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Välkommen till Ungdomsseminariet 

Guardians of Equality 
2:a – 8:e juli 2018 i Enare, Finska Lappland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRANGÖRER 
Kursen ordnas av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete i samarbete med Saga Finland och leds av 
en grupp ungdomar från olika nordiska länder och/eller områden. 
 
TEMA 
Inklusion och lika möjligheter, speciellt i förhållande till könsidentitet men också i frågan om andra områden 
som deltagarna anser viktiga eller relevanta. 
 
VISION 
Att göra vårt samhälle mera jämlikt och rättvist. 
 
MÅL  
Målet är att deltagarna: 
1. lär sig om varandras hemorter och ungdomarnas livsstil där, 
2. blir medveten om problem i samhället relaterade till ojämlikhet och ojämställdhet, och 
3. planerar vad vi kan göra åt det. 
 
PROGRAMME 
Detaljerat programmet ges åt deltagarna efter ledarmötet i mitten av maj. Det preliminära programmet är som 
följande: 
2:a juli: Ankomstdag 
3:e juli: Introduktion och aktiva sessioner där deltagarna delar med sig av sina hobbyer och intressen 
4:e – 5:e juli: Sessioner om temat, av vilka några är teoretiska men de flesta av dem praktiska och hålls 
utomhus (under en vandring) 
6:e- 7: juli: Planering om hur man agerar och sprider budskapet baserat på vad som lärt sig, utvärdering 
8 juli: Avresedag 
 
PLATS 
Seminariet äger rum i Inari i Lappland, Finland (adress: Angelintie 696, 99870 Inari, Finland). Kost och logi är 
i kurscentret Vasatokka, som erbjuder boende i rum på 2-6 personer. 
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DELTAGARPROFIL 
Deltagarna bör: 

• vara intresserade av temat, 
• vara mellan 15 och 22 år gamla, 
• vara aktiva i sin ungdomsorganisation, 

 
Arbetsspråket är de skandinaviska språken (svenska, danska, norska) och engelska. Det finns 2 platser 
reserverade per NSU-medlemsorganisation, men några gästande deltagare från partnerorganisationer i 
Norden och Baltikum kommer också att delta. 
 
Det finns 5 platser / LAND för de länder där NSU har medlemmar, och dessutom 4 extra platser för områden 
som hör till Danmark, så 2 till Färöarna och 2 till Grönland. Vi förväntar oss även att vissa gästande deltagare 
via andra partners, mest från nordiska och baltiska länder 
 
REGISTRERING 
Registrering med bifogad blankett, eller åtminstone meddelande om antal deltagare/organisation, bör sändas 
senast den 8:e maj till info@nsunet.org.  
 
RESE INFORMATION  
Deltagarna eller deras organisationer är ansvariga för att boka resebiljetterna. Att resa till Inari kan dock vara 
utmanande på grund av att den ligger långt norr i Finland och det finns flera möjliga reserutter. Var god 
kontakta Pia på NSU innan du bokar biljetter. Närmaste flygplats till platsen ligger i Ivalo (1,5 h från Enare) 
och Rovaniemi (4,5 h från Enare) och värden hjälper till att ordna transport därifrån. 
 
RESEERSÄTTNING 
Resekostnaderna ersätts till 50% av max: 

• 250,00 euro för deltagare från Finland (max 125 euro/person betalas ut) 
• 350,00 euro för deltagare från Sverige, Norge och Danmark (max 175,00 euro/person betalas ut) 
• 400,00 euro för deltagare från Sydslesvig (max 200,00 euro/person betalas ut) 
• 500,00 euro för deltagare från Island (max 250,00 euro/person betalas ut) 
• 600,00 euro för deltagare från Färöarna (max 300,00 euro/person betalas ut) 
• 1400,00 euro för deltagare från Grönland (max 700,00 euro/person betalas ut) 

 
På grund av de stränga kraven från finansiärerna vänligen följ dessa regler för att få din reseersättning: 

• Använd de mest förmånliga transportmedlen (ekonomiklass flyg, andraklasståg etc.) 
• Dokumentation från samtliga transportmedel måste ges/sändas till värden inom 2 månader efter 

aktiviteten: biljett som visar resrutten, biljettpriset och betalningsdatum. Om denna info inte finns på 
biljetten ska du bifoga bevis på korttransaktionerna. 

• Reseersättningen betalas genom banköverföring till deltagarnas nationella inom 2 månader efter att 
organisatören mottagit alla resedokument. 

 
DELTAGARAVGIFT 
Deltagaravgiften är 50,00 euro per deltagare och denna avdras från reseersättningen. Om reseersättningen 
är mindre än 50,00 euro skickas en faktura. 
 
FÖRSÄKRING 
Arrangörerna erbjuder inte reseförsäkring för deltagarna. Deltagarna uppmanas att se till att de har en 
sjukförsäkring och helst också reseförsäkring som täcker bagage/lösöre. Alla deltagare uppmanas att ha med 
sig sitt europeiska sjukvårdskort (E111), eftersom reseförsäkringar inte nödvändigtvis täcker sådana 
kostnader som E111-kortet täcker. Det europeiska sjukvårdskortet kan beställas gratis från din nationella 
sjukvårds webbsidor eller kontor.  
 
KONTAKTUPPGIFTER 
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete 
Pia Winsten, Generalsekreterare 
Mobil +358 407031948 
E-post: info@nsunet.org 
Nätsida: www.nsunet.org 
 
Projektet finansieras av Europeiska kommissionen (ERASMUS+),  Europarådet (European Youth Foundation) 
och Nordiska Ministerrådet (NORDBUK). 
 


