Motion till kommunfullmäktige Hjo

Nätvandrare
Många unga använder mycket av sin tid på internet och söker där sin bekräftelse på olika sajter.
Internet är till stor del en värld för positiva kontakter men den kan också vara ett ställe för
nätmobbning och oetiska kontakter.
Ungdomar lever idag sina liv lika mycket på Internet som i skolan, på fritidsgården eller inom
idrotten. På nätet umgås de, träffar nya vänner, partners, spelar spel eller diskuterar. Internet är
ett forum för både lättsamma aktiviteter och svåra samtal.
Nätvandring är ett ganska nytt arbetssätt i Sverige. Begreppet nätvandring myntades i Fryshuset,
Stockholm, och har inrättats på flera håll, bl a i Svenska kyrkan i Göteborg. Det innebär att
försöka se, stötta och stärka unga via nätet, ungefär som organiserad ”nattvandring” eller ”vuxna
på sta’n” möter ungdomar i deras utemiljö. Man riktar sig på ett särskilt sätt till unga som
befinner sig i någon form av destruktivt utanförskap. Här finns en vuxen som ser, hör och bryr
sig utan att lägga sig i för mycket, som unga kan testa sina åsikter och värderingar på. Att det
finns lättillgängliga vuxna förebilder på Internet är viktigt för att motverka känslor av ensamhet
och att inte vara sedd av vuxenvärlden. Och för att motverka mobbing och ”näthat”.
Arbetet bygger på både anställda, till exempel fältarbetare i kommunen eller olika organisationer,
och frivilliga krafter som, efter några timmars utbildning, regelbundet avsätter några timmar för
att surfa runt på de communities där ungdomarna håller till. Den vuxne framträder på samma
villkor som de unga, med sitt eget namn, och deltar i de diskussioner där man tycker att det finns
något att tillföra. Nätvandrarna träffas emellanåt för fortbildning och att utbyta erfarenheter.
Exemplen ovan, Fryshuset i Stockholm och Svenska kyrkan i Göteborg, är två aktörer som aktivt
och framgångsrikt arbetar med nätvandrare och regelbundet genomför utbildningar för
nätvandrare. Flera kommuner har följt efter och i samarbete med dessa initierat en liknande
modell, till exempel Motala och Ånge.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Hjo kommunfullmäktige besluta:
-

att initiera en utbildning och organisera en verksamhet för vuxna nätvandrare.
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