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Få unga väljer den politiska vägen
Om Ängelholms ungdomar fick bestämma skulle lokalpolitikerna satsa mest kraft på
arbete mot kriminalitet. Men få ungdomar är själva intresserade av politik. I andra
delen av vår serie om hur det är att vara ung i Ängelholm möter vi två killar med
motsatta åsikter men samma övertygelse om vikten av att engagera sig.
ÄNGELHOLM. Politik och påverkan
De unga ratar politiken, men det betyder inte att de inte har åsikter och vill
vara med och påverka.
Det är Robin Holmberg, ordförande i Muf i Ängelholm och Filip Roslund,
ordförande för SSU, överens om.
– Politiken är en korridor in i makten. Men det finns andra sätt att påverka.
Så många nya sätt har utvecklats med bloggar och grupper på nätet till
exempel. Risken är väl att det blir så splittrat och litet att det inte blir något
av det. Men jag tror inte att intresset för samhällsfrågor är mindre i dag,
säger Robin Holmberg.
De två unga politikerna tillhör en minoritet. I Ungdomsstyrelsens enkät Lupp
svarar omkring 80 procent av Ängelholms elever i årskurs åtta och årskurs
två på gymnasiet att de inte är ett dugg intresserade av politik. Bland
gymnasisterna är intresset något större.

Filip Roslund (SSU) och Robin
Holmberg (Muf) tror att många
ungdomar är intresserade v vad
som händer i kommunen, även
om intresset inte är kopplat till
politik.
NIKLAS GUSATVSSON

Robin Holmberg gick med i Muf för fem år sedan och har varit ordförande i
fyra år.
– Jag kände att allt inte stod rätt till, med arbetslöshet till exempel. Jag
tyckte inte att skattepengarna gick till det de skulle, säger han.
– Det var samma sak för mig. Jag kände också att allt inte stod rätt till, men
på andra hållet. Jag tycket att luften gått ur S, att partiet lämnat frågor det
borde driva och hamnat mer i mitten, säger Filip Roslund.
Han är ny på posten, valdes till ordförande för SSU i Ängelholm för bara
några veckor sedan.

Både Filip Roslund (SSU) och
Robin Holmberg (Muf) vill
fortsätta med politiken, gärna
på lokalt plan. "Man kan inte
vara politiskt engagerad bara
för att komma in i risdagen",
säger Filip.

Det är första gången de båda möts och tonen är artig men efterhand allt mer
skämtsamt raljerande. Ideologierna blir tydliga när de beskriver sina
hjärtefrågor.
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– Det handlar om att göra livet lättare för människor, oavsett om det gäller
att gifta sig med vem man vill eller att gå i vilken skola man vill, att få välja
själv, säger Robin Holmberg.
– För mig handlar det om att vi bygger vårt välstånd på andras fattigdom.
För att skapa en rättvis värld måste vi här sänka våra krav och vara beredda
att betala mer för datorer eller bananer, säger Filip Roslund.
Men frågan som båda lyfter fram som viktig för Ängelholms unga i dag gäller
fritidssysselsättning.
– Idrottsmässigt har Ängelholm varit framstående så kanske har man glömt
bort andra alternativ, som musik, säger Robin.
– EMF skulle kunna samarbeta mer med musikskolan. Jag tycker också att
det fattas grejor att göra på kvällar och helger, som kaféverksamhet. I dag
finns bara en massa pubar för äldre, säger Filip.

Det tar tid och det är obetalt
men Filip Roslund (SSU)
lockas ändå av det politiska
arbetet. ”Man växer i sina
åsikter när man får diskutera
med andra”, säger han.

Enligt enkäten Lupp tycker gymnasieeleverna i högre grad än de yngre att
frågor om arbete och bostäder är viktiga. De yngre framstår som mer
idealistiska och det är fler av dem som prioriterar saker som miljö,
jämställdhet och arbete mot rasism.
Allra flest, i båda åldersgrupperna, är det som anser att arbete mot
kriminalitet borde vara den viktigaste frågan för politikerna.
De två ordförandena får ofta höra av andra unga att deras engagemang är lite
konstigt och de tror att många har fördomar om politiker.
– Jag försöker visa att jag är lite närmare ungdomarna och att det inte bara
handlar om att sitta i slips på möten och håva in pengar, säger Robin
Holmberg.

Robin Holmberg (Muf) är yngst
i kommunfullmäktige men
känner att de äldre politikerna
lyssnar på honom och i många
frågor som berör ungdomar
även ber om hans synpunkt.

Han och Filip Roslund är överens om att det är viktigt att locka fler unga att
engagera sig.
– Det gäller att våga väcka diskussion. Vi kanske kan vara mer aktiva i
ungdomsförbunden och skolan skulle kunna gå djupare och uppmana till
mer tänkande. Det är då åsikterna kommer fram, det som är politik, säger
Filip.
– Det är vårt jobb att se till att de äldre politikerna sköter sig. Det är lätt att
hamna i det pragmatiska spåret. Det är en sak att vara ung och arg, en annan
sak att sitta och styra. Men om jag en gång själv blir pragmatisk hoppas jag
att det finns Mufare som sparkar mig i häcken, säger Robin.
Elin Wrethov elin.wrethov@hd.se0418-49 65 27
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