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Dude, du  
trenger ikke være 

SÅ fornøyd ... 

WOOOO!!

… med endeløse muligheter 
for forvandling . . .

. . .  tet t på alt det beste 
byen har å by på!

Lurer på hva de 
driver med ... 

Hvem er 
de der? 

Hm, vi får 
spørre

?

Huh?

Merkelig!

MÅÅÅL!
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Eh, hei,  
hva skjer?

Bare se det 
for dere! 

Øh, 
hallo?

Næmmen 
heisann! Nå kommer  

byen endelig  
til dere også!

Vi i Grådig 
Eiendom AS har 

store planer.

Store ting 
skjer, folkens!

 Her kommer 
snart byens mest 

fremoverlente 
boligopplevelse!

Vi river det gamle 
industriområdet –

– revitaliserer 
hele området!

Skal bli godt å bli 
kvitt de stygge 
ruinene, hæ?

… med svømme basseng 
for beboerne!

For et 
potensiale!
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Så, hva skjer 
med parken 

vår?

Wow, ok. Eh, «park»? 
Dette hølet 

her?
Området er  
ikke regulert 

som park.

Bydelen deres skal  
jo oppgraderes! Boliger, 

butikker og kontorer,  
det blir så fint!

Noe må vi 
dessverre ofre 
for utviklinga, 

dere.

Vi holder et folke
møte om prosjektet 

i morgen.

HVA!? 

Vi er kjempe-  
interessert i 

meningene fra 
nabolaget ...

 Ciao!

... spesielt  
fra unge folk 

som dere! 

Vi må 
dra.

Dette er helt krise.

De kan ikke 
bare ødelegge 

parken! 

Sorry, har fotballtrening

Du fikser dette dude

ÅH glemte det, på vei 
til band-øving! :O

Hæ VAR DET I DAG?!! 
NEII sorry sorry 

sorry :(

Da så! Dere får finne et annet 
sted å sparke fotball.

«Parken» 
skal vekk.
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Her kommer rundt 200 nye 
boliger, plass til spennende 

butikker og næring

… dere er heldige som 
får denne muligheten til 
å oppleve fornyelse av 

nabolaget! 

Ok, jeg får fikse 
dette selv da

Dette har  
store ringvirkninger 

for verdien av 
nabolaget.

Allright, det var min 
presentasjon! Da må jeg 
vel åpne for innspill fra 

salen ...

Bla blabla 
inkubatorer blabla

Bla bladibla 
mathall bla bla 

bla!!

Ladestasjon blabla. 
Bla blabla ti logmed 

kunsthall!

Enormt kommersielt 
potensiale bladibla 

Så! Noen som har g jort 
seg opp noen tanker om 

prosjektet?
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JEG ER 
IMOT

Alt var så mye 
bedre før

. . . stygge  
bygg . . .

Syns det er  
ganske fint som 

det er, jeg. . .

Hvem i planavdelingen  
måtte dere bestikke for  

å få g jennom dette?

ingen som 
bruker parken 
er her, tviler 
på at noen 
kommer til å 
spørre...

og ingen her 
er... under 50

Vel, 
faktisk 

så–

Det kommer til å 
skygge for sola på 

balkongen!
Hva akter  

dere å g jøre med 
alt bråker?? 

Forrige  
utbyggingen deres  
ble jo KATASTROFE

LADESTASJON du, 
nei takke meg til 

bensinbil

Da JEG var 
ung–

For 
dårlig!

NEI!

Absolut t 
IKKE! 

Helt  
uakseptabelt

Tegningene er jo 
helt idiotiske!

Wow, så 
mange eh–

gode 
innspill! 
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Supert å se sånt 
engasjement! Dette tar vi 

med oss videre i– Eh, hhei! 

Jeg har et 
spørsmål om 

parken!

Altså, jeg og vennene mine og 
mange andre på min alder bruker 

jo den lille parken mye ...

Det er jo et kjempefint  
område. Masse folk er der  

hele året, ikke bare vi.

Nåvel, vi 
prøver bare å 
g jøre bydelen 
bedre her ...

Det er fint med 
utvikling liksom! Men 
grøntområder er jo 

også viktig, og–

KLA
PP

! Der var tida vår 
over dessverre. 

Tusen takk for at 
dere kom!

Og du, ikke 
bekymre deg om 
den plenen! Vi 
fikser en park  

til dere. 

Ny park,  
vettu! Godt med 
litt forandring 

hæ?

De har jo  
snakket om å rive 
industriområdet i 

årevis. Hvorfor skal alt 
gå så fort nå?

Hvorfor  
lytter de 

ikke?

Alle bare klager 
og ingen lytter. 
Hva var poenget 

med å delta?
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Sa de noe 
om parken?

Hei, sorry 
for det med 

møtet ...

– vi var i ferd med 
å miste alt håp om å 

redde nabolaget vårt –

– og visste ikke  
hva vi skulle g jøre for  

å hindre at utviklerne skulle 
overkjøre både oss og 

hjemmene våre –

– bokstavelig 
talt!

Utbygging og utkastelser  
er bare noen av utfordringene 

i hverdagen til folk som bor 
i slummen.

Beboerne  
mangler ting vi ofte 

tar for gitt

På skolen dagen 
etter...
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Her ser dere en slum, 
en uformell bosetting, 
som har vokst fram 

rundt en storby. 

 Med slum menes en 
sammenhengende bosetting der 
innbyggerne har utilstrekkelige 
boligforhold. Det innebærer én 

eller flere av følgende: 

Mangel på rent 
vann

Mangel på 
grunnleggende 

sanitærtjenester

I dag bor én 
mill iard mennesker 

i slumområder. 

I verden mangler  
altså 1 av 7 ti lgang til 

trygge bo-forhold. 

Jeg var en 
av dem. 

Mange folk på 
liten plass

Dårlig bygde 
boliger 

 Utrygge 
leieforhold.

Slumområder  
finnes overalt i verden, 

men det er flest i 
utviklingsland i Afrika, 
Latin-Amerika og Asia.
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Mange av oss har  
bodd i slumområder i flere 

generasjoner. Siden det ikke 
fantes andre steder i byen 

hvor vi kunne bo, aksepterte 
myndighetene at vi  

bodde der ...

I slummen  
levde vi i 
uvisshet.

Vi kunne når som 
helst bli truet med 
utkastelse og miste 

hjemmene våre.

. . . helt til vi 
var i veien.

 Et av de verste 
bruddene på våre 

ret tigheter er ulovlige 
utkastelser. Ofte skjer dette fordi 

myndighetene eller de 
som eier landområdet 
ønsker å bygge noe 

nyt t der.

Til slut t skjedde 
det også med mit t 

nabolag.
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En dag fikk vi beskjed om 
at vi måtte flytte, fordi det 

var planlagt en ny bydel 
akkurat der vi bodde. 

Noen av oss kontaktet  
kommunen for å si at dette var 

katastrofalt for oss. Dette var jo 
våre hjem – hvor skulle vi dra?  

Men vi nådde ikke frem. 

Men ingen hadde 
spurt oss om hva vi 

trengte . . .

. . .  eller brydde seg  
om hva som skjedde  

med oss. 

Derfor skjønte vi  
at hele nabolaget måtte 
stå sammen for å redde 

hjemmene våre.

Men g jennom  
innsatsen deres 

klarte de faktisk å få 
politikerne til å la dem 

bli boende!!

Ofte kan vi føle oss  
maktesløse, at vi ikke har noe  

å si . At bare folk i dyre dresser 
som bestemmer hvordan  

byene våre blir. 
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Wow, så kult! Vi burde g jøre 
det samme – stå sammen 

for å redde parken!

Ja! Så sjukt  
inspirerende!

Vi lager 
underskrifts-

kampanje!

Og arrangerer 
demonstrasjon!

 Og forteller politikerne 
hvor mange som faktisk 

bruker parken!

Går det 
bra, eller?

Vet ikke, 
jeg ... 

Er denne lille 
parken virkelig 
verdt alt det? 

Andre steder er det  
folk som mister hjemmene 
sine. Sammenlignet med  

dét, betyr parken egentlig 
så mye? 

Kanskje vi kan 
bruke energien 
vår på noe ... 

viktigere?

God idé!
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Skjønner hva du mener. 
Men hvis parken bygges 

ut, får vi den aldri 
tilbake ...

Det er ikke  
noe poeng å 

sammenligne hvem 
som har det verst, 

uansett er det 
kjipt.

Sant! Altså, det  
å brekke en finger 
er ikke like «ille» 

som å brekke 
armen.

 Men tro  
meg, det er 

skikkelig  
vondt! 

– og det er 
ikke bare vi 
som mister 

den.

Og dette er 
ikke bare en 

park – 

Skogen her er en  
fantastisk lekeplass for barna 

og et fristed for de voksne. Full 
av fugler og dyr, og med trær 

som har stått her  
i generasjoner ... 

Utbyggerne 
 tenker ikke på 

alt dette.

Men vi kan få 
dem til å se!

... se parken vår  
som det eventyrlandet 

vi lekte i da vi  
var små!

knis
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haha 

sorry

Husker dere 
den hyt ta vi 

bygde?

Ja, vi bodde  
der jo mer enn 

vi bodde hjemme 
hele sommeren!

Vår egen  
lille uformelle 
bosetting ...

Hva  
tror du?  

Er du med? 

Greit ... Men på 
én betingelse ...

Hvis dere  
ditcher meg før 
et møte ig jen, så 

slutter jeg! 

Fett!  
La oss redde 

parken!
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Vi satte i gang arbeidet med å spre 
ordet om trusselen mot parken, og 
med å få med folk på laget.
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Vi samlet underskrifter, 
og planla demonstrasjon.

Vi ville vise hvor mange som 
brukte parken og ønsket at 
den skulle bevares.
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… og det er 
derfor vi er 
her i dag … 

Saken fikk etterhvert så 
stor oppmerksomhet ...

... at politikerne lot oss 
presentere våre krav før de 
skulle stemme over plan forslaget 
for utbyggingen av området.
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… så derfor  
mener vi at parken 

må bestå!

Oi, ja! Takk. Vi skal ha 
med oss dette når vi 

diskuterer planen.

Takk for  
at vi fikk 
komme!

 Her er all info vi 
har samlet inn. Vi har 
underskrifter for å 

redde parken . . .

 … info hva folk bruker 
parken til , og hva som 

kunne blit t bedre.

Denne ventinga 
er verre enn å ha 

eksamen ...

. . . og?
Da har vi tat t en g jennom-

gang av materialet.

Dere har g jort en 
veldig, eh, grundig 

jobb, folkens. 
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SJEKKLISTE
– hvordan påvirke i planprosesser?

 ❒ Følg med på hva som skjer 
Alle planer annonseres i lokalavisen og 
på kommunens nettsider. På kommunens 
nettside ligger alle planer som er under 
arbeid. Der står det også når du kan 
komme med dine syn på planen. 

 ❒ Engasjer deg 
Sett deg inn i det planen handler om, og 
spre ordet til andre dersom det er noe du 
syns bør endres på!  

 ❒ Gi innspill til forslagsstiller 
Den som lager planen skal kommentere 
hvordan planen forholder seg til 
innspillene som blir sendt inn. Innspill 
sendes oftest skriftlig, i løpet av planens 
høringsperiode.

Utvikling er en viktig del av en  
by og denne utbyggingen vil gi 

inntekter som kommer alle  
ti l gode.

Men, vi forstår  
jo at denne parken 

er viktigere for 
nabo  laget enn vi  

var klar over.

Derfor vil vi sette krav 
til utbygger at parken 

skal bevares ...

... før vi  
kan godkjenne 
planforslaget. 

Det er veldig viktig  
for oss at nabolaget er 
fornøyd, og å lytte til de 
unge, spesielt når dere 
viser slikt engasjement!

Vi klarte det!
YES!Juhuu!

Wow  
TAKK!
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Planen  
ble faktisk 
nesten like 

bra –

Fantastisk 
hva vi har 

fåt t ti l her!

– MYE BEDRE, mener 
jeg, med innspillene 

fra de unge folka fra 
nabolaget!

Skål for 
det!

hahaha
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Om Spire

Spire er en organisasjon for unge voksne som jobber for 
en bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser. 
Med fokus på miljø, matsikkerhet, urbane spørsmål og 
internasjonal handel utfordrer vi de strukturene som hindrer 
bærekraftig utvikling. Med kunnskap og engasjement skaper vi 
politisk endring. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt, 
og samarbeider med organisasjoner i det globale Sør.

Bli medlem! 

Det koster kun 50 kroner i året å være medlem, og med dette 
gir du oss større politisk tyngde og gjennomslagskraft. 

Send Spire [nåværende år] [din epostadresse] til 2434  
for å bli med! 
Er du over 30 år kan du bli fastgiver.

Lær mer på spireorg.no



Hvem bestemmer egentlig hvordan 

byene og tettstedene våre skal se ut? 

I denne tegneserien møter du fire ungdommer 
som ser seg nødt til å ta saken i egne hender 
da deres nærmiljø trues med total forvandling. 
Inspirert av hvordan mennesker i slumområder 
kjemper for sine nabolag rundt om i verden, 
gyver de løs på oppgaven for å redde 
nærparken sin.


