
 

 

Interpellation: Likvärdig möjlighet till politisk organisering för 

skolungdomar  

till utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L)  

av Lovisa Johansson (F!)  

 

Fredagen den 15 mars hölls en stor klimatdemonstration på Forumtorget i Uppsala. Det var den 26e 

klimatstrejken i Uppsala. Samma dag genomfördes även demonstrationer i Knivsta och Månkarby, och 

utöver det hölls fler än hundra demonstrationer i Sverige - från Abisko i norr till Trelleborg i söder. Totalt 

rörde det sig om 2083 demonstrationer i 125 länder, med budskapet att vi behöver en jord att leva på 

imorgon, att Parisavtalet måste följas och att den globala temperaturhöjningen ska hållas till max 1,5 

grader. Den 24 maj äger nästa globala demonstration rum, bland annat här i Uppsala. 

 

En betydande andel av demonstranterna den 15 mars var skolungdomar, och rörelsen startade just som en 

skolstrejk av den nu 16-åriga Greta Thunberg som satte sig med ett plakat utanför riksdagen för att kräva 

politisk handling. Skolungdomar har liten möjlighet till att påverka samhället, de allra flesta har inte ännu 

rösträtt och det råder stor skillnad från skola till skola om vilka förutsättningar som finns för politiskt 

engagemang.  

 

Flera rektorer i Uppsala satte stopp för elever som ville delta i klimatstrejken. Det räknas på många skolor 

som ogiltig frånvaro. Det finns samtidigt exempel på skolor som beviljat frånvaro. Det är därmed inte 

glasklart om elever beviljas frånvaro för politiska tillställningar som att debattera, hålla infobord eller åka 

på politiska studiebesök, konferenser eller demonstrationer. Det vore rimligt om det rådde en 

samstämmighet inom kommunen, som därmed skulle förenkla politiskt deltagande och främja demokratin 

för Uppsala kommuns ungdomar. 

 

 

Jag vill fråga utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L):  

 

- Vilka regleringar finns idag när det gäller möjlighet till beviljande av frånvaro för elever på 

grund- och gymnasieskola som ska delta i politiska debatter eller hålla politiska infobord?  

- I vilken mån blir elever i Uppsala kommun informerade i skolan om sina möjligheter att engagera 

sig politiskt?  

- Vilka regleringar finns idag och i vilken mån har Uppsala kommuns skolor möjlighet att bevilja 

frånvaro för elever att delta vid politiska studiebesök, konferenser och demonstrationer som 

arrangeras av andra organisationer än skolan?  

 

 

Lovisa Johansson (F!)  


