Dyrøyseminar med ungdomsfokus
Seminarrefleksjoner fra Ragnhild Ravn Waldeland
Tre Rennesøyere fikk i september gleden av å delta på Dyrøyseminaret 2012 i Troms: Tone
Olsen Finnesand, Andreas Våge og Ragnhild Ravn Waldeland. En kort seminarrapport deles her
med mange:
Å få sjanse til å komme ut for å lære og treffe interessante folk fra andre sammenhenger, er både
inspirerende og viktig for vår egen læring og utvikling. På årets Dyrøyseminar stod de unge i
fokus. Hovedtemaet var: «Unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutviklingen.» Seminaret
ble som alltid åpnet av kommunalministeren, som poengterte hvor viktig det er å gi ungdom
mulighetene til å uttale seg og påvirke. «Sats på de unge, slipp dem til», var Liv Signe Navarsetes
hovedbudskap. Hun nevnte både egne lokale Ungdomsråd og de politiske partiene som viktige
demokratiarenaer for ungdom.
Temaet ble fulgt opp gjennom flere programinnslag, bl.a. med bakgrunn i NOU 2011:20 om
hvordan norske distriktskommuner kan legge til rette for at de unge engasjerer seg i utviklingen
av eget bosted. «Ungdom søker og bør gis påvirkningsmakt – gjennom frivillig deltakelse og reell
innflytelse», sa Bjarne Dæhli. Fire engasjerte ungdommer imponerte med engasjerte innspill om
hva som skal til av konkrete tiltak for å øke de unges reelle medvirkning i sine lokalsamfunn.
Ungdommen satte selv punktum for seminaret med dramaframføringer omkring tema som å
finne ut hva de unge mener, kreve medbestemmelse og opplevelse av ikke å bli hørt.
Også Ragnhild D. Eriksen gjorde inntrykk med sitt brennende engasjement for det å bygge
identitet for «bygda vår.» «Alle må gis muligheter for å vise i praksis at de setter pris på de lokale
verdiene hvor de bor», sa hun.
Sammen med representanter fra våre «lærende vennskapskommuner», Harstad og Lysekil,
bidro Rennesøy med bidrag til «workshops» med forskjellige tema. Andreas Våge profilerte
kommunens satsing på tidlig innsats på en fantastisk god måte. Han satte bl.a. fokus på foreldres
rolle og poengterte at vi aldri må glemme betydningen av den tydelige voksne i samspillet med
barn og unge. «Å være en lærende kommune må bety at vi satser på å gi både tilsatte og
innbyggere kunnskap og andre forutsetninger for å bidra med sitt til fellesskapet og lokalsamfunnets positive utvikling. Foreldres betydning er undervurdert. Barns beste er framfor alt
avhengig av at vi greier å gjøre foreldre gode», sa Andreas.
Mer interessant stoff, inkl. bilder og videosnutter, fra et spennende Dyrøyseminar 2012 kan
finnes på http://www.dyroyseminaret.no/wpt/

