Pressmeddelande 2019-03-19
Demokratibygget har blivit utvalda av Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse
till att få stöd under ett år för att genomföra en demokratipilot på Värmdö som ska stärka
ungas demokratiska kompetenser och delaktighet tillsammans med Farstavikens skola och
Ungas mötesplatser i Värmdö.
Vi lever i en tid då behovet att ta tillvara ungas samhällsengagemang och stärka
deras demokratiska kompetenser är viktigare än någonsin, säger Karin Aaseby, som
tillsammans med Helena Barrett grundade Demokratibygget för två år sedan.
Att vi har fått den här möjligheten med Demokratibygget gör att vi kan få in mer av
ungas röster och perspektiv i besluten. Det stärker våra kunskaper och gör också att jag
som ung hittar min egen röst och kan stå för det jag tror på. När jag får utrymme och
uppmärksamhet för det jag tycker och tänker, stärks min självkänsla, säger Smilla Rosén
som är ledamot i elevrådsstyrelsen på Farstavikens skola.
Genom vår undervisningsmodell, som vi kommer att utveckla tillsammans med lärare
och elever på högstadiet, kommer vi knyta ihop skolans demokratiuppdrag, inklusive
elevrådsarbetet, med aktiviteter inom kommunens ungdomsinflytandearbete. Vi tror på att
bygga demokratin underifrån för att stärka och förnya den, säger Helena Barrett,
verksamhetsledare för Demokratibygget.
Annika Stenekas, ungdomssamordnare i Värmdö, menar att det finns ett stort behov på
Värmdö av att inkludera skolans demokratiuppdrag med kommunens ungdomsinflytande.
Med detta stöd skapas nu goda förutsättningar till ett arbete mellan sektorer där
kompetenser och behov kan tas tillvara på ett helt nytt sätt.
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Vi är otroligt glada över att blivit utvalda och vi kommer att satsa hårt på att
demokratipiloten på Värmdö är det första steget i en fortsatt spridning till fler
kommuner, avslutar Helena och Karin.
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