
   

Faktablad Twitterklänningen 

Den här sommaren ger Comviq och Crossing Boarders en röst åt unga människor som 
inte har möjlighet att åka till Almedalsveckan i Visby. Som inte har traktamente eller egna 
pr-konsulter men som har viktiga tankar om samhället vi lever i. Tankar som hittills inte nått 
den politiska makten. Deras åsikter kommer att synas i realtid på en twitterklänning som 
Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, har på sig. 

Här är några av de unga röster som twittrar och sms:ar bakom Twitterklänningen i 
Almedalen:

• Abdullahi Mahmoud, 20 år, Stockholm
   Abdullahi kom till Sverige för tre år sedan som ensamkommande flyktingbarn. Idag är
   han aktiv i flera olika organisationer både i Sverige och utomlands. Abdullahi brinnner för
   människors lika värde och är speciellt engagerad i kampen för minoriteters rättigheter.
   Det bästa han vet är att prata med ungdomar och det värsta när man pratar OM
   ungdomar istället för med dem.

• Robin Hörnkvist, 17 år, Örnsköldsvik
   Robin pluggar samhällsvetenskap på gymnasiet och är ordförande i både Svenska  
   kyrkans Unga och i Örnsköldsviks ungdomsråd, som han varit med och grundat. Vid
   sidan av det politiska engagemanget ägnar han gärna tid åt musik. Det bästa han vet är
   att göra någon glad, det värsta att göra någon besviken.
 
• Mirja Petersén, 23 år, Malmö

Mirja bor i kollektiv och arbetar som personlig assistent. Genus och klass är speciellt 
viktiga frågor för henne. Hon avskyr situationer där rasism och sexism blir socialt 
accepterat i samhället och vill se en ny typ av diskussion runt skatter där man istället för 
att tala om det som något negativt, lyfter fram fördelarna. 

• Simon Larsson, 22 år, Kristinehamn
Simon pluggar till lärare och brinner för kultur- och ungdomsfrågor. Han vill se ett 
samhälle där man vågar jämställa kulturen med idrotten – så att alla ungdomar får 
chansen till en kulturell fritid. Att göra sin röst hörd, våga sticka ut och att gå sin egen väg 
är ledord för Simon.

 
• Ingrid Stenlund, 16 år, Eskilstuna
   Kultur, jämlikhet och mänskliga rättigheter är frågor som ligger Ingrid varmt om
   hjärtat.För tillfället har hon sommarlov och inväntar höstens spetsutbildning i musik. Till
   makthavarna vill Ingrid poängtera att skolan bör utbilda sina elever kring
   diskriminering: “Förtryck får inte förringas och bortförklaras som skämt.”

För mer information om rösterna bakom Twitterklänningen: http://www.twitterklänning.se/
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