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Barnens Mötesplats i Strängnäs
 Här får barnen vara med och påverka

- Jag tycker att det är roligt och att träffa nya kompisar och att man får bygga vad man vill,
säger Lisa Pettersson.
- Det bästa är att se hur glada och kreativa barnen är, säger Christina Hellström.
- Det är mötena som är det allra viktigaste, berättar Kajsa Dahlström. Hon som har startat det
här med Framtidsskeppet och Barnens Mötesplats.

Text & bild: Charlotte Aminoff

- När vuxna verkligen vill lyssna på
det barnen säger - på riktigt - då växer
tilliten. Då blir det fina möten, säger
Kajsa. När vi bygger Framtidsskepp
finns det inte så många instruktioner. I
början brukar barnen vänta att någon
ska komma för att säga till dem vad
och hur de ska göra. Men när ingen
kommer börjar de prata med varandra,
tittar efter vilka material som finns
och sätter igång. Då finns det vuxna
som hjälper dem göra det de själva
har kommit på att de vill göra.
Och på natten, när barnen är hemma
och sover, kommer ett helt gäng
nattbyggare, för att göra färdigt det
barnen inte hunnit med. Då är det
barnen som skrivit instruktionerna till
de vuxna.

- Det roligaste med att vara natt-
byggare är att se hur glada barnen blir
på morgonen, berättar Sofia Musil.
Den här natten jobbade hon till
klockan tre. Hon har varit nattbyggare
Globen och deltagare i Afrika..

När Framtidsskeppet i Strängnäs är

färdigt  kommer politiker och andra
vuxna som vill veta vad barnen tänker
på och hur barnen vill ha det. Barnen
tar hand om de vuxna, visar dem och
berättar.

Så används Barnens Mötesplats
i Strängnäs.
Kajsa har med sig jord och vatten från
alla länder och från rymden. Vincent
har med sig vatten och jord från
Afrika. Barnen i Järna har vatten från
en källa och jord från sin skolgård.
Och alla klasser I Strängnäs har med
sig vatten och jord. från sina speciella
platser.
När jorden och vattnet blandas förenas
alla mötesplatser med varandra. Och
trädet i Strängnäs får vatten och
näring så som alla träd vid Barnens
Mötesplatser fått och ska få.

Med sång, dikter och tal invigs så
Barnens Mötesplats under kastanjen
vid Multeum i Strängnäs den 7 maj
2004. Och redan två veckor senare
möter barn från alla elevråd kommu-
nalrådet Torgny för att samtala.

Möten med fem afrikaner
Vincent blev snabbt kompis med många barn i Strängnäs och från Järna.

- Jag har klasser med 70 barn, ibland är det 100, berättar Jane. När Rebecka
frågar om det inte blir stökigt, nickar Jane.
- Men jag delar in dem i grupper om tio och utser en ledare för varje grupp,
berättar hon. Det var då Jane kom till Barnens Mötesplats i Nairobi och hörde
vad barnen talade om och önskade sig i framtiden som hon lämnade sin skola
för rika barn och började arbeta med dem som inte har så mycket pengar.

- Jag har tre egna barn + 75 barn i slummen som också kallar mig Dad (Pappa),
berättar Moses som är lärare för fattiga barn. Vid Barnens Mötesplats i Nairobi
såg Moses hur fantastiskt det var för de här barnen att leka på gräs - de hade
aldrig gjort det tidigare. Då bestämde han sig för att tillsammans med dem
plantera träd, gräs och blommor. Nu kallas hans skola för Children´s Garden.

De två borgmästarna har invigt Barnens Mötesplats i sina städer i Uganda. Där
försöker de använda sin makt så att barnen ska få det bättre.


