Råd til Ministeren
›› Et råd til ministeren og forældre: Dit liv er dit, vær’ med til at ta’ en bid af
fremtiden, og lad ikke dine forældre tage biden for dig.
›› Styrke unges selvværd, ved at lave flere ”dannelsen forløb” det gør at de
tror på dem selv, deres valg og turde at bryde normer. Om det er uddan
nelse, kæreste eller rejse jorden rundt.
›› Råd til ministeren: tag statistikker og problemstillinger, der var snakket
om i dette møde. På den måde træder man ikke folk over tæerne, men
snakker om reel fakta.
›› Eventuel lovændrændring mht. Alkohol kan åbne døre for, at anden
etniske får mulighed for at deltage til fester.
›› Bredere fokus på forskellige muligheder efter folkeskolen.
Viddenssamfundet vi lever i skubber os kun mod gymnasiet
›› Obligatoriske månedlige Debatklubber på tværs af mellemtrinet og
udskoling på folkeskolen med fokus på dannelsestemaer.
›› Der skal indføres en uge i 8 klasse, hvor man taler om det at drikke,
seksualitet og socialkontrol/valg og styring af eget liv. Ansvaret skal dog
ikke sættes hos den unge, men i stedet for institutionerne og forældrene
- derfor skal der indføre obligatoriske info. Og oplysnings aftener for
forældre.
›› Lav sådan et topmøde for både unge og deres forældre.
›› Mangfoldighed skal mere ind i pensum på folkeskoler og gymnasier.
›› Forebyggende indsatser i uddannelsesinstitutionerne. Både af
pædagoger og lærere. Man kan bruge social kontrol i Samfundsfag
›› Eventuel lovændring mht. at forebygge unge og deres alkoholindtag,
der evt. både kan spirituskørsel,
›› Lave et ældre topmøde, til forældre og snakker om samme problemer
som vi gør idag.
›› Skoler/institutioner åbne overfor foredragsholdere der italesætter disse
fænomener og oplyser unge!
›› Råd til ministeren. Lav sådan et topmøde for forældre.
›› Styrk folkeskolen. Og forældresamarbejde. Det er der integrationen
starter.
›› Rollemodeller, mønsterbrydere: foredragsholdere på skoler,
gymnasier mm.
›› Social kontrol og identitetsdannelse i skolegangen.
›› Flere debatarrangementer!
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›› Et råd til ministeren: kom mere ud til os unge, og snak meget mere med
os. Lav flere arrangementer som disse.
›› Få præsenteret for unge og børn i folkeskoler, at der findes erhvervsud
dannelser. implementer accept af diversitet i valg of fremtiden - gør det
til en del af undervisningen.
›› Der skal gøres opmærksom på social kontrol, og frihedsbegrænsninger
fra begyndelsen via institutioner, folkeskoler, børnehaver osv. Fra de helt
små.
›› Der skal faciliteres nogen ”voksenråd” bestående af pålidelige
rådgivere som er kendte i miljøet (her tales der om ghetto-miljøer).
Disse råd er både til forældre og unge, hvor man kan gå til dem. Det er
vigtigt at forandringen skal ske indefra, og af mennesker som skaber tillid
›› At man ændrer medie/samfundsdiskurserne.
›› Stop det samfunds pres der ligger på unges skulder.
›› Fremmane tillid mellem forældre og barn.
›› Flere af disse møder, mere intiativ omkring ligestilling - vi danner vores
fremtid nu, og når vi så er i fremtiden, jamen så bygger vi vores børns
ideologier og respekt. Så flere af disse møder!
›› Kampanger der har fokus på positive sider af minioriteter! Fx minioriteter
der klarer sig godt = flere minioriteter vil tage sig sammen!
›› Dialog omkring valg af fremtid. Undgå tabuer! Lav evt fællesskaber for
unge.
›› Anonyme ansøgninger når man søger ind på arbejdsmarkedet. Her bliver
folk valgt pga. Deres kompetencer og ikke deres baggrund.
›› Skabe arbejdsgrupper det tager ud i landet og laver nogle workshops
med forældre og unge.
›› Som dagen idag -afholde debatarrangementer med unge på tværs af
kultur, religion og etnicitet, hvor man. Eto’o har workshops hvor man
deler og snakker om dilemmaer man kan stå i eller oplevelser man har
haft mm. -> dette vil skabe mangfoldighed, forståelse og brobygning!
›› Bord 6: lad vær med at tage beslutninger som har stor inflydelse på en
gruppe mennesker uden at forstå dem 110%.
›› Topmøde for ældre ligesom denne her, hvor man tager statistikker og
nogle af de ting vi har snakket om i dag op. Får dem til at lægge deres
synsvinklen lidt til side.
›› Skabe en platform hvor forældre kan se hvordan det er at være ung og
eliminere generel frygt for det ukendte.
›› Drop karrierepresset. Lade os unge prøve ting af, og lad os blive
udfordret, så vi kan skabe egne erfaringer. Lad os finde vores egen
(måske skæve) vej hen mod målet. Vi skal nok blive til noget.
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›› Obligatoriske månedlige Debatklubber på tværs af mellemtrinet og
udskoling på folkeskolen med fokus på dannelsestemaer.
›› Sæt dialog, konflikthåndtering, fællesskaber og identitet, modstandskraft
mv. på skoleskemaet i grundskolen!
›› Mere kultursnak.
›› Kampagner omkring generelle fordomme - italesætte problematik i
forældresprog.
›› Dit liv er dit, vær’ med til at ta’ en bid af fremtiden, og lad ikke dine
forældre tage biden for dig.
›› SOCIAL KONTROL skal være en del af pensum!
›› Information og åben snak om det i skolerne.
›› Bredere seksualundervisning i seksualitet, kærlighed og det frie valg
- også i senere klasser, så det hele ikke bliver præsenteret før det er
relevant.
›› Kommunale handlingsplaner ift både håndtering og forebyggelse af
negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter skal være lovpligtigt!
Ligesom de er på overgrebsområdet.
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