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Unge omkring Østersøen laver 
handlingsplan for 
bæredygtig fremtid 
 
Unge	  har	  både	  evnerne	  og	  retten	  til	  at	  øve	  indflydelse	  på	  
samfundet.	  Det	  mener	  en	  række	  regioner	  i	  Østersøen,	  som	  
under	  navnet	  Baltic	  Sea	  States	  Subregional	  Cooperation	  
(BSSSC)	  har	  oprettet	  et	  ungdomsnetværk.	  Netværket	  skal	  
fremme	  unges	  indflydelse	  på	  politiske	  processer	  og	  styrke	  
samspillet	  mellem	  unge	  i	  Østersø-‐regionen.	  

Unge	  er	  ofte	  en	  overset	  og	  undervurderet	  ressource	  i	  forbin-‐
delse	  med	  samfundsforbedringer,	  og	  det	  vil	  BSSSC	  gerne	  lave	  
om	  på.	  Derfor	  har	  sammenslutningen	  besluttet	  at	  gennemføre	  
en	  indsats	  for	  ungdomsdemokrati,	  som	  skal	  udvikle	  de	  unges	  
evne	  til	  at	  udvikle	  gode	  ideer	  og	  få	  dem	  gennemført	  i	  praksis.	  	  

BSSSC	  oprettede	  derfor	  i	  2009	  et	  ungdomsnetværk.	  Der	  blev	  
afholdt	  et	  event	  ved	  navn	  Youth	  Event	  on	  Sustainable	  Societies	  
(YESS),	  som	  omhandlede	  unges	  blik	  på	  en	  bæredygtig	  fremtid.	  
YESS	  var	  et	  læringsforløb,	  der	  tog	  udgangspunkt	  i	  en	  tre	  dage	  
lang	  workshop	  med	  ca.	  50	  deltagere	  fra	  Danmark,	  Norge,	  Sveri-‐
ge,	  St.	  Petersburg,	  Estland,	  Litauen,	  Kaliningrad,	  Polen	  og	  Tyskland.	  

Tryghed	  og	  fællesskab	  giver	  de	  bedste	  resultater	  

Workshoppens	  formål	  var	  at	  udvikle	  en	  handlingsplan	  for	  bæredygtighed	  med	  udgangspunkt	  i	  tema-‐
erne	  bæredygtig	  udvikling,	  ungdomskultur	  og	  ungdomsdemokrati.	  Workshoppen	  blev	  afholdt	  i	  Ros-‐
kilde,	  og	  den	  danske	  ungegruppe	  fik	  derfor	  en	  særlig	  værtsrolle.	  	  

Velkomsten	  var	  arrangeret,	  så	  deltagerne	  blev	  tildelt	  en	  vel-‐
komstven,	  som	  hentede	  dem	  i	  lufthavnen.	  Dernæst	  blev	  der	  
holdt	  et	  fælles	  arrangement,	  hvor	  deltagerne	  skulle	  opbygge	  et	  
fællesskab	  og	  blive	  trygge	  ved	  hinanden	  gennem	  forskellige	  akti-‐
viteter	  som	  musik,	  dans	  og	  drømmerejser.	  	  

På	  selve	  workshoppen	  blev	  der	  holdt	  korte	  oplæg	  og	  foretaget	  
ekskursioner	  til	  bl.a.	  det	  økologiske	  bofællesskab	  Svanholm	  og	  

fristaden	  Christiania.	  Deltagerne	  skulle	  have	  nogle	  fælles	  oplevelser	  og	  et	  fælles	  udgangspunkt	  at	  ar-‐
bejde	  videre	  ud	  fra.	  Deltagernes	  observationer	  og	  oplevelser	  blev	  brugt	  som	  afsæt	  for	  at	  skabe	  dialog	  

Gode	  råd	  
•	  •	  •	  

1)	  Skab	  tryghed	  og	  fælles-‐
skab	  som	  udgangspunkt	  for	  
et	  godt	  samarbejde.	  	  

2)	  Giv	  unge	  ansvar,	  så	  lever	  
de	  i	  reglen	  op	  til	  det.	  

3)	  Samarbejd	  på	  tværs	  af	  
landegrænser,	  da	  fremti-‐
dens	  politik	  på	  klima-‐	  og	  
miljøområdet	  i	  høj	  grad	  vil	  
være	  af	  global	  karakter.	  	  
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om	  et	  fælles	  værdigrundlag.	  Her	  skulle	  deltagerne	  dele	  viden,	  ideer	  og	  erfaringer	  fra	  deres	  hjemegn	  
og	  hverdagsliv.	  	  

”Vi	  tilrettelagde	  workshoppen	  sådan,	  at	  der	  gradvis	  blev	  opbyg-‐
get	  positive	  relationer	  og	  tryghed	  i	  gruppen.	  Vi	  skabte	  rammer	  
for	  en	  række	  fælles	  oplevelser	  og	  udveksling	  af	  viden	  og	  hold-‐
ninger,	  og	  til	  sidst	  blev	  der	  så	  sat	  fuld	  damp	  på	  produktionspro-‐
cessen	  i	  forhold	  til	  en	  handlingsplan,”	  fortæller	  Bjarne	  Rasmus-‐
sen,	  som	  er	  Koordinator	  af	  Bæredygtig	  Region	  Sjælland.	  

Kreativitet,	  strategi	  og	  resultater	  med	  Disney	  

Da	  medlemmerne	  var	  trygge	  ved	  hinanden	  og	  havde	  en	  fælles	  platform	  at	  arbejde	  ud	  fra,	  skulle	  de	  i	  
gang	  med	  at	  udvikle	  en	  handlingsplan.	  Til	  at	  sætte	  gang	  i	  processen	  blev	  Walt	  Disneys	  kreativitets-‐
strategi	  taget	  i	  anvendelse.	  Den	  forløber	  i	  tre	  etaper,	  hvor	  første	  handler	  om	  at	  udvikle	  og	  udvælge	  
ideer	  –	  her	  er	  alt	  muligt.	  I	  anden	  fase	  skal	  ideerne	  organiseres	  -‐	  hvilke	  skal	  udføres,	  hvordan,	  hvornår	  

og	  af	  hvem?	  Sidste	  fase	  handler	  om	  at	  gennemgå	  de	  fremkomne	  
ideer	  og	  forslag	  med	  et	  kritisk	  blik.	  	  	  

YESS’s	  færdige	  produkt	  blev	  en	  handlingsplan	  for	  bæredygtig	  
udvikling	  i	  Østersø-‐regionen	  med	  i	  alt	  11	  indsatsfelter.	  Desuden	  
blev	  der	  udviklet	  et	  idékatalog	  med	  100	  ideer.	  Handlingsplanen	  
blev	  præsenteret	  BSSSC’s	  årlige	  konference	  i	  2009	  i	  Ringsted	  for	  
350	  politikere	  og	  eksperter	  fra	  regionerne	  i	  Østersø-‐regionen.	  
Præsentationen	  blev	  efterfulgt	  af	  en	  paneldebat	  med	  ungere-‐
præsentanter	  og	  politikere	  fra	  Danmark,	  Norge	  og	  Litauen.	  

Værktøjer	  til	  fremtidige	  projekter	  

BSSSC	  havde	  udviklet	  en	  
værktøjskasse	  til	  at	  un-‐
derstøtte	  de	  unges	  inter-‐
aktion	  og	  læringsproces-‐
ser.	  Den	  særlige	  Toolbox,	  
blev	  udleveret	  til	  alle	  del-‐
tagerne.	  Værktøjskassens	  
redskaber	  matchede	  de	  
enkelte	  trin	  i	  workshop-‐
pens	  program,	  men	  er	  samtidig	  generelt	  anvendeligt.	  På	  den	  
måde	  kan	  redskaberne	  også	  bruges	  i	  det	  fremtidige	  arbejde	  med	  
at	  udvikle	  idéer,	  events,	  handlingsplaner	  og	  bedre	  beslutnings-‐
processer. 	  

Fakta	  om	  	  
Coops	  

medlems–
kommunikation	  

•	  •	  •	  

Beslutningen	  om	  at	  gennem-‐
føre	  en	  særlig	  workshop	  om	  
bæredygtig	  udvikling	  og	  livsstil	  
blev	  truffet	  på	  et	  ungdomsse-‐
minar	  i	  2008	  i	  Litauen.	  Her	  be-‐
sluttede	  unge	  fra	  Østersø-‐
landene	  workshoppens	  ind-‐
hold.	  	  

YESS-‐konceptet	  blev	  udviklet,	  
planlagt	  og	  realiseret	  af	  Bjarne	  
Rasmussen	  i	  samspil	  med	  
ungdomsgrupper	  i	  Region	  
Sjælland	  og	  landene	  i	  Østersø-‐
regionen.	  	  

YESS	  Toolboxen	  og	  andre	  
event	  materialer	  kan	  rekvire-‐
res	  hos	  Bjarne	  Rasmussen	  på:	  
br@regionsjaelland.dk	  	  


