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Forord

Verdens befolkning har aldri vært yngre. Over halvparten av 
verdens befolkning er i dag under 26 år, og 80 prosent av 
verdens unge lever i utviklingsland. Norske myndigheter tar 
dette på alvor. Her i Norge lytter de til innspill fra ungdoms-
organisasjoner, og internasjonalt jobber norske myndigheter 
for permanente arenaer for meningsfull og reell ungdoms-
medvirkning i FN. Norske myndigheter har siden 1971 in-
kludert ungdomsdelegater i enkelte av sine FN-delegasjoner.
 
I 2013 vedtok Stortinget Meld. St. 25 (2012-2013) ”Dele for 
å skape”, der ungt sivilsamfunn ble fremhevet som en viktig 
endringsaktør. I samme melding ble LNU invitert til et strate-
gisk samarbeid med Utenriksdepartementet for å øke kom-
petansen på ungdomsspørsmål i utenrikstjenesten. I møte 
med vårt internasjonale nettverk av FN-organisasjoner, po-
litikere og ungdomsorganisasjoner, blir Norge trukket frem 
som et eksempel på at det er mulig å sikre at ungdom blir 
hørt. Som oftest er dette fortjent skryt, men det er også mye 
dårlig medvirkning igangsatt av Norge både hjemme og in-
ternasjonalt. 

Til tross for en rekke gode og viktige bidrag til ungdoms-
medvirkning i utviklingspolitikken, er det langt igjen til at vi 
kan si oss fornøyde med Norges innsats for å sikre ungdom 
en meningsfull og reell medvirkningsmulighet. Fra å se på 
ungdom utelukkende som målgruppe, anerkjenner nå nor-

ske myndigheter verdien av ungdom som aktører. Men fort-
satt gjenstår det å sette dette ut i praksis. Det gikk mange år 
før man fikk ungdomsdelegater i andre delegasjoner til FN 
enn generalforsamlingen. I norsk utviklingspolitikk kan det 
ofte se ut til at ungt sivilsamfunn først og fremst er viktige i 
debatten her hjemme, men der utviklingspolitikken skal im-
plementeres involveres sjeldent ungdom på en tilfredsstillen-
de måte. LNU har gjentatte ganger forsøkt å få respons fra 
norske myndigheter på hvordan et strategisk samarbeid med 
LNU kan gjennomføres. På tross av initiativer som inkluderer 
konkrete forslag fra vår side, lar iverksettelsen vente på seg. 

Denne rapporten er utarbeidet av Ane Norgård Brohaug i 
samarbeid med LNU for å løfte debatten om ungdomsmed-
virkning i utviklingspolitikken. For å etablere en utviklings-
politikk ungdom drar nytte av må et helt felt av forskjellige 
aktører på banen samtidig. Myndigheter, utviklingsaktører, 
næringslivet, FN, religiøse ledere og institusjoner - og ikke 
minst ungdommen selv - er sentrale aktører i denne proses-
sen. Siden LNU både er og kan ungdom, er denne rapporten 
et innspill til norske myndigheter og utviklingsaktører om 
hvordan man på best mulig måte kan sikre ungdomsmed-
virkning i utviklingspolitikken.   

Stian Seland, leder i LNU

3. Reell og meningsfull ungdomsmedvirkning    14
    3.1 .Teori og modeller      14
           3.1.1 Selvstendighet    14
           3.1.2 Representasjon    14
           3.1.3 Kompetanse     15
           3.1.4 Tilstrekkelig informasjon   15
           3.1.5 Kontinuitet     15
    3.2. En universell og helhetlig medvirkningsmodell     15 

4. Veien videre                 17

Litteraturliste     18   
   



4

Votering på European Youth Forum.
Foto: Tomas Spragg



Med rett til å delta

5

Innledning

Målet med denne rapporten er å komme med anbefalinger 
til norske myndigheter om hvordan ungdom best mulig kan 
inkluderes i utviklingspolitikken. Disse anbefalingene baserer 
seg på LNUs kunnskap og kompetanse på internasjonalt ar-
beid, samt erfaringer med internasjonale støtteordninger og 
delegatordningen. LNU fokuserer i sine internasjonale støt-
teordninger på organisasjonsutvikling som et verktøy for å 
bygge sterke, unge sivilsamfunn, og bidrar slik i praksis til 
ungdomsmedvirkning. 

I kapittel 1 presenteres bakteppet for denne rapporten – hva 
er det unge sivilsamfunnet og hvilken rolle kan det unge sivil-
samfunnet ha i bygging av solide demokratier? Hva kjenne-
tegner ungdom som gruppe, og hvorfor er reell medvirkning 
for ungdom viktig? I kapittel 2 blir det redegjort for hvordan 
LNU jobber for at ungdom skal få en plass i utviklingspo-
litikken og hvorfor organisasjonsutvikling som verktøy øker 
ungdomsmedvirkning. LNUs politikk på reell medvirkning 
blir presentert i kapittel 3. Hvilke metoder bruker LNU for å 
oppnå reell deltakelse, og hva er de viktigste prinsippene bak 
disse metodene? Videre i kapittel 3 presenteres LNU forslag 
til en modell for jobbe for reell og meningsfull deltakelse. 

Etter gjennomgangen av hva LNU mener må til for at ung-
dom skal bli en aktør i utviklingspolitikken, følger LNUs anbe-
falinger til norske myndigheter om hvordan ungdomsmed-
virkning i utviklingspolitikken kan skje i praksis.

LNUs politiske påvirkningsarbeid på internasjonale spørsmål 
skjer både i nasjonale og internasjonale fora. Politikken er 
vedtatt av LNUs medlemsorganisasjoner, som jobber med et 
bredt spekter av politiske saker. Deler av det internasjonale 
arbeidet blir utført av arbeidsgrupper bestående av represen-
tanter fra medlemsorganisasjonene. Arbeidsgruppa for FN-
spørsmål jobber sammen med ungdomsdelegatene med FN-
møtene og relevant politikk rundt disse, og arbeidsgruppa 
for Nord/Sør-spørsmål utarbeider hvert år en ny kampanje 
om et Nord/Sør-tema, med politiske krav og handlingsalter-
nativer for medlemsorganisasjonene. 

LNU har utviklet og opparbeidet seg metodisk kompetanse 
på ungdomsmedvirkning gjennom flere tiår. Hvert år sender 
LNU delegater til FNs generalforsamling i New York og andre 
større FN-møter på tema som klima, hiv og aids, utdanning 
og kultur. Delegatordningen er en konkret kanal for medvirk-
ning og ungdomsrepresentasjon. Gjennom LNUs internasjo-
nale støtteordninger finansierer LNU prosjekter som på ulike 
måter bidrar til ungdomsmedvirkning i Sør. LNU har fokusert 
på organisasjons- og prosjektutvikling med mål om å gjøre 
støtteordningene til et verktøy for å bygge sterkere demo-
kratier i det globale sør. 

Gjennom et nytt samarbeid med UN-Habitat søker LNU å 
videreutvikle sin kompetanse på ungdomsmedvirkning, fra 
lokalt til internasjonalt nivå. Norge har gjennom flere år ar-
beidet aktivt med å sette fokus på ungdom i internasjonalt 
arbeid, blant annet gjennom finansieringen av UN-Habitat. I 
rapporten ”Meir enn fine ord” (2010) gir LNU seks anbefa-
linger til hvordan barn og unges deltakelse i utviklingspolitik-
ken kan styrkes. Etter at denne kom ut har LNU blitt invitert 
gjennom Meld. St. 25 (2012-2013) ”Dele for å skape” til 
et strategisk samarbeid for å videreutvikle UDs kompetanse 
på ungdom og demokratisk deltakelse. Denne rapporten er 
ment å være et svar på denne invitasjonen, og skal synliggjø-
re LNUs kompetanse og relevans på denne arenaen. Norge 
og UN-Habitat har vært ledende i å sette ungdomsmedvirk-
ning på agendaen internasjonalt, men selv etter flere år med 
innsats er det langt igjen fra ord til handling, både for Norge 
og UN-Habitat. Man ser i dag økende interesse og enga-
sjement for ungdomssaker i FN og på andre internasjonale 
arenaer, men så langt er det få initiativ og tiltak som faktisk 
er blitt vedtatt, og enda færre som er satt ut i livet. Utfordrin-
gen fremover blir hvordan engasjementet og initiativene kan 
omsettes til permanente strukturer og hvordan ungdom som 
tema kan alminneliggjøres i utviklingspolitikken.
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1. Ungdom og sivilt samfunn

1.1. Sivilsamfunnets rolle i  
       utviklingspolitikken

Sivilsamfunnet kan omfatte svært forskjellige organisasjoner 
og bevegelser som varierer både i formål, størrelse, profesjo-
nalitet og geografisk omfang. Aktører i det sivile samfunn 
kan være alt fra politiske partier til uavhengig media og fri-
villige organisasjoner1. Felles for de fleste sivilsamfunnsor-
ganisasjoner- og bevegelser er at de spiller en viktig rolle i 
demokratiske prosesser gjennom konstruktiv deltakelse og 
som skoler i demokrati for medlemmene. Siden LNU er en 
medlemsbasert paraplyorganisasjon for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner, vil denne rapporten fokusere på 
ungdoms rolle i utviklingspolitikken. 

Norske myndigheter har lenge vært opptatt av å bygge opp 
sterke sivilsamfunn gjennom sin utviklingspolitikk, og i siste 
års statsbudsjett står det at:

Folkelig engasjement og deltakelse er viktig for de-
mokratiets stilling og mulighet for folkestyre i alle 
land. Sivilt samfunn forstås som en mangfoldig arena 
hvor den alminnelige borger, alene eller sammen med 
andre, kan fremme interesser og behov, på egne og 
andres vegne. Et mangfoldig og dynamisk sivilt sam-
funn gir myndigheter mulighet til å forstå, forklare 
og korrigere sin egen myndighetsutøvelse på sentrale 
områder. Sivilt samfunn kan skape debatt i det of-
fentlige rom og gi grupper i samfunnet en stemme.2

   
OECDs siste gjennomgang av norsk bistand peker også på 
at sivilsamfunnsstøtte alltid har vært viktig i norsk utviklings-
politikk, hvor tanken om at frivillige organisasjoner kan være 
endringsaktører og være med på å bygge et sterkt sivilsam-
funn som støtter en demokratisk utvikling er sentral3.

Robert Putnam utviklet ideen om sosial kapital og sammen-
hengen mellom organisasjoner og graden av tillit i et sam-
funn. Norsk forskning har funnet at en sterk og omfattende 
frivillig sektor er svært viktig på samfunnsnivå for å bidra til 
økt tillit i et samfunn4. Et mangfoldig organisasjonsliv og høy 
grad av frivillig organisering i et samfunn bidrar til økt tillit og 
demper konfliktnivået. Organisasjonene kan samtidig bidra 
til utvikling av en politisk kultur der deltakerne i samfunnet 
evner å innta en kritisk holdning ovenfor myndigheter og 
makthavere. At et sterkt organisasjonsliv kan være et verk-
tøy for å utfordre makt og utvikle demokrati har også blitt 
understreket av norske myndigheter, ved at de har spesifisert 
at de ønsker å støtte organisasjoner som arbeider for ”utvik-
ling, demokratisering og omfordeling av makt”5. 

 
Det sivile samfunnet fremhever ofte sin rolle som skoler i 
demokrati for medlemmene6. Ideen om organisasjoner som 
skoler i demokrati strekker seg tilbake til klassiske beskrivel-
ser av moderne demokratier og Tocquevilles argumentasjon 
om at frivillige organisasjoner er rom hvor medlemmer lærer 
å diskutere, inngå kompromisser og arbeide for felles mål7. 
Denne rollen fylles på flere måter; for det første har orga-
nisasjonene gjerne skoleringer for de aktive medlemmene 
i hvordan de kan bygge organisasjonen og vedlikeholde 
medlemsdemokratiet. Denne typen skolering er avgjørende 
i ungdomsorganisasjoner der medlemsmassen stadig må for-
nyes. Videre gir organisasjonene både direkte og indirekte 
skolering i hvordan medlemmene kan fungere i organisa-
sjonsdemokratiet. Den indirekte læringen kommer gjennom 
at medlemmene må bruke virkemidlene i demokratiet for å 
få gjennom sine saker og synspunkter og gir viktige erfarin-
ger gjennom praksis8. Dette er kompetanse som kan overfø-
res til deres rolle i samfunnet for øvrig. 

Organisasjonene kan videre ses på som skoler i demokrati 
fordi de kan være en viktig arena for politisk sosialisering. Al-
mond og Verba introduserte ideen om at sivilsamfunnsorga-
nisasjoner gjør sine medlemmer kjent med en politisk kultur. 
Dette gjør deltakerne mer bevisste på sin rolle som velgere 
og fører til at de i større grad vil holde sine makthavere an-
svarlige – også etter valg. De interne demokratiske proses-
sene i organisasjonene, som for eksempel valg og vedtekter, 
blir sett på som ”mikrogrunnlover” som skolerer medlemmer 
i politisk arbeid og demokratisk tankegang9.

1.2. Ungdom som gruppe

Gruppen som omtales som ungdom er en mangfoldig grup-
pe som defineres ulikt i forskjellige kulturer, politiske orga-
ner og i organisasjoner. Det finnes ingen juridisk definisjon 
av ungdom på lik linje med Barnekonvensjonens definisjon 
av barn. FN definerer ungdom som de mellom 15 og 24 år 
for å sikre kontinuitet i sitt statistiske arbeid, men åpner for 
andre definisjoner hva alder gjelder i medlemslandene10. Al-

1. Prop. 1 S (2013-2014), kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
2. Ibíd
3. OECD (2014)
4. Wollebæk og Strømsnes (2007)
5. Norad (2009)
6. Kulturdepartementet (2006-2007)
7. LNU (2012)
8. Ibíd
9. Almond og Verba (1989)
10. UNESCO
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dersdefinering av ungdom varierer sterkt, og er gjerne tett 
knyttet til hvilken status ungdom har sosialt og kulturelt. I 
Norges lovverk er barn definert til fylte 18 år i tråd med Bar-
nekonvensjonen, men det finnes ingen juridisk definisjon av 
ungdom11. LNUs internasjonale støtteordninger er åpne for 
ungdom opp til fylte 26 år, mens i definisjonen av medlem-
skap i LNUs vedtekter er man ungdom opp til fylte 30 år. 

På grunn av mangelen på en juridisk definisjon kan det være 
lurt å se på andre måter å definere ungdom på. Dersom man 
ser på ungdom som en sosial, kulturell, økonomisk og poli-
tisk livsfase kan man øke forståelsen for hvordan man bør til-
nærme seg ungdomsspørsmål og ungdoms rettigheter12. Slik 
kan man unngå strenge og ofte ekskluderende aldersdefini-
sjoner. En slik tilnærming gjør det mer utfordrende å forstå 
ungdom i et juridisk perspektiv, for eksempel dersom man 
diskuterer lovfesting av ungdomsmedvirkning. På en annen 
side sørger en slik fasedefinisjon for å styrke forståelsen av 
ungdom i den praktiske politikkutviklingen. 

Individuelt er ungdomstiden en fase mellom barn og voksen - 
for mange mellom skole og arbeid og mellom å være en motta-
ker til å bli en aktiv deltaker, borger og bidragsyter i samfunnet. 
Dette er en midlertidig fase, og det er på den måten et klart 
skille mellom ungdom og andre grupper, for eksempel kvin-
ner, urfolk og andre definerte rettighetshavere, som innehar 
permanente karakteristikker som definerer dem som gruppe. 

Kollektivt kan man se ungdom som en stor kontinuerlig 
gruppe i samfunnet. Når en ungdom går ut av denne fasen, 
vil det alltid komme ny ungdom inn.  Ungdomsandelen i ver-
dens befolkning er betydelig, og med en forståelse av ung-
dom som en livsfase er det naturlig å anta at denne andelen 
er større en det FNs statistikker viser. 

For å jobbe med ungdom i et rettighetsperspektiv mener 
LNU at man må anerkjenne ungdomstiden som en individu-
ell forbigående fase, men samtidig forstå at ungdom er en 
betydelig og bestående gruppe der demografien argumen-
terer for å jobbe spesifikt med ungdom. Det er også viktig 
å anerkjenne ungdomsfasen som en periode der en utvikler 
økt selvstendighet, et ønske om å delta i saker som angår seg 
selv, og ikke minst være med å påvirke det samfunnet man i 
større grad blir en aktiv del av. 

Felles for ungdom som gruppe er at man er i utvikling og på 
vei til å bli noe annet, samtidig som man har rett til og behov 
for å være en aktør her og nå. 

Å være en aktør vil si at man ikke bare innehar rettigheter, 
men at man også har plikter og ansvar i samfunnet, og at 
man har en aktiv rolle i utviklingen av det samfunnet man er 
en del av. Om man gir unge muligheten til å være aktører vil 

dette føre til større eierskap og ansvar for de beslutningene 
som blir tatt.

Ungdom har ofte blitt en kasteball mellom barnas verden og 
voksenverdenen i menneskerettighetsarbeid. I utviklingspo-
litikk og bistand blir ofte ungdom ukritisk plassert i samme 
gruppe som barn, og ettersom barn er en enklere definert 
gruppe med juridiske rettigheter blir ofte tiltak gjennomført 
på barns premisser. I arbeidet med å sikre at menneskerettig-
hetene blir ivaretatt, er tiltakene som blir i iverksatt ofte rettet 
mot voksne, noe som ofte ikke dekker ungdoms spesifikke 
behov. 

Menneskerettighetskonvensjonens paragraf 25, som om-
handler retten til et godt sted å bo, er et eksempel på hvor-
dan ungdom faller gjennom både i lys av Barnekonvensjonen 
og implementeringen av øvrige menneskerettigheter. I sam-
menheng med barnets rettigheter tolkes dette ofte som med 
retten til en trygg oppvekst og omsorg. For den øvrige delen 
av befolkningen er denne rettigheten svært ofte knyttet opp 
mot privat eiendomsrett og omsetting av fast eiendom. For 
mennesker i ungdomsfasen er retten til å bli tatt vare på og 
retten til å eie mindre relevant. Ungdomsfasens økonomiske 
og kulturelle forhold, med begrensede midler og en begren-
set tidshorisont hva bolig gjelder, tilsier at ungdom ville dratt 
god nytte av at retten til et godt sted å bo også handler om 
retten til å leie eiendom. Dette er et behov som styrkes av at 
svært mange ungdom som flytter til byer og urbane strøk 
enten på jakt etter jobb eller tilknyttet studier.  Boligprisene 
i byer og urbane strøk er ofte høye og leiemarkedet er den 
mest aktuelle arenaen for bolig.

1.3. Ungt sivilsamfunn

Rollen som skoler i demokrati er spesielt gjeldende for ung-
domsorganisasjoner. Ungdomsorganisasjoner har relativt 
stort gjennomtrekk av medlemmer da medlemsmassen na-
turlig skiftes ut i sammenheng med hvem som er ungdom til 
en hver tid. Dette gjør at ungdomsorganisasjoner og nettverk 
er avhengige av gode skoleringsrutiner i hvordan demokra-
tiske prosesser fungerer. Slik sikrer de at de interne demokra-
tiske prosessene og organisasjonsbyggingen foregår på en 
forsvarlig måte. I tillegg stiller høy utskiftning av medlemmer 
ekstra høye krav til demokratisk forankring av politiske me-
ninger og mål. På denne måten får organisert ungdom god 
erfaring med politisk arbeid internt i organisasjonen gjennom 
å være med å definere politikken til en hver tid. 

11. FN (1989)
12. Seland (2014)
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Undersøkelser gjort av UN-Habitat viser at organisert ung-
dom nesten uten unntak jobber for positiv endring i samfun-
net generelt, og ikke kun som interesseaktører for ungdoms 
beste13. Eksempler på dette er ungdomsorganisasjoners en-
gasjement på store samfunnsspørsmål som klima, korrup-
sjon, handelsstrukturer og fredsskapende arbeid. De fleste 
befolkningsgrupper har de samme tendensene, men det kan 
se ut til at denne tendensen er sterkere i ungdomsorgani-
sasjoner. Det er svært få, om noen, ungdomsorganisasjoner 
som kun jobber for ungdoms egeninteresser. Dette kan ha 
en tydelig sammenheng med at individer i ungdomsfasen er 
bevisste på at de ikke vil være ungdom for alltid, og samtidig 
ikke vet med sikkerhet hvor og hvordan livet vil fortsette. Et 
slikt utgangspunktet gjør at ungdom i større grad er opptatt 
av at alle deler av samfunnet må utvikles og fungere godt. 
Dette bør anses som en av ungt sivilsamfunns virkelige styr-
ker og benyttes i utviklingsarbeid som strekker seg utover 
direkte ungdomsrettede tiltak. Barn og unges rett til å delta i 
saker som angår dem bør altså ikke begrenses til det som an-
ses å være konkrete ungdomssaker, men forstås i sammen-
heng med at hele samfunnet er noe som angår ungdom. 

1.4. Ikke all medvirkning er god    
       medvirkning

Ungdom bør sees på som en aktør for positiv endring snarere 
enn bare en målgruppe for utviklingspolitikken. Barnekon-
vensjonen stadfester at unge har rett til å bli hørt i saker 
som angår dem. Å sikre ungdomsmedvirkning handler sam-
tidig om mer enn å ivareta menneskerettighetene. Reell og 
meningsfull ungdomsmedvirkning styrker demokratiet ved 
å forankre beslutninger og prosjekter i større deler av be-

folkningen. Medvirkningen styrker også kvaliteten på beslut-
ninger og prosesser ved å gi dem legitimitet. Ungdommens 
egenart og nye perspektiver gjør at politikk, prosjekter og 
strukturer må etableres i en slik form at ungdom får tilgang 
til prosessene i alle steg, fra planlegging til gjennomføring 
og evaluering. 

For at ungdomsmedvirkningen skal fungere er det viktig å 
forstå at ikke alle tiltak for ungdomsmedvirkning er positive. 
Ungdomsrepresentasjon kan fungere som et alibi slik at ini-
tiativtakerne kan si at ungdom har vært inkludert. Guro Øde-
gård har funnet at det å delta i strukturer der man ikke har 
makt virker demotiverende på ungdom14. Troen på at det nyt-
ter å engasjere seg er sentral for videre politisk mobilisering 
blant ungdom. Eksempelet Ødegård har sett på er ungdoms-
råd i kommuner. Noen av ungdomsrådene hadde forholdsvis 
lite makt og fikk ikke gjennomslag for sine saker. Ødegård 
konkluderer med at ”dersom personer som i utgangspunktet 
er sterkt motivert for politisk deltagelse opplever å ikke bli 
hørt, kan de ende opp med kyniske holdninger til politikk”15. 

Å gi ungdom medvirkningsmuligheter som ikke kan anses 
å være reelle eller meningsfulle kan altså reversere noen av 
de positive effektene et ungt sivilsamfunn gir. Det er avgjø-
rende at aktørene i demokratiske strukturer både er klar over 
rammene for makten de har, og at strukturene er åpne for 
debatt. På samme måte må medvirkningsinitiativ gjennom-
føres slik at ungdom har en reell mulighet til å påvirke på en 
meningsfull måte. I kapittel 3 går denne rapporten dypere 
inn i hvordan man sikrer dette. 

13. Solberg (2014)
14. Ødegård (2010:28)
15. Ibíd

Deltakere på LNUs studietur til Istanbul i november 
2013, Orhan Argun (Assosiation of Youth without 
frontiers), Nikolai Nordli (PRESS), Romina Dehzani 
(Lawan Ungdomsorganisasjon) og Tuva Widskjold 
(Changemaker).

Foto: LNU
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2. Erfaringer fra LNUs arbeid

Dette kapittelet handler om hva LNU gjør for at ungdom skal 
bli hørt i utviklingspolitikken. LNUs internasjonale arbeid sen-
treres i all hovedsak rundt de  internasjonale støtteordnin-
gene og delegatordningen. LNU forvalter 8,55 millioner kro-
ner gjennom sine fem internasjonale støtteordninger. Støtten 
kommer fra Utenriksdepartementet, Norad og Fredskorpset, 
og kanaliseres gjennom LNU til norske barne- og ungdoms-
organisasjoner.

En av LNUs viktigste oppgaver er å styrke sivilsamfunnet og 
fremme forståelse og respekt for frivillig arbeid blant barn og 
unge, både nasjonalt og internasjonalt. Det er samtidig viktig 
å merke seg at LNU kun har medlemsorganisasjoner som er 
ungdomsstyrte, medlemsbaserte og demokratiske, og søker 
organisasjoner med de samme kjennetegnene i internasjo-
nale samarbeidsprosjekter. LNU favner dermed ikke om hele 
sjiktet av det sivile samfunnet, verken i Norge eller gjennom 
partnerorganisasjonene i det globale sør. 

Barn og unges rett til deltakelse i avgjørelser som angår dem 
er nedfelt i Barnekonvensjonen, og det er denne retten LNU 
baserer sin politikk på. Å få oppfylt disse grunnleggende ret-
tighetene – rett til å delta, organisere seg og bli hørt - er 
avgjørende for at det unge sivilsamfunnet skal kunne bidra i 
demokratibygging, og gjennom å støtte ungdoms egne or-
ganisasjoner bidrar LNU til å oppfylle disse rettighetene. 

2.1. Internasjonale støtteordninger

LNU forvalter fem internasjonale støtteordninger (se fakta-
boks), som alle er åpne for demokratiske barne- og ung-
domsorganisasjoner. Alle LNUs internasjonale støtteordnin-
ger har egne målsetninger, men felles for de alle er et mål om 
at prosjektene som får støtte skal bidra til organisasjonsut-
vikling. LNU definerer organisasjonsutvikling som en prosess 
hvor organisasjonene øker sin evne til å gjennomføre aktivi-
teter, løse problemer og å nå sine egne mål16. 

Flere av støtteordningene har også krav om at prosjektene 
skal bidra til å styrke barne- og ungdomsorganisasjonenes 
rolle i oppbygging av bærekraftige sivilsamfunn.  Samtidig 
kreves det en forholdvis detaljert aktivitetsbeskrivelse, og 
dette betyr at organisasjonene må gå nøye gjennom måle-
ne for prosjektet sitt. Dette går om prosjektet har en logisk 
oppbygging, der målene tydelig viser prosjektets verdi i en 
større kontekst, og hvordan aktivitetene bidrar til å nå disse 
målene. Støtteordningene har også krav til ungdoms rolle i 
prosjektene; for eksempel må prosjekter som skal få støtte 

gjennom Ungdomsbevilgningen Nord/Sør bidra til å myndig-
gjøre ungdom som endringsaktører. Likeverd og gjensidighet 
er også begreper som går igjen i retningslinjene, og LNU kre-
ver at organisasjonene evner å samarbeide og kommunisere 
godt med partnerorganisasjonene. 

Som paraplyorganisasjon for nærmere 100 barne- og ung-
domsorganisasjoner, er det viktig for LNU at støtteordnin-
gene og delegatordningen skal være åpne for et stort mang-
fold av organisasjoner. LNU prioriterer derfor å bruke store 
ressurser på organisasjons- og prosjektoppfølging og kom-
petansebygging. Dette gjøres gjennom kurs, informasjons-
arbeid, veiledning og oppfølging av hver enkelt organisasjon 
og hvert enkelt prosjekt. 

Som eksemplene fra støtteordningene viser krever LNU en 
stor grad av egenrefleksjon hos søkerorganisasjonene i pro-
sjektsøknadene. Målet er på den ene siden gode prosjekter 
som når sine konkrete mål, og på den andre siden at søker-
organisasjonene evner å se prosjektets  rolle i en større sam-
menheng, som innebærer styrking av ungt sivilsamfunn og 
demokratiutvikling.

16. www.lnu.no
17. LNU (2013)

LNUs samarbeid med UN-Habitat
UN-Habitat, eller FNs bosettingsprogram, er FNs orga-
nisasjon for bærekraftig urban utvikling. I 2013 under-
tegnet UN-Habitat og LNU en samarbeidsavtale. Dette 
samarbeidet skal hjelpe UN-Habitat med å forstå hvor-
dan man inkluderer ungdom i beslutningsprosesser 
på både lokalt, nasjonalt og globalt nivå. UN-Habitat 
ønsker å ta LNUs erfaringer om hvordan ungdomsor-
ganisasjoner og ungt sivilsamfunn deltar i viktige be-
slutningsprosesser videre inn i FN og sine egne utvi-
klingsprosesser. 

Vi har et felles mål om å øke ungdoms medvirkning 
i den unge verdenen vi lever i. Vi ser frem til å jobbe 
sammen med LNU om å lage et godt rammeverk for 
unges rolle i vårt arbeid, sier visedirektør i UN-Habitat, 
Dr. Aisa Kirabo Kacyira, om samarbeidet.17  
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LNUs internasjonale støtteordninger:

LNU Demokratimidlene:
•	 Hvem kan søke: norske demokratiske barne- og 

ungdomsorganisasjoner som samarbeider med 
barne- og ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa og 
Kaukasus

•	 Formål: å styrke barne- og ungdomsorganisasjo-
ners rolle i oppbygging av bærekraftige sivile sam-
funn i Øst-Europa og Kaukasus

•	 Maks søkesum: åpen

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør:
•	 Hvem kan søke: norske demokratiske barne- og 

ungdomsorganisasjoner
•	 Formål: å øke kompetansen og kunnskapen om 

Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsor-
ganisasjoner, men også i befolkningen generelt

•	 Maks søkesum: 50 000 kroner 

LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør:
•	 Hvem kan søke: norske demokratiske barne- og 

ungdomsorganisasjoner som samarbeider med bar-
ne- og ungdomsorganisasjoner i Sør

•	 Formål: bidra til å styrke barne- og ungdomsorga-
nisasjoners rolle i oppbyggingen av bærekraftige 
sivilsamfunn 

•	 Maks søkesum: inntil 50 000 kroner til et forpro-
sjekt, og inntil 150 000 kroner til hovedprosjekt

LNU Utveksling:
•	 Hvem kan søke: norske demokratiske barne- og 

ungdomsorganisasjoner som samarbeider med bar-
ne- og ungdomsorganisasjoner i Sør, Kaukasus og 
Balkan

•	 Formål: å bygge sterkere og bedre organisasjoner, 
og øke kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål i organi-
sasjonen. Organisasjonene skal også få økt forstå-
else for og kunnskap om demokratiske arbeidsme-
toder og unges deltakelse i beslutningsprosesser, 
samt utvikle gode, likeverdige og langsiktige sam-
arbeidsrelasjoner

•	 Maks søkesum: 500 000 kroner 

LNU Midtøstenmidlene:
•	 Hvem kan søke: norske demokratiske barne- og 

ungdomsorganisasjoner som samarbeider med de-
mokratiske barne-  og ungdomsorganisasjoner i 
Midtøsten og Nord-Afrika

•	 Formål: bidra til å styrke barne- og ungdomsorga-
nisasjoners rolle i oppbyggingen av bærekraftige  
sivilsamfunn, og bidra til å myndiggjøre ungdom 
som endringsaktører 

•	 Maks søkesum: inntil 50 000 kroner til et forpro-
sjekt, og inntil 150 000 kroner til hovedprosjekt

LNU ungdomsdele-
gater 2014, Ingrid 
Kleppenes Verne 
(Changemaker), 
Tone Vesterhus 
(NSO), Ragnhild Lun-
ner (Spire), Adrian 
Lorentsson (Mental 
Helse Ungdom) og 
Maria Kristine Göth-
ner (Unge Høyre).
               Foto: LNU



Med rett til å delta

11

Delegatordningen
Hvert år sender LNU ut flere delegater som en del av en 
større offisiell norsk delegasjon i ulike FN-fora. Ordninga 
har vært et samarbeid med Utenriksdepartementet siden 
oppstarten i 1971. Gjennom LNUs delegatordning får 
ungdom muligheten til å representere Norge og LNU i FN. 
Delegatene sendes ut på et større FN-møte, der man tar 
del i en offisiell norsk delegasjon. 

LNU sender hvert år to delegater til FNs generalforsam-
ling i New York, men også til andre større FN-møter på 
temaer som klima, bærekraftig utvikling og utdanning. 
Flere av dagens mest kjente politikere, som Jan Tore San-
ner, Torbjørn Røe Isaksen, Jens Stoltenberg, Marit Arnstad 
og Trine Skei Grande har alle vært FN-delegater for LNU. 
For mer om delegatordningen, se LNUs rapport På verdas 
talerstol.

2.2. Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling har utkrystallisert seg som den meto-
den LNU bruker for å nå målet om å styrke det unge sivil-
samfunnet, styrke barn og unges innflytelse både innenfor 
organisasjonene og i samfunnet generelt, og å fremme barn 
og unge som endringsaktører. Flere av LNUs støtteordninger 
har blitt evaluert de siste årene, og i evalueringen av LNU De-
mokratimidlene fremheves det som positivt at LNU fokuserer 
på organisasjonsutvikling som metode for å nå målet om å 
bidra til demokratiarbeid og demokratisering18. LNU setter 
dermed organisasjonsarbeid i en større kontekst av demokra-
tifremmende arbeid. Dette har gjort arbeidet mer jordnært 
og målbart, samtidig som LNU har beholdt sitt normative og 
politiske standpunkt om at det er viktig og riktig å satse på 
ungdomsorganisasjoner, økt innflytelse for barn og unge og 
styrking av sivilsamfunnet, som i sin tur kan bidra til demo-
kratiutvikling. I evalueringen av Ungdomsbevilgningen Nord/
Sør konkluderes det blant annet med at kunnskap og erfa-
ring blir værende i organisasjonene, og at organisasjonene 
dermed får varige resultater av prosjektene som får støtte. 
Dette gjelder både organisasjonene i Nord og i Sør, og denne 
ivaretakelsen av kunnskapen gjør organisasjonene i stand til 
å utføre samfunnsansvaret sitt på en bedre måte19. 

Det er verdt å merke seg at LNUs definisjon av organisasjonsut-
vikling inneholder en aktiv formulering; det er en prosess hvor 
organisasjonen øker sine evner. Organisasjonene må altså drive 
nyskaping, og være ”på vei videre”. Mange organisasjoner har 
samme type prosjekt over flere år, men endrer målsetninger 
og aktiviteter. Eksempler på dette er organisasjoner som gjør 
erfaringer gjennom et prosjekt, og reflekterer over egen læring 
og utvikling i evalueringen, for så å bruke dette som grunnlag 
for videreutvikling av prosjektet. Slik sikrer organisasjonene at 
de videreutvikler både prosjektet og organisasjonene. 

2.3. Ungdomsdelegater til FN

Norge har sendt ungdomsdelegater til FNs generalforsam-
ling siden 1971, i samarbeid med LNU. De siste årene har 
LNU også jobbet fram delegatordninger på andre temaer, og 
vi sender nå delegater til flere FN-møter. I 2013 ble delega-
tene helårsdelegater, noe som vil si at de jobber gjennom et 
helt år (i enkelte tilfeller to år), har overlapping med andre 
delegater, får grundig skolering og har et helhetlig arbeid 
rundt representasjonsoppgaven de er valgt til. Delegatene 
nomineres av LNUs medlemsorganisasjoner og rammene for 
arbeidet deres er LNUs politiske mål og vedtatte strategier. 
Underveis i arbeidet jobber de også med arbeidsgruppen for 
FN-spørsmål, med deltakere fra LNUs medlemsorganisasjo-
ner. Dette sikrer en bred forankring og reell representasjon.

18. Skedsmo (2008)
19. Thowsen og Krøvel (2009)

 
Målet for delegatene er todelt: på én side har delegatene et 
politisk mandat fra LNU om å sikre barn og unges levekår, og 
på en annen side har de et mål om å sikre barn og unge reell 
og meningsfull medvirkning i saker som angår ungdom. Hvis 
myndigheter, FN og LNU legger til rette for at delegatord-
ningen skal fungere godt, og delegatens arbeid er forankret 
blant barn og unge, er målet om medvirkning langt på vei 
nådd. Hvor godt delegatordningen fungerer, avhenger i stor 
grad av hvordan myndighetene tilrettelegger for deltakelse. 
Dette omfatter tilgang til informasjon i forkant av møter, rett 
til å delta i møter underveis i selve representasjonsoppdra-
get, og hvor stort rom delegaten får til å jobbe for sine saker. 
Ungdomsdelegatenes langsiktige arbeid krever kontinuerlig 
oppfølging og organisering fra unge selv, i Norge gjøres dette 
gjennom LNU. For å få politisk gjennomslag i store og tunge 
FN-prosesser jobber LNU med langsiktige strategier i FN-arbei-
det. Forutsigbare rammer rundt delegatordninger er viktige 
for at strategiene  skal fungere godt som et politisk verktøy. 
En slik forutsigbarhet inkluderer både formen på delegatrol-
len, men også en langsiktig finansiering av delegatene. 

Delegatordningen har vært et viktig instrument når det gjel-
der å sikre at ungdom aldri blir utelatt fra agendaen til den 
norske FN-delegasjonen. Således har ordningen fylt tre viktige 
roller; den har gitt ungdom makt i FN gjennom de vedtakene 
som delegatene har fått gjennom i generalforsamlingen, den 
har gjort FN til en relevant arena for norske barne- og ung-
domsorganisasjoner, og gitt rom for at disse har kunnet på-
virke måten UD arbeider på fra innsiden. 
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PROSJEKTEKSEMPLER:

LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør:

Fantasiforbundet og The Peace Freedom Youth Forum (PFF), Palestina - 
”Till death do us apart”

Fantasiforbundet har samarbeidet med PFF i Palestina siden 2011. Partnerne møttes for første gang på Wergelandskonferansen 
som LNU arrangerte i 2008. Organisasjonene deler et ønske om å utvikle laiv (levende rollespill) som et verktøy for opplæring 
i menneskerettigheter. 

Målet for dette prosjektet var å bidra til å styrke det unge palestinske sivilsamfunnet, gjennom at PFF utvikler seg til en sterk or-
ganisasjon som bevisstgjør ungdom i Palestina om deres rettigheter og mekanismer som fører til sosial ekskludering. De ønsket 
også å skape bevissthet rundt spørsmål om menneskerettigheter og likestilling, både i Norge og i Palestina. 

Prosjektet ble gjennomført i 2012, og bestod av en workshop og et seminar i Norge, og en workshop og en laiv i Palestina. 
Organisasjonene hadde spesielt fokus på å inkludere jenter i prosjektarbeidet. Prosjektet har ført til at Fantasiforbundet og PFF 
har etablert et langvarig partnerskap, og videre planer inkluderer samarbeid med organisasjoner fra blant annet Libanon og 
Hviterussland.  Laivmiljøet i Palestina er relativt nytt og ”Till death do us apart” har bidratt til å øke engasjementet og interessen 
rundt laiv som et verktøy for å skape bevissthet rundt menneskerettighetssituasjonen i Palestina. 

Laiv arrangert av The Peace Free-
dom Youth Forum og Fantasifor-
bundet i Palestina.

Foto: Fantasiforbundet
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LNU Demokratimidlene: 

AUF og Young Socialists of Georgia - ”Unge kvinner kan Georgia”

AUF har samarbeidet med Young Socialists of Georgia (YSG) siden 2006. Fokuset i samarbeidet har vært organisering av lokal-
lag, demokratiseringsprosesser og heving av nivået på politisk arbeid. Prosjektet ”Unge kvinner kan Georgia” var et rent kvin-
neprosjekt, der det langsiktige målet var å få flere sterke kvinner i georgisk ungdomspolitikk. 

Prosjektet ble gjennomført i 2012, og besto av to kurs i Georgia og ett i Norge. YSG og AUF samarbeidet om utarbeidelsen 
av prosjektet og var begge aktive i planleggingen av kursenes innhold. På kursene baserte de aktivitetene på en allerede utar-
beidet skoleringsmanual, men tilpasset programmet til de behovene de så at deltakerne hadde. Blant annet ble taleteknikk og 
kampanjeplanlegging prioritert. 

Til sammen ble 30 jenter i YSG skolert. Etter skoleringene opplever deltakerne at de har mer å si innad i organisasjonen, og de 
føler seg tryggere i vervene sine. Likestilling har også fått økt fokus i YSG, og de satte i gang en kampanje med både innadret-
tede og utadrettede aktiviteter i etterkant av skoleringene. 

LNU Utveksling Nord/Sør:

Skeiv ungdom og  Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK) -  
”Sexuality and Spirituality”

Skeiv Ungdom og GALCK har samarbeidet i mange år og hadde i 2010 sitt første utvekslingsprosjekt sammen. Her jobbet de 
med temaer som hat-basert vold, marginaliserte grupper i lokalsamfunn og kapasitetsbygging. Gjennom denne utvekslingen 
erfarte de at religion er en viktig faktor som bidrar til homofobi i både Kenya og Norge. De valgte derfor seksualitet og spiritua-
litet som tema for utvekslingen i 2011, med hovedfokus på islam og kristendom. 

I denne andre utvekslingen jobbet de spesielt med å øke gjensidigheten mellom partene, og slik også øke begge organisasjo-
nenes eierskap til prosjektet. Et av hovedmålene til prosjektet var å etablere bånd til religiøse grupper og trossamfunn, for slik å 
bidra til å bygge ned fordommer og øke åpenheten blant disse. Utvekslingsdeltagerne deltok på en rekke arrangementer med 
religiøse grupperinger i Norge og la ned mye arbeid i å skape dialog rundt LHBT-rettigheter. 

Prosjektet bidro til organisasjonsutvikling på flere måter. Gjennom samarbeidet fikk organisasjonene mulighet til å bygge opp 
kompetanse på et tematisk felt de ikke hadde hatt mulighet til å vie tilsvarende oppmerksomhet tidligere. Utvekslingen gjorde 
dem også i stand til å følge opp lokallag og lokale grupperinger i høyere grad enn de ellers gjør, særlig gjennom samarbeid med 
lokale krefter om å organisere arrangementer. 



Med rett til å delta

14

3. Reell og meningsfull ungdomsmedvirkning

I arbeidet med å sikre en effektiv utviklingspolitikk for ung-
dom, er gode modeller for reell og meningsfull ungdoms-
medvirkning sentrale. Til tross for at en stor andel av utvi-
klingslands befolkning er ungdom, er ungdom ofte sterkt 
underrepresentert i beslutningsprosesser. Dette er spesielt 
tydelig i tusenårsmålene, hvor ungdom kun blir sett på som 
målgruppe, og ikke en partner for å nå målene. Dette til tross 
for at ungdom utgjør en stor del av de mest sårbare  befolk-
ningsgruppene verden rundt20. 

Norsk utviklingspolitikk påvirker i aller høyeste grad ungdom 
i det globale sør, og derfor må norske myndigheter også ta 
en lederrolle i å sikre reell ungdomsmedvirkning. Dersom 
ungdom blir involvert i beslutningsprosesser, er det stor va-
riasjon i måten dette gjøres. Både hvordan og hvor mye unge 
involveres avgjør hvor reelle og meningsfulle medvirknings-
tiltakene er. Ungdom opplever ofte, både på nasjonalt og 
global nivå, at beslutningstakere mangler forståelse for at 
det stilles spørsmål om hvem de unge som involveres er, og 
hva de representerer. 

Fra norske myndigheter ser man en økt vilje og interesse for å 
inkludere ungdom i utviklingsprosjekter. I Meld. St. 25 (2012-
2013) ”Dele for å skape” presiserte regjeringen at ungt si-
vilsamfunn spiller en viktig rolle i demokratiutvikling. Dette 
ble understreket av Stortingets merknader da meldingen ble 
vedtatt21. Denne interessen for ungdom er positiv, men det 
er behov for at den følges opp med innhold. Det er svært 
viktig at ungdom sammen med myndigheter og utviklings-
aktører etablerer en felles forståelse for hva som skal til for å 
sikre reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i utviklings-
politikken. Denne rapporten er LNUs innspill til hvordan LNU, 
norske myndigheter og utviklingsaktører kan jobbe sammen 
om dette.  

3.1. Teori og modeller

For at ungdomsmedvirkning skal være reell og meningsfull 
må det ligge en del premisser til grunn. Med bakgrunn i re-
levant teori, LNUs erfaringer som forvalter av støtteordnin-
ger for ungdomsorganisasjonene, samt erfaringer fra politisk 
påvirkningsarbeid på både nasjonalt og internasjonalt nivå, 
opererer LNU med følgende prinsipper for hva som må inklu-
deres i meningsfull ungdomsmedvirkning.

3.1.1 Selvstendighet
Først og fremst er det viktig å fastslå at ungdom på selv-

20. Utenriksdepartementet (2012 – 2013) 
21. Utenriksdepartementet (2012 – 2013) 
22. Ødegård (2010:62)

stendig grunnlag må få velge hvilke saker de ønsker å 
engasjere seg i. Ungdom har rett til å bli hørt i alle be-
slutningsprosesser som angår dem, samt i beslutningspro-
sesser som angår temaer der ungdom er engasjert. Hvilke 
prosesser ungdom skal få medvirke i må ikke bestemmes 
av myndigheter og utviklingsaktører. Dette er spesielt vik-
tig i utviklingsprosjekter, der donor ofte har stor makt når 
det gjelder å flytte agendaen fra ungdoms til donors prio-
riteringer. 

Ødegård understreker at autonome ungdomsnettverk 
uten styring fra voksensamfunnet fungerer mer mobili-
serende og sikrer større tro på at det nytter å engasjere 
seg22. Selvstendige ungdomsstrukturer som utgangspunkt 
for medvirkningsmodeller fører til større legitimitet knyttet 
til bidragene fra ungdommen. Robert Harts deltakelsessti-
ge viser at medvirkningsmodeller der unge tar initiativ på 
egenhånd og der avgjørelser tas likestilt mellom unge og 
voksne gjør unge til medborgere med reell innflytelse. 

3.1.2 Representasjon
Ungdom har rett til å representere seg selv, på lik linje med 
andre grupper i samfunnet. Unge selv innehar unike per-
spektiver og er best egnet til å skape dialog med andre 
unge. FN har selv argumentert for ungdomsrepresentan-
ter i deres organer, og slår fast at det er viktig for deres 
arbeid. Det er samtidig viktig å sikre ungdomsmedvirkning 
med en bevisst holdning til representativitet. En ungdom 
kan ikke kun i egenskap av å være ungdom representere 
ungdom dersom vedkommende ikke har forankring og le-
gitimitet blant ungdommen han eller hun representerer. 
Ungdom må få muligheten til å selv velge hvem som skal 
representere dem. Å representere ungdom innebærer et 
ansvar for å fremme synspunkter som er forankret blant 
ungdom. Dette betyr at man må ha kunnskap om både 
fagområdet sitt, hva som er best for ungdom innenfor 
fagområdet, og ha oversikt over ungdoms meninger på 
feltet. Man kan hevde at alle som innehar denne kunnska-
pen dermed kan representere ungdom. LNU mener deri-
mot at ungdom har rett til å representere seg selv, på lik 
linje med andre grupper. 

For å sikre en god representasjon bør medvirkningsinitiativ 
ta utgangspunkt i allerede eksisterende ungdomsorgani-
sasjoner og nettverk. Disse representerer ungdom som på 
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eget initiativ har mobilisert for saker de er opptatt av og tror 
på. Ungdomsrepresentasjon bør sees på som andre demo-
kratiske institusjoner, og bør være valgt av sine egne. Dersom 
eksisterende ungdomsnettverk ikke inkluderer marginaliserte 
grupper, er det viktig at det er ungdomsorganisasjonene selv 
som har ansvaret for å inkludere disse. Det er ikke opp til 
myndigheter og utviklingsaktører å direkte velge ut represen-
tanter for disse, men heller påvirke partene til å jobbe mer 
aktivt for mangfold og inkludering.

Dessverre ser man stadig nye eksempler på at når institu-
sjoner inkluderer ungdom i ulike fora, er de ofte ute etter 
å få med de ungdommene som ikke er organisert, og ikke 
representerer noen andre enn seg selv. Dette reflekterer en 
tendens til å snakke om ungdom på en annen måte enn man 
snakker om alle andre aldersgrupper på. Det fleste demokra-
tier er fundert på prinsippet om representasjon, og dette bør 
også gjelde organer for ungdomsmedvirkning. 

3.1.3 Kompetanse
Ungdom må av beslutningstakere og utviklingsaktører sees på 
som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som styrker 
utviklingsarbeidet. Denne kompetansen viser et behov for ung-
domsmedvirkning i et bredt spekter av beslutningsprosesser. 

I mange tilfeller er det likevel behov for at de som ønsker ung-
domsmedvirkning i sitt arbeid gir ekstra rom og tid til kom-
petansehevende tiltak. Det er også flere aspekter ved med-
virkningsarbeidet som kan være krevende både på grunn av 
manglende erfaring og mindre grad av profesjonalisering blant 
ungdom enn i øvrige organiserte grupper. Kompetanse på 
prosjektstyring og formelle prosesser kan kreve så mye tid og 
energi for frivillighetsbaserte ungdomsnettverk at det politiske 
og faglige arbeidet ofte blir sårbart. Med tanke på den store 
utskiftningen av aktive i ungdomsorganisasjonene er det spesi-
elt viktig å satse på kontinuerlig organisasjonsutvikling. Slik når 
ungdom et nivå der de er dyktige og grundige bidragsytere, og 
dette sikrer deres gjennomslagskraft i prosessene de deltar i. 
Myndigheter og utviklingsaktører som ønsker å inkludere ung-
dom i sine prosjekter må ta høyde for dette behovet og innse 
at det krever mer opplæring og kompetanseheving enn i part-
nerskap med mer profesjonaliserte organisasjoner og nettverk. 

3.1.4 Tilstrekkelig informasjon
Myndigheter og utviklingsaktører har ansvar for en forsvarlig 
og inkluderende informasjonsdeling med ungdom som skal 
delta i de politiske prosessene. Informasjonen må være re-
levant og tilgjengelig i form og kunne finnes i de relevante 
kanalene, og det må gis  god tid for ungdomsorganisasjonen 
eller nettverket til å behandle denne informasjonen på en 
forsvarlig og grundig måte. Frivillige og demokratiske orga-
nisasjoner trenger mer tid til å gjennomføre høringsrunder 
og andre saker som skal besluttes i felleskap. I motsetning til 

profesjonelle bistandsaktører, er frivillige og demokratiske or-
ganisasjoner helt avhengige av å forankre all politikk i organi-
sasjonen. Uten legitimitet og eierskap mister organisasjoner 
medlemmer. Dette må ses i sammenheng med behovet for 
kontinuerlig kompetanseheving og oppfølging av organisa-
sjonsutvikling. 

3.1.5 Kontinuitet
De aller fleste politiske vedtak fattes etter en omfattende 
prosess. I svært mange politiske prosesser blir ungdom hen-
tet inn i siste fase og fungerer nærmest som et ungdomsalibi. 
For å gjøre medvirkningsmulighetene reelle er det viktig å 
ikke redusere ungdomsdeltakelsen til kun møtene der endeli-
ge avgjørelser tas, men sikre at deltakelsen er helhetlig. Ung-
dom bør derfor være inkludert i utformingen, diskusjonene, 
vedtakene, gjennomføringen og evalueringen av politikken. 

3.2. En universell og helhetlig    
       medvirkningsmodell

LNUs forslag til en mer helhetlig modell for meningsfull og 
reell ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken baserer seg 
på LNUs erfaringer og modeller som Harts deltakelsesstige23. 
Dette er en modell som har som mål at ungdomsdeltakelsen 
baserer seg på representative ungdomsstyrte initiativ, der ung-
domsaktørene har tilstrekkelig kompetanse og tid til å bear-
beide sakene fra start til slutt i prosessen. På den måten sikres 
reell og meningsfull ungdomsmedvirkning. I en slik modell fin-
ner man at ungdomsorganisasjoner og  myndigheter har et 
felles, men differensiert ansvar, som handler om hvilken rolle 
ungdom har i et prosjekt eller i en beslutningsprosess. For å 
sikre reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i denne sam-
menhengen må ungdom sees på som en relevant aktør, enten 
som en samarbeidspartner eller som en initiativtaker. 

Skal man utvikle en universell modell, må man også ta høyde 
for svært forskjellige politiske, kulturelle og økonomiske kon-
tekster. En slik modell må fastslå viktige grunnpremisser for 
ungdomsmedvirkning, samtidig som den må kunne tilpasses 
hver kontekst og hvert prosjekt. For å kunne være relevant i 
forskjellige situasjoner bør en slik modell kunne vurdere hvor 
meningsfull medvirkningen er basert på de forholdene som 
ligger til grunn. De nevnte kategoriene der ungdom er sam-
arbeidspartnere eller initiativtakere avhenger av et allerede 
aktivt og eksisterende ungt sivilsamfunn. Der det ikke finnes 
betydelig organisert ungdom som på selvstendig grunnlag 
har muligheten til å delta, bør man vurdere hvordan ungdom 
kan styrke sin posisjon i samfunnet ved å anerkjenne dem 
som en viktig målgruppe i prosjektet. 

23. LNU (2010)



Ikke-eksisterende eller lite 
organisert ungdom

   Eksisterende organisert 
ungdom med mål og akti-
vitet, men med manglen-
de handlingsrom

   Eksisterende organisert 
ungdom med mål og 
aktivitet, med mye hand-
lingsrom

Ungdoms rolle
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Denne modellen viser hvordan myndigheter og andre aktører 
som driver med utviklingsarbeid kan jobbe for å inkludere 
ungdom i beslutningsprosesser. Det er glidende overganger 
mellom de forskjellige statusene for sivilt samfunn og model-
len viser et forenklet bilde. Den kan likevel være et nyttig 
verktøy. Dersom det finns lite eller ikke-eksisterende orga-
nisert ungdom vil det være begrensede muligheter for reell 
medvirkning. Dette er på grunn av manglende organiserings-
grad og erfaring. 

På dette nivået må myndighetene/utviklingsaktørene foku-
sere på å skape mekanismer for dialog, som vil gi økt til-
lit og sosial kapital. Dette er nødvendig for at ungdom 
skal kunne utvikle seg til å være en samarbeidspartner for 
myndighetene og kunne utvikle og fremme en selvstendig 

agenda for ungdom. For å gå fra dialog mellom myndighe-
tene/utviklingsaktørene og ungdom til permanente struktu-
rer for ungdomsmedvirkning, mener LNU at det kreves en 
satsning på organisasjonsutvikling og organisasjonsbygging 
fra grasrotnivå. Denne organisasjonsutviklingen må skje på 
ungdoms premisser. Her kan samarbeid mellom ungdomsor-
ganisasjoner i Norge og i det globale sør spille en viktig rolle, 
gjennom for eksempel kompetanseoverføring. 

Uten et representativt, selvstendig og kompetent ungt si-
vilsamfunn, blir de permanente medvirkningsmekanismene 
meningsløse. Her er myndighetene/utviklingsaktørene sin 
rolle å sikre tilstrekkelige økonomiske og ikke-økonomiske 
rammebetingelser for at ungdomsorganisasjonene kan fun-
gere på en stabil måte. 

Målgruppe

Myndighetenes/
utviklingaktørers 
ansvar

Ungdoms ansvar

Samarbeidspartner

Sørge for et informert 
og kunnskapsbasert 
arbeid med ungdom 
som målgruppe. Skape 
møteplasser.

Ungdom er informert 
på en god måte og 
inkludert som målgrup-
pe. Skape mekanismer 
for dialog. Skape tillit, 
bevisstgjøring og sosial 
kapital.

Initiativtaker

Søke dialog med rele-
vante bistandsaktører 
og myndigheter. 

Målet med 
ungdomsmedvirk-
ning

Bistå med relevant 
prosjektkompetanse. 
Klargjøre myndigheters 
og ungdoms ansvar.
Skape mekanismer for 
ungdomsmedvirkning.  

Sikre tilstrekkelige ram-
mebetingelser for ung-
doms egen organise-
ring. Inkludere ungdom 
i alle beslutninger og 
prosesser og gi dem et 
reelt handlingsrom. 

Skape og fremme en 
selvstendig agenda for 
ungdom. 

Sikre en bærekraftig 
egenorganisering 
over tid. Utvikle en 
konstruktiv endringsa-
genda for ungdom.

Ungdom har formell 
og reell innflytelse 
på prosjektet. Ung-
dom er inkludert fra 
begynnelse til slutt. En 
etablert rolleforståelse. 
Ungdomsgruppens 
agenda er inkludert.

Permanente strukturer 
for ungdomsmedvirk-
ning er etablert. Konti-
nuitet i ungdomsmed-
virkningen. Ungdom 
er en likeverdig aktør. 
Reell medvirkning.
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4. Veien videre

Myndighetene og andre utviklingsaktører som ønsker å in-
kludere ungdom har først og fremst ansvar for at hele proses-
sen er åpen for ungdomsmedvirkning. Med utgangspunkt i 
en tydelig forståelse av hva reell og meningsfull medvirkning 
innebærer (se kapittel 3), er det viktig at det legges opp til 
en inkluderende prosess hele veien fra den første ideen om 
prosjektet til evalueringen i etterkant. For å sørge for en slik 
inkluderende prosess er det helt nødvendig å oppsøke ung-
domsgrupper som faller inn under kriteriene om selvstendig-
het og representativitet. En slik henvendelse bør være åpen 
nok til å la ungdomsgruppenes behov og meninger være 
med på å legge føringer for prosjektets formål og tiltak, slik 
at påvirkning av fokusområder og prioriteringer for ung-
domsgruppene fra myndighetshold minimeres. 

Prosessen må også gis tilstrekkelig med ressurser til at det er 
mulig å gjennomføre prosjektet ut i fra prinsippene om infor-

1. Ungdom blir et prioritert satsningsområde i 
norsk utviklingspolitikk. 

2. Norske myndigheter arbeider for progres-
sive utviklingsmål etter 2015. Målene fastslår 
ungdom som en viktig målgruppe og aktør i 
arbeidet for å oppnå disse.  

3. Gjennomgå alle utviklingsprosjekter med 
ungdom som målgruppe, for å sikre at 
ungdom er aktører i prosjektene og har reell 
medvirkning. Prosjekter og tiltak som gir 
ungdom reel medvirkning må prioriteres når 
utviklingsmidler skal fordeles. 

4. Inngå et strategisk samarbeid med LNU for å 
videreutvikle utenrikstjenestens kompetanse 
på ungdom og demokratisk deltakelse, jfr. St. 
Meld. 25 ”Dele for å skape”. 

Anbefalinger til norske myndigheter  
fra LNU:

masjonsdeling og kontinuitet. Dersom profesjonaliserte in-
stitusjoner som myndigheter eller etablerte utviklingsaktører 
ønsker å sikre reell og meningsfull medvirkning for ungdom, 
må det profesjonaliserte tilpasse seg tempo og kapasitet hos 
ungdomsorganisasjonene og ikke omvendt. 

Denne rapporten har pekt på at norske myndigheter har vist 
vilje til å skifte fokus fra ungdom som målgruppe til ungdom 
som aktører i utviklingspolitikken. Denne viljen har i liten 
grad resultert i praktisk politikk. Ungdomsmedvirkning er en 
måte å jobbe å på som LNU mener må starte på grasrota og 
bygges opp stein for stein. LNU etterlyser derfor gjennomfø-
ringskraft i norsk utviklingspolitikk. Tiden har kommet for å 
gi ungdom rett til å delta.  
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