
For det betyr noe hvem som bestemmer! 

Hvorfor jobbe med politikk, og 
hvordan få gjennomslag?

Stian Davies, 9. mars 2020, presentasjon for Haranger ungdomsting i Norheimsund



Hva jeg skal snakke om:

• Litt om meg

• Min vei til politikken – og hvordan dere kan gjøre det 

samme

• Hvorfor det er så viktig at vi driver med politikk

• Gjennomslag og medbestemmelse – hvordan dere 

kan påvirke



Litt om meg

• 24 år, fra Askøy

• Rettsvitenskap på Universitetet i Bergen

• Tidligere ordfører i Ungdommens kommunestyre på 

Askøy, tidligere medlem i UFT og vara til UFU.

• Kommunestyret i Askøy kommune

• Nå: Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet og 

leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering

(Men ikke så mye)



Min vei inn i politikken



Ungdommens kommunestyre



AUF og Arbeiderpartiet



Hvorfor politikk?



Vi representerer ungdom.
Husk det!



Vi er motvekten til dem som 
pusher femti i politikken



For om ikke vi engasjerer oss, så vil de 
vi er mest uenig med få mer plass





Millioner av 
mennesker i 
ekstrem fattigdom 
– men det blir bedre

Flyktningkrisen og 
millioner av 
mennesker på flukt
– blodig urettferdig

Klimakrisen – fordi 
vi må gjøre noe nå!

Skolepolitikk –
fordi vi unge vet 
best hvordan det er 
å være ung idag

Saker hvor vi unge presser de 
voksne



Hvordan få 
gjennomslag?
Det er jo derfor dere vil være med i 
politikken



Først – krev å bli
hørt!

• Krev at dere blir tatt seriøst.

• Skap møteplasser.

• Krev møte med ordfører, rådmann og 

det politiske miljø.

• Rettigheter etter forskrift om 

medvirkningsordninger.



Følg med på viktige saker

• Skolebruksplanen

• Kvalitetsmelding skole

• Budsjett

• Helsestasjon, skolehelsetjenesten o.l

• Fritidsklubber

• Kollektivtilbudet i Vestland

• Skolepolitikken i Vestland

• Og ikke minst nasjonale saker!



Media

• Lokalavisene trenger saker.

• De elsker saker hvor ungdom skaper 

saker mot voksne politikere

• Leserbrev eller oppslag

• Og til det politiske miljø - husk at alle 

politikere vil være på lag med 

ungdommen.

Når politikerne må svare



Aksjoner!



Om ikke vi – hvem?



Takk for meg!
Bare ta kontakt!

Tlf: 93620674

E-post: stian.jean.opedal.davies@vlfk.no

Eller Facebook

mailto:stian.jean.opedal.davies@vlfk.no

