
Stipendierapport till Hiertaniimnden

Studiebesdk hos Youth Radio i Oakland/Berkley 26 jan- 5 feb 2009

Under min tid pi Youth Radio satt jag med pA grundutbildningen for toniringar som dragits
igang samma manad. Jag observerade pedagogiken och pratade med bide liirare och
ungdomar. Jag fick ocksi flera rundvandringar i stationens olika lokaler: redaktionen,
ungdomsgirden, webbavdelningen och i studion. Jag f<iljde pi niira hill uwecklingen av
stationens nya webb. Mitt besdk sammanfdll ocksi med efterspelet till en viktig och
dramatisk lokal nyhetshiindelse. Den unge svarte mannen Oscar Grant sktits pi nyirsnatten
till dctds - obeviipnad och liggande pi magen - av en polis pA en tunnelbanestaion i Oakiand.
Jag fick mcljligheten att ftilja hur Youth Radio hanterade denna viktiga story, som naturligWis
r<irde upp starka kiinslor bland ungdomama i omrddet.

Hih ar nigra av de personer jag mdtte och intervjuade under perioden:

Nishat Kurwa- producent pi den internationella desken. Nishat beriittade initierat och
personligt om den redaktionella processen och om stationens journalistiska arbetsmetoder.
Hon introducerade mig frir videoproducenter och ft)r de webbansvariga. Vi diskuterade ocksi
ett samarbete med mitt eget ungdomsprojekt" tidningen Ett ffe ifia. Youth Radio s<iker
niimligen unga medarbetare i hela viirlden till en ny utlandssatsning. Nishat berEttade vidare
om hur stationen ser pl finansieringen av verksamheten.
Denise Tejada - producent. Denise introducerade mig till Youth Radions mer sociala arbete.
Jag fick kira nig n-ier oiri hui'inan arbeiar .[iir att'siussa ungdomarna vidare till universitetet
genom s?irskilda studievZtgledare. Stationen driver ocksi en ungdomsgird d?ir ungdomar kan
l?ira sig attlaganyttig mat, triina dans, fb hjiilp av socialarbetare eller bara tritffa viinner efter
skolan.
Erik Sakamoto - ansvarig ftir grundkursen. Jag fick en introduktion till pedagogiken och till
hur stationens "core"-kurs frrngerar. H?ir intoduceras nybdrjare i high school-ildern till
joumalistikens grunder av Eildre ungdomar (interns) och vuxna journalister. Redan de fdrsta
veckoma s?inder de egna radioprogram.

Vad fick jag ut av studiebesdket?

Jag liirde mig mycket av Youth Radios helhetstiink. Stationen har insett att de hiir socialt
utsatta ungdomarna beh0ver minga olika sorters "life skills" ftirutom de som har med
journalistik att gdra fiir att ta sig vidare efter skolan. Det kan tyckas ftirv6nande att en
radiostation ocksi liir ungdomarna att laga hiilsosam mat eller informerar kursdeltagarna om
hiv/aids, men med tanke pi den svira sociala situationen sA ?ir detta qundarbete helt
nodvtindigt.

Jag iir ocksi inspirerad av a1|se hur man anvdnder andra ungdomar som mentorer for
nykomlingarna. Efter att man avslutat grund- och fortsdttningskurs, kan man ansoka om ett
"internship", det vill siiga en betald provanstiillning. Grundkursen fungerar diirmed som en
ftirliingd anstiillningsintervju for ett riktigt jobb. Ocksi de heltidsansttillda wxna
producenterna har en ging bdrjat som kursdeltagare pA Youth Radio.



Efter studiebesdket kiinner jag mig inspirerad att utveckla mitt eget medieprojekt for
ungdomar. Jag har fitt ov?irderliga internationella kontakter och ny kunskap.

Tack:

Jag vill rikta ett varmt tack till Publicistklubben, Hiertaniimnden och Stiftelsen Axel
Johanssons minne fcir fdrtroendet.

Bakgrund:

Youth Radio grundades 1990, ur rivertygelsen om att socialt utsatta ungdomar i ildrana 12-24
6r "har tillrdckligt med kreativitet tekniskt kunnande och entreprendrskap ftir att bide hamna
pi ledande poster i medieindustrin och i lokalsamhiillet och fdr att fungera som mentorer ftjr
andra unga". Man utbildar (gratis) fr?imst ungdomar fran underfinansierade kommunala
skolor, ungdomshem och ungdomsftingelser. Youth Radio-program hdrs ofta i NP&
motsvarigheten till Sveriges Radio, och stationen har mottagit en miingd utm?irkelser for sitt
banbrytande arbete.

Utgifter:

Resa Stockholm - San Fransisco t o r: 6 300 kronor
Lokalaresor: I 000 kronor
Boende toiv n8ttei: lC'000 ii.lronor
Representation: 1 200 kronor
Litteratur: 1 000 kronor ,
Fdrdyring av lermadsomkostnader: 2 500 kronor
Ovriga kostnader: 2 000 kronor

Totalt: 30 000laonor

Finansiering:

Stipendium Journalistfonden ftir vidareutbildning: 15 000 kronor
Stipendium Publicistklubben: 15 000 kronor
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