Statutter «Unge Superhelter»
PlanUngdoms pris «Unge Superhelter» ble stiftet i januar 2017. Den skal være en årlig pris som deles
ut hver vår til en ungdom som har utmerket seg og gjort en innsats innenfor et eller flere tematiske
områder knyttet til bærekraftsmålene.
Bakgrunn PlanUngdom:
PlanUngdom er et nettverk, i regi av Plan International Norge, av ungdommer mellom 13 og 19 år
som bryr seg om det som skjer i verden og ønsker å bidra til å gjøre verden litt bedre. Hovedmålet
med PlanUngdom er at ungdom i Norge skal få økt kunnskap om og engasjement for barn og unges
rettigheter og situasjon globalt – for aktivt å kunne bidra til å sikre barn og unges rettigheter og
oppnåelse av FNs bærekraftsmål. En viktig del av dette innebærer også å løfte frem stemmene til
barn og unge i Sør og legge til rette for at ungdom selv, både i Sør og i Norge, blir driverne for å
styrke ungdoms kunnskap om, engasjement for og deltakelse i utviklingspolitikk.
Formålet med prisen:
De nye, globale bærekraftsmålene anerkjenner ungdom som en viktig partner og sentral aktør i
arbeidet for å sikre bærekraftig utvikling de neste 14 årene. Flere delmål løfter nødvendigheten av å
involvere og engasjere ungdom i globale spørsmål og utviklingstematikk. Barn og unge er viktige
aktører, med unik kunnskap og erfaring om brudd på rettigheter og om utfordringer de møter i
hverdagen – og hvordan disse best kan løses.
Formålet med «Unge Superhelter» er å vise hvordan ungdom i verden engasjerer seg i globale
spørsmål og er endringsagenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å løfte frem unge helter
og vise at ungdom positivt bidrar på ulike måter og nivåer til å endre verden. Prisen skal bidra til å
sette fokus på ulike utfordringer og problemstillinger som rammer ungdom verden over, men
fokusere på ungdom som endringsaktører, betydningen av å engasjere seg og inspirere – og ikke
minst – vise at det faktisk nytter. Innsatsen skal være innenfor tematiske områder knyttet til
bærekraftsmålene.
Hva er prisen:
Vinneren av prisen mottar en PlanUngdom superhelt-kappe og et diplom. Det er ønskelig at vinneren
stiller til en LiveChat med PlanUngdom innen rimelig tid etter kåringen.
Juryen:
Nominerte kandidatene vil bli vurdert av en jury bestående av tre unge jurymedlemmer. Disse er
valgt av PlanUngdoms arbeidsgruppe, og består av én representant fra PlanUngdoms arbeidsgruppe,
én representant fra URO, Plans ungdomsgruppe, samt en juryformann som velges ut i fra generelt
engasjement. Representanten fra URO og fra PlanUngdom velges for ett år av gangen. Det
foretrekkes at juryformannen velges for minimum to år. Sammensetningen av juryen skal sikre en
bred representasjon i alder og kjønn. Juryens oppgave er å plukke ut tre finalister blant de
nominerte, samt å spre informasjon om prisen og engasjere ungdommer til å stemme.
Nominasjonsprosess:
PlanUngdom initierer en intensiv nominasjonsprosess på mellom 2-4 uker på våren, samt siler ut
eventuelle kandidater som ikke passer kriteriene. All fremdrift styres av PlanUngdom som er
sekretariat for nominasjonsprosessen, og alle nominasjonene adresseres hit. Det er ønske om
balanse blant finalistene med tanke på geografi, kjønn og sak.

Den nominerte må være:
o Mellom 13-19 år
o Et individ eller en organisert gruppe (ikke en organisasjon)
o En ung superhelt som har bidratt til en positiv endring lokalt, nasjonalt, regionalt eller
globalt
Jurymedlemmene møtes for å beslutte hvilke tre nominerte som blir finalister og går videre til
avstemming, samt fotograferes for jurybilde.
Avstemming:
Det åpnes for å stemme på de tre finalistene på en egen nettside i en avgrenset periode på inntil 3-4
uker.
Gjennomføring:
PlanUngdom holder i alle praktiske oppgaver knyttet til «Unge Superhelter»; nominasjonsprosessen,
gjennomføring av juryarbeidet, stemming og kåring av vinner. Utgifter dekkes av Plan International
Norge.

