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Miljö och klimat 
 
100% organic 
 
Närproducerad mat 

- Odla hemma 
- Höj priset på dåliga produkter och sänk priser på ekologiskt 

 
Vegetarisk kost 

- Ha en vegodag i skolan 
- Välj vegetarisk mat 

 
Spara energi 

- Stäng av alla apparater efter dig 
- Sortera 

 
 
Tillsammans 
 

- Rätt till liv i fred, skola, hälsa & familj 
- Trygghet i skola, samhälle & hemma 
- Jämlikhet 
- Smart konsumtion 
- Våga prata om obekväma saker 
- Kunskap i tidig ålder 

 
 
Viktigt för eftervärlden 
 

- Utbildning som förutsättning för vår väg fram 
- Förmedling och respekt av ungdomars åsikter 
- Fler utrymmen för att lyfta fram sina åsikter 
- Utrymme för fler demokratiska ämnen i skolan 
- Samtida skolämnen (t ex HBTQ, psykisk ohälsa) 
- Tala om psykisk ohälsa brett 
- Större mångfald i skolmiljön (tjejer, killar, bakgrund) 
- Ömsesidig och egen respekt 

 
 
Välkomna olikheter 
 

- Alla har ett eget ansvar att vara tillmötesgående och ha självinsikt! 
- Man ska bemöta folk som man själv vill bli bemött! 
- Engagera sig i andras intressen! 



- Skapa diskussion för att motverka fördomar! 
- Det finns fördomar om hur män och kvinnor ska vara 
- Man ska inte ta feminismen för långt 
- Offentliga personer kan ta mer ansvar att prata om olikheter 
- Skolan har ett ansvar att prata om olikheter (låg ålder) 
- Större delaktighet och engagemang i dialogen elever – lärare 
- Hållbar utveckling i tidig ålder 
- Kommunikation – våga prata 

 
Demokrati och inflytande 
 

- Mer politik i skolan! 
- Ett eget ämne! (politik) 
- Ungas röst är viktig! 

 
 
Tillsammans 
 

- Ungas röst ska höras 
- Engagerade vuxna och lärare 
- Jämlikhet (ekonomisk, kön) 
- Konsumentmakt gör skillnad 
- Kommunikation 
- Praktisk kunskap 
- Respekt 

 
 
Utan rubrik 
 

- Psykisk ohälsa (informera) Väntetider BUP 
- Höja läraryrkets status 
- Acceptera olikheter Yrken, Utbildning, Kulturer, Intressen 
- Vego 
- Minska utsläpp 
- Bättre kollektivtrafik 

 
 
 
 
 
 
 


