Oslo 29.04.2021

Til
Østlandssamarbeidet

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om
Østlandssamarbeidets strategi 2022 - 2030
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på Østlandssamarbeidets strategi for 2022 - 2030.

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Vi synes de overordnede visjonene i utkastet til strategien er gode, og vil spesielt
trekke frem Det inkluderende Østlandet, som vi mener er et veldig viktig
satsningsområde, særlig i en region som vår, der mangfoldet bør feires og utnyttes
bedre. Vi mener også at det er viktig med mer fokus på holdninger, rasisme,
diskriminering for å nå dette målet, og at dette bør inkluderes i punktet. Vi synes
også at det i dette punktet bør spesifiseres at regionen skal tilrettelegge for
personer med funksjonsnedsettelser.
Vi vil også gi tilbakemelding om at vi synes det er brukt noen vanskelige begreper,
som sosial bærekraft, og at strategien burde tydeliggjøre hva det betyr. Vi synes
dette er en viktig strategi, og derfor burde den være lettere å forstå og sette seg
inn i for alle i regionen vår.
Når det kommer til kravene og målene som presenteres, er vi enige i dem, men
mener de kan være enda tydeligere.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt
hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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