
Utställningen visas i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norma, Stiftelsen Gyllenkroken och Göteborgs Stad genom 
ungdomsfullmäktige, förskoleförvaltningen, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningarna Centrum, Sydväst, 
Nordost och Hisingen.

Hela stadens galleri är en del av Göteborgs 400-årsjubileum, som projektleds av Göteborg & Co. Utställningen har med sina 100 sidor 
visats med olika teman, i delar eller som en helhet, på olika platser i staden, under flera år. 

The Urban Gallery of Gothenburg is part of Gothenburg’s 400th anniversary, a project led by Göteborg & Co.

OM HUNDRA ÅR…

År 2121 fyller Göteborg 500 år. Vi är många unga i staden som jobbar för en bätt-
re framtid, här kan du läsa om vad vi tycker är viktigt här, nu och framåt!

TRYGGHET

Vi vill att alla Göteborgs ungdomar känner sig säkra och trygga i hela staden. Att 
vara säker och trygg betyder att unga ska kunna gå hem sent på kvällen utan att 
få kalla kårar på ryggen. Men det betyder också att alla barn och unga ska kunna 
gå till skolan utan en klump i magen. Ibland beror inte klumpen i magen på en 
speciell händelse, känslan bara finns där, men oavsett vad den beror på ska det 
finnas vuxna och en bra elevhälsa som alla vågar gå till. 

DU SKA KUNNA VARA DIG SJÄLV I EN STAD FÖR ALLA

Det ska inte finnas någon mobbning och diskriminering i skolan eller utanför. 
Skolan ska var en säker plats där alla kan lära sig och få sociala kontakter. Vi vill 
inte ha en segregerad stad utan ett Göteborg där alla kan röra sig fritt och kän-
ner sig välkomna överallt. Alla unga ska ha en givande fritid även om föräldrarna 
inte har råd att betala.

KLIMATET

Om hundra år ska det inte finnas någon anledning för barn och unga att känna 
ångest för klimatet. Staden är grön och skön!

UNGA TAS PÅ ALLVAR I SAMHÄLLET!

Vi är experter på hur det är att vara ung här och nu. Vi är viktiga för samhällets 
utveckling!

Det här är vår bild av en hälsosam stad, den stad som vi hoppas att Göteborg 
kommer att vara när hon fyller 500 år. 

Manifestet för framtiden av ungdomar från; Demokratisatsning med 
ungt inflytande, Ungdomsfullmäktige, Angereds Ungdomsråd, 

Östra Göteborgs ungdomsråd och Power to the Youth.


