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Möten i ögonhöjd – ja, det handlar väl om att sträva efter ett möte på lika villkor.
Men är det möjligt? Det blir kanske svårt att nå dit i mötet mellan unga som
varken har jobb eller studier och oss som har förmånen att få jobba med bland
annat möten med unga. De flesta av oss får ju betalt för att skapa dessa möten –
hur kan det bli på lika villkor? Kanske handlar det om min attityd när jag går in i
mötet, om jag gör det med en känsla av att det är jag som har mest att lära av
mötet.
När vi skissade på Vi-projektet satte vi som mål att skapa möten där unga blir
sedda, tagna på allvar. Äg din framtid, sa vi. Ett grundperspektiv för
Empowerment och en förutsättning för egenmakt är att de unga ska vara subjekt i
sin egen utveckling och inte objekt för våra insatser.
Vid planeringen antog vi att de unga allt för ofta har fått frågor om sina drömmar
och visioner. Därför blev begreppet ”kartläggningssamtal” svårt att använda. Det
stämde inte med vår bild av att jobba medskapande med de unga. Vi ville markera
att vi lägger stor vikt vid bemötande. Vi sökte ett begrepp som kunde påminna oss
inför varje möte om hur vi vill mötas och vi fastnade för möten i ögonhöjd.
Varför har vi beslutat oss för att jobba medskapande med de unga. Jo, vi har tagit
till oss en analys av vårt samhälle som kan sammanfattas med att vår tids problem
är så komplexa att de måste lösas tillsammans med dem som berörs. Och sättet att
jobba tillsammans är att göra det medskapande. Tiden är förbi för någon slags
social ingenjörskonst – våra insatser blir hållbara bara om vi hittar vägar framåt
tillsammans med de som berörs. För att ta oss an allt som unga har på sin agenda
tillsammans med dem så behövs förtroende och tillit och då blir bemötande
viktigt. Vi måste sträva efter möten i ögonhöjd där vi frågar varandra vad vill du
lära mig – då kanske vi når målet att unga ska känna sig sedda och äga sin
framtid.
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Vi har ingen checklista för vad som ska ingå i ett möte i ögonhöjd. Det är en mjuk
formulering om vad vi ska åstadkomma i mötet med unga, som ger utrymme för
varje handläggare i kommunerna eller lärare på vuxenutbildningar och
folkhögskolor och för övrigt alla andra medarbetare i Vi-projektet att tolka och ge
plats för den egna erfarenheten från tidigare möten. Det blir ett verkligt
medskapande. Och då definierar vi medskapande till den situation där vi tar oss an
komplexa frågor tillsammans med dem som berörs. Att få till ett möte i ögonhöjd
kan vara komplext och de som berörs av den utmaningen är våra medarbetare, ja
helt enkelt alla med ett engagemang för unga – du är säkert en av dem.
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