både moskéer og   
  synagoger 
• At det er jevnt over gode helsetilbud og gode barnehager 
• At fritt skolevalg gjør at man ikke er nødt til å gå på skole i nærheten av der man bor

Mange mente også at de selv har gode forutsetninger for å bygge et bedre Oslo 
i framtiden, fordi de har vokst opp med et mye større mangfold enn tidligere 
generasjoner, og at de da mer naturlig er mindre fordomsfulle enn eldre.
«Når jeg har blitt eldre har jeg møtt flere folk og endret mange av fordommene 
mine. Men jeg opplever at foreldrene mine har fordommer mot for eksempel 
Grønland»

Blant generelle utfordringer i Oslo ble klasseskillet og ujevn ressursfordeling 
trukket fram av mange. Fortsatt var øst/vest-skillet viktig, og mange mente 
Oslo er en delt by der mange lever helt separate liv uten kontakt med mennesker 
som ikke er i deres egne sosiale grupper. Mange av ungdommene mente det er 
viktig at det i større grad legges til rette for at ungdommer kan møtes på tvers 
av bydelene og på tvers av øst/vest. «Oslo er ikke et og samme sted. Én by, mange 
forskjellige steder».

Flere av ungdommene uttrykte bekymring for boligmarkedet, og mente at uten 
en aktiv boligpolitikk vil de dårligere stilte bli presset ut av byen, og det vil bli 
mindre mangfold i sentrumsbydelene. 

Mobbeproblematikken som hadde blitt diskutert tidligere ble tatt opp igjen, og 
ungdommene var opptatt av at det er viktig å jobbe mot fordommer og for mer 
respekt i samfunnet generelt. De var bekymra for skjellsordbruken, forskjells-
behandling og diskriminering.

Flere trakk også fram at de følte gatene er utrygge, at det er for dårlig belysning, 
for lite politi i gatene og at det er for få hjelpetilbud til narkomane og tiggere. 
Noen av ungdommene mente Oslo er mindre trygt for jenter enn for gutter.
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De tiltakene som vant størst tilslutning:
Flere møteplasser for ungdom
Alle gruppene etterlyste flere møteplasser for ungdom, der de kan 
møtes på tvers av bydel og bakgrunn. Noen av gruppene så for seg 
at dette kunne være en ungdomsklubb av noe slag i sentrum, der 
ungdom kan komme fra hele Oslo. Andre ønsket seg flere kulturtil-
bud som gjerne kunne holde til utenfor sentrumsbydelene, men hvor 
målet er at ungdom fra hele byen kan komme sammen. Hovedformå-
let uavhengig av hvordan de så for seg dette i praksis er at man lett 
skal kunne møte ungdommer man ellers aldri vil møte og lære at man 
ikke er så forskjellig som man kanskje tror. De ungdommene som 
hadde venner fra andre deler av byen fortalte om hvordan deres egne 
fordommer hadde blitt knust i møte med folk fra den andre siden, 
mens ungdommer som ikke kjente folk fra den andre siden av byen 
var ærlige på at de hadde flere fordommer. 

«Klubber og aktiviteter blir fort stemplet som enten østkant eller 
vestkant»

 
Noen av gruppene diskuterte mulige tiltak mer i detalj og kom opp 
med følgende forslag:

Venneskoler
Innfør venneskoler med en skole fra østkanten og en fra vestkanten. 
Dette kan starte med at ungdommene blir kjent anonymt gjennom 
brevveksling eller lignende med en elev fra den andre skolen. Da blir 
man kjent før man møtes og blir kjent med personen uten at de for-
dommene man har ødelegger. Skolene kan så samarbeide om ulike 
prosjekter og utflukter sammen. En annen variant som ble foreslått 
var utveksling, der to klasser, eller en gruppe elever, bytter skole for 
en dag eller en uke. To av gruppene foreslo også at klasser fra ulike 
skoler kan dra på klassetur sammen.

Oslo rundt på 80 dager
Den ene gruppen foreslo en kulturfestival som går over et helt år 
rundt om i Oslo under en fane med 80 ulike arrangementer som viser 
fram mangfoldet i Oslo: «En vandring fra høykultur til subkultur», 
gjerne med skoler fra ulike deler av byen involvert i noen av arrange-

mentene. Det skal være en blanding av voksen- ungdoms- og familiearrange-
menter, med fokus på kulturell læring. Det viktigste skal likevel være at det er 
gøy og at det åpner folks øyne for alt det spennende som skjer rundt om i byen.

Arrangere «annerledesdager»
Tre av gruppene foreslo at skoler og barnehager kan arrangere annerledesdager der 
man setter fokus på at alle egentlig er annerledes enn de andre. Da kan man 
også diskutere normal-begrepet og feire mangfoldet. Andre grupper var opp-
tatt av Dignity Day og at dette bidrar til et bedre miljø på skolen. «Vær deg 
selv»-kampanjer på skolene ble også foreslått – alle tiltak for å feire mangfold og 
styrkene ved å ha ulike mennesker samlet og hva man kan lære av hverandre.

Samarbeid mellom klubbene
Flere av gruppene ønsket mer samarbeid mellom ungdomsklubbene. Den ene 
gruppen foreslo å ha representanter for klubbene inn i et slags klubbråd for å 
bedre kunne utveksle erfaringer og ideer klubbene  
i mellom. En annen gruppe fortalte at den lokale klubben på østkanten skulle ha 
overnattingsbesøk fra en klubb på vestkanten. Dette synes resten av gruppa var 
en god idé og noe de selv ville vært med på.

Skolene må bli strengere
Mange av ungdommene var frustrerte over at skolene ikke slår hardt nok ned på 
skjellsordbruk som «homo» og «jøde». De mente lærerne må bli strengere og at 
mobbing og skjellsordbruk må få tydelige konsekvenser. En av gruppene mente 
det burde innføres automatisk anmerkning for skjellsordbruk, mens en annen 
gruppe mente det burde føre til telefon hjem. Noen av ungdommene mente 
også at mobberne i alt for stor grad beskyttes av skolen, eller at det ikke tas 
seriøst. Rektor og de ulike lærerne på skolene har alt å si, mener ungdommene. 
Hyppig bytte av kontaktlærer ble også nevnt som et problem, da klassene da får 
nye regler å forholde seg til, noe som hindrer en god kultur i klassen da det ikke 
er noen til å følge med på hva som skjer over tid.

Lære mer om mangfold i skolen
Ungdommene var opptatt av at det er mangel på kunnskap som fører til for-
dommer og diskriminering. De mente de selv er mindre fordomsfulle enn sine 
foreldre og besteforeldre nettopp fordi de har mer kunnskap om andre kulturer 
siden de i mye større grad har vokst opp med det, i tillegg til at de har internett. 
Likevel var de klare på at det fortsatt er mange fordommer, og at de nok selv har 
en del. Den ene gruppen mente derfor kulturer bør inn i RLE-faget slik at man 
får økt forståelse for de ulike religionene. En annen gruppe mente man burde 
besøke ulike trossamfunn, som moskeer og synagoger for slik å lære bedre. 
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En tredje gruppe foreslo et eget fag i skolen om de ulike minoritetene i Norge, 
mens en fjerde gruppe var opptatt av LHBTQ-spørsmål og mente disse burde 
vies mer plass i mange fag. På overordnet plan mente ungdommene man burde 
snakke mer om fordommer i skolen.

Bedre tilrettelegging i skolen
Ungdommene etterlyste bedre oppfølging i skolen. Mange fortalte om for store 
klasser eller for få hjelpelærere, noe som går ut over både de svake og sterke 
elevene. Mange var opptatt av at manglende oppfølging og tilrettelegging i 
skolen fører til at noen faller av og dermed ikke får de samme mulighetene 
som andre ungdommer. Andre var også opptatt av at for store klasser og for få 
lærere gjør at de som er skoleflinke ikke får nok utfordringer, og at dette kan 
føre til at man blir skoletrøtt. Vikarlærere uten kompetanse i det faget de settes 
inn på ble også nevnt, og ungdommene mente man skulle kunne kreve at vikarene 
har fagbakgrunn i det de blir satt til å undervise i.

Bedre helsetilbud for ungdom
De fleste gruppene trakk fram helsetjenester i en eller annen form. Noen av 
gruppene var opptatt av at skolehelsetjenesten må styrkes, andre var opptatt 
av at man må få skolepsykologer på alle skoler, i alle fall en eller to dager i uka. 
Noen av ungdommene synes det er for flaut å oppsøke hjelp på skolen, og var 
mer opptatt av at hjelpetilbud i regi av andre organisasjoner, som Sex og Sam-
funn, burde styrkes. At det ikke er mange nok kommunepsykologer ble også 
diskutert på en av gruppene.

Universell utforming
Blant de viktigste tiltakene var også bedre fysisk tilrettelegging for folk med 
nedsatt funksjonsevne. Ungdommene var opptatt av at det mange steder er 
vanskelig eller umulig for funksjonshemmede å få tilgang, på grunn av manglende 
ramper eller heis. De mente Oslo må legge bedre til rette over alt, slik at rulle-
stolbrukere kan komme til.

Bedre og billigere kollektivtilbud
Ungdommene i de ytre bydelene savnet flere avganger og flere linjer på tvers av 
bydelene. Argumentene handlet både om mulighetene for å dra til andre deler 
av byen, at ikke alle har foreldre som kan kjøre rundt og at det ikke er trygt nok 
å sykle over alt, fordi det mangler sykkelveier og/eller er for dårlig gatebelysning. 
Ungdommene mente også at det koster for mye, og pekte på at det ikke er alle 
som får månedskortet betalt av sine foreldre.

Økt trygghet

Manglende gatebelysning ble også nevnt i forbindelse med kriminalitet, og det 
ble nevnt at jenter nok føler seg mer utrygge ute i bybildet enn gutter. De etter-
lyste bedre belysning og mer synlig politi i belastede områder, som rundt Oslo 
S, samt utenfor sentrum. To av gruppene trakk fram hatkriminalitet, og mente 
det må være mer politi i gatene for å forhindre slike angrep. Noen av ungdom-
mene trakk også fram at det at det mange steder i Oslo oppleves utrygt gjør at 
deres foreldre ikke ønsker å la dem dra dit de vil, noe som hindrer dem i å være 
med på ulike arrangementer, og i det store og hele hindrer dem i å møte ung-
dommer fra andre deler av byen. 

Flere miljøtiltak
Mange av gruppene gikk også ut over mangfoldsdebatten og beskrev sitt ideal-
Oslo. Det var her et sterkt fokus på miljø og klima. De vil ha mindre biltrafikk i 
sentrum, mindre forsøpling, beholde markagrensa og flere klimavennlige bygg. 
Det mest konkrete forslaget som kom fram var at det bør være flere søppel- 
kasser rundt om i byen, og at disse burde ha kildesortering. Mange var også 
opptatt av inneklimaet på skolene, og mente skolebyggene må rustes opp.

 
Hør på ungdommen! 
Media ble igjen trukket fram, og ungdommene gjentok at de ønsker å bli hørt, 
representere seg selv og at ungdomskulturen må framstilles mer nyansert. 
At media er med på å forsterke skillene mellom øst og vest ble vektlagt, og de 
etterlyste en mer positiv framstilling. De var lei av å bli møtt med fordommer fra 
voksne, som at «de er bare barn», og var opptatt av at de vet mye som voksne og 
politikere ikke vet. 

Mange påpekte at å samle ungdom slik de var denne dagen var viktig. De 
påpekte at de hadde møtt ungdommer fra andre deler av byen, og som de aldri 
ville møtt ellers, samt at det var viktig og interessant å diskutere tematikk de 
ikke diskuterer på skolen. 

«Politikere kan prøve å samle oss sånn som nå. Diskutere et felles emne. 
Man må møtes. Vi må ikke diskutere øst/vest-problematikk. Vi må bare 
snakke om noe som kan samle oss. Vi må likestilles med en gang. Da kan 

 vi bli venner uten å snakke om øst/vest» 
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Hva har dere lært og hva vil dere ta  
med dere videre?

«Jeg vil ta med meg meningene til dem på bordet rundt meg videre, fordi 
de hadde fine og betydningsfulle meninger»

«Dette er en mulighet. Du kan bringe videre blant andre mennesker for-
ståelsen om at selv om ikke alle tenker likt som deg kan de fortsatt ha 

gode ideer og meninger»

«Jeg skal ta med meg andres tanker og innspill om ulike ting, og huske at 
ungdom også har muligheter til å bli hørt»

«Jeg skal ta med meg følelsen av å være en del av noe der jeg kan  
uttrykke min mening»

 «Jeg tror det vil bli mindre skille mellom menneskene i Oslo. Folk blir  
mer åpne mot nye kulturer og nye folk» 

«Det kommer til å bli som i USA, at det blir flere måter å være norsk  
på, sånne bindestreks-identiteter; norsk-somalier, norsk-iraker..» 

«Vi er ikke like, men vi er et felleskap!»

 «Det viktigste vi kom fram til var at det er viktig å vise respekt, uansett 
om man har fordommer eller fordi noen er annerledes. Og at man bør  

bli kjent med folk før man dømmer»

«Jeg skal ta med meg videre at det er lov å være forskjellig»
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Etterord fra UngOrg
Ungdomshøringa er et eksempel på en uformell arena der ungdom kan si sin 
mening. Ungdomshøringa er et supplement til mer formelle arenaer som Ung-
dommens bystyremøte, i det at ungdommene som deltar på ungdomshøringa 
ikke representerer noen andre enn seg selv. Ved å bruke slike uformelle arenaer 
legger man til rette for at ungdom som ikke er organisert også kan formidle sine 
synspunkter og bli hørt i saker som angår dem. Stemmene i denne rapporten 
tegner et bredt bilde av hva ungdom i Oslo mener om mangfold, og hvordan de 
ønsker fremtidens Oslo skal være.

Mange av tiltakene som ble etterlyst på årets høring ble også foreslått under 
tidligere høringer. I 2011 ble bedre kollektivtilbud, særlig om kvelden, mindre 
stigmatisering av østkanten fra medias side, mer synlig politi i gatene og bedre 
gatebelysning etterlyst, mens flere og mer synlige støtteordninger for familier 
som sliter økonomisk, bedre skolehelsetjeneste med flere og mer synlige helse-
søstre samt skolepsykologer og flere lavterskel aktivitetstilbud ble etterlyst på 
ungdomshøringene både i 2011 og 2012. 

I 2012 ble også ungdomstilbud eller ungdomsklubber som er åpne for ungdom fra 
hele byen foreslått, samt skoleutveksling mellom øst og vest, arbeid mot fordommer 
mellom øst og vest, beholde markagrensa og mer konstruktivt fokus på bruk av 
sosiale medier fra skolens side.
 
I både 2012 og 2013 var ungdommene opptatt av at det er viktig å sikre klasseturer 
for å skape sterkere samhold og forebygge mobbing, men at disse måtte være et 
lavterskeltilbud slik at ingen blir ekskludert. Bedre tilrettelegging av undervisningen, 
flere lærere per klasse og at skolen slår hardere ned på mobbing og skjellsordbruk 
ble også etterlyst i 2013.

Dette tyder på at ungdom i Oslo i stor grad er opptatt av det samme, da ytterst 
få av ungdommene som deltok på årets høring har deltatt tidligere. UngOrg vil 
understreke viktigheten av at meningene som kommer fram gjennom ungdoms-
høringene tas på alvor og blir fulgt opp fra politisk hold. Ungdom har både rett til 
og ønske om å bli hørt. Ungdomshøringa har fått større oppslutning for hvert år, 
noe som viser at dersom det tilrettelegges for ungdomsmedvirkning er ungdommer 
interessert i å delta.

UngOrg håper politikere, skoler, ungdomsklubbledere, helsearbeidere, ungdoms-
arbeidere og alle andre som arbeider med ungdom bruker denne rapporten 
aktivt i sitt arbeid.

Skrevet av: Hanna Welde Tranås
Foto: Trym Nohr Fjørtoft 
Gitt ut av: UngOrg

Takk til: 
Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Redd Barna
Press 
Enhet for mangfold og inkludering (EMI)

 

 

Årets ungdomshøring har hatt noen viktige bidragsytere. 
Vi har fått svært viktige råd fra IMDi,  EMI, Press og Redd 
Barna under utformingen av temaet. I tillegg stilte både 
Redd Barna og Press opp med svært kompetente fasilitatorer 
under selve ungdomshøringen. Det gjorde også IMDi, 
gjennom minoritetsrådgiver Linda Cathrine Thorsen. Vi vil 
også takke for et godt samarbeid med B yrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester, representert ved Steinar Daler.
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