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ottsundas unga' kräver svar 
Ungdomsförbund på plats. "Varför kommer ni bara före valet?" 

GOnsUNDA Under parollen 
"FramUdens Gottsunda" 
bjöd Studiefrämjandet In 
lokala ungdomsförbund för 
att försöka få unga att gå 
att rosta I höstens val. Men 
att ungdomarna vilie ha svar 
på åtgärder på problemen 
i Gottsunda var pollUkerna 
Inte rlkUgt beredda på. 

-Välkomna till Gottsundas 
framtid, säger konferenciern 
Hiba Qatani i en mikrofon. Hur 
många tycker att det är viktigt 
att rösta? 

På en parkeringsplats, strax 
bakom Studiefrämjandets lokal 
Kontakten i Gottsunda, har en 
scen satts upp. Ungdomsförbun
dens flyers på bokborden blåser 
iväg i vinden och ur högtalarna 
dånar arabisk popmusik. Av de 
drygt 30 åhörarna räcker nästan 
alla upp handen på frågan. 
Längre bort på parkeringen står 
det nästan lika mycket folk och 

tittar nyfiket på. 

Ska få flera att rösta 
Arrangemanget är en del i 
projektet Gottsunda Youth In 
Action, ett samarbete mel
lan Studiefrämjandet, lokala 
fritidsgården och Första Steget, 
en förening för ungdomar i 
området. Tanken är att få fler 
att gå och rösta i valet i höst. I 
senaste valet var medelvärdet 
för Gottsundas fem valdistrikt 
72,88 procent, att jämföra med 
84 procent för hela Uppsala. 

- Valdeltagandet här är långt 
under medel, det här är ett bra 
medium för att få ut information, 
säger Max Molin från Liberala 
ungdomsförbundet (LUF) innan 
debatten sätter igång. 

- Det är dålig samordning 
mellan förvaltningen som varit 
problemet. Vi måste jobba på 
fysiska miljöer som fritid och 
idrott och kommunikationerna 
ner till staden. 

Vid Ung Vänsters bokbord 

" Valdeltagandet 
här är långt under 
medel, det här är 
ett bra medium för 
att få ut information. 

Max Molin, LUF 

står MilO Anter och Miranda 
Cox. De är här för att väcka po
litiskt intresse i Gottsunda och 
för att visa skillnaden mellan 
partierna. 

- Det är intressant för oss 
att veta vad de tycker, säger 
Miranda Cox. 

Representanter från både 
höger och vänster får möta 
en panel med ungdomar från 
Gottsunda. Ungefär ett år efter 
bilbränderna i Gottsunda är 
händelserna fortfarande som ett 
öppet sår. Ungdomarna vittnar 
om att folk blir misshandlade av 

polisen, och att det är fler poli
ser här än någon annanstans i 
Uppsala. De frågar sig varför de 
blir särbehandlade och varför så 
många är utan jobb. 

- De rev upp en konstgräs
fotbollsplan i Östra Gottsunda, 
där 60 till 70 ungdomar hade 
något att göra, säger en åhörare. 

- Varför kommer ni bara hit 
innan valet? frågar en annan. 

VIII garantera sommarjobb 
När någon ställer frågan vad 
ungdomsförbunden har för 
åtgärder verkar de inte riktigt 
beredda på den lokala vinkeln 
på problematiken. Miro Anter, 
som själv är bosatt i Gottsunda, 
vill garantera att alla ungdomar 
ska få sommarjobb, bevara 
Gottsunda Dans och Teater 
samt ordna med belysning på 
fotbollsplaner. 

- Många politiker, framfö
rallt borgliga politiker, bor i 
innerstaden, säger han. 

LUF:s Max Molin vill se en 

halverad arbetsgivaravgift och 
satsa på småföretagande, idrott 
och fritidsaktiviteter. Rahima 
Ortac från SSU håller med om 
att det är fler satsningar som 
behövs. 

- Nu vet jag att fritidsgården 
ska stänga under sommaren. 
Det är ett politiskt beslut. 

I efterhand säger hon att hon 
tycker att debatten blev lite för 
rörig utan talarlista. 

- Det var vissa frågor som 
kanske inte politiker kan 
bestämma över. Men det är bra 
att de ställer frågor. Och jag tror 
inte på att man måste bo här för 
att förändra, säger hon. 

Studiefrämjandets initia
tivtagare och projektledare är 
Kholod Saghir. Hon är över lag 
positiv, men önskar att politi
kerna tydligare visade vad de 
kan göra. 

- Jag hoppas de kommer hela 
året och önskar att de skulle 
satsa mer. 

Fredrik Thoren 






