
 

 

Inflytande Nätverk Göteborg 

Mötesplats barn och unga  
  

goteborg.se  

 

Framtidstro?!? 
Hur tänker barn och unga i vår stad kring sina möjligheter och drömmar? Och hur står det till med 
tilliten till vuxenvärlden? Vad vill unga göteborgare helst ändra på? På vilket sätt har pandemin 
påverkat ungas syn på framtiden? Framtidstro?!? är temat för ING-nätverkets aktivitet -Mötesplats 
barn och unga torsdagen 27 maj 2021, kl. 9.00-11.30 
 
Deltar gör bland annat ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp som berättar om sitt arbete med stadens 
barnrättsplan. Östra Göteborgs Ungdomsråd och Angereds Ungdomsråd gör en analys ur ett ungt perspektiv 
kring hur psykisk (o)hälsa påverkar unga. Och MUCF:s Linus Wellander medverkar på temat -En 
rättighetsbaserad ungdomspolitik. Kulturinslaget står unga från Frilagret för. 
 
Inflytande Nätverk Göteborg (ING) består av tjänstepersoner i Göteborgs stad som på olika sätt arbetar med barn och 
ungas delaktighet. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, utmaningar och framsteg samt att öka den 
gemensamma kompetensen i att möta unga och deras frågor. En gång per termin har vi ambitionen att skapa aktiviteten, 
Mötesplats barn och unga, där vi fördjupar oss i ett tema som är aktuellt för barn och unga i Göteborg. Målgrupp för 
dagen är tjänstepersoner och politiker med intresse för ungas delaktighet. 
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Program 
Torsdagen 27 maj 2021, kl.9.00-11.30 

09.00 Välkommen och presentation av programmet 

09.10 Ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp berättar om arbetet 

med stadens barnrättsplan 

09:25 Teaser: Power to the Youths film Göteborg & Jag 

09.30 MUCF:s Linus Wellander på temat rättighetsbaserad 

ungdomspolitik 

10:05 Paus 

10:15 Poesi och musik av unga från Frilagret 

10:25 Ungas perspektiv på psykisk (o)hälsa. Unga från Östra 

Göteborg och Angered delar med sig 

10:45 Workshop på temat framtidstro  

11.20 Summering  

När: 

Torsdagen den 27 maj Klockan 09.00-11.30 

Plats: 

Digitalt via Teams, länk skickas ut 25 maj. 

Anmälan (sista dag 24 maj): 

Länk till anmälan 

 

 

https://forms.office.com/r/gzMygaX22Z

