
 

Hvem har sagt at vi ikke kan? Hvem har sagt at vi er for svake? Hvem har sagt at vi 
er for unge? Hvem har sagt at dette landet ikke er vårt? Hvem har sagt at vi ikke får 

bryte med normer? Vi vil forandre. Vi kan forandre.  

HVA:  Toppetasjen i BG14B skal romme verdens første, største og fremste HUB forbeholdt 
unge mennesker som tar ansvar og forandrer verden til det bedre. Rundt om i lokalmiljøer i 
hele Norge, i Norden og globalt engasjerer unge seg i å finne løsninger som skaper en 
rettferdig og bærekraftig verden. Her får vi et unikt sted å møtes, hvor utvikling, nettverking 
og påvirkning av vår verdens beslutningstakere kan skje på unges premisser.  

Temaene som behandles i toppetasjen handler om to ting. Unge mennesker og bærekraftige 
løsninger på vår tids samfunnsutfordringer. POWERHOUSE OSLO vil gi unge verktøyene de 
trenger for at unges løsninger lyttes til og benyttes. Med eventer, nettverkssamlinger, 
kampanjeverksteder, politikermøter, gratis lokaler for workshoper og tidenes mest 
inspirerende åpne kontorfellesskap for unge vil vi: 

● INSPIRERE unge til å utfolde seg, utvikle idéer og få mot til å endre 
● UTFORDRE unge til ta ansvar og finne bærekraftige svar på vår tids store 

utfordringer 
● LØFTE unge stemmer, idéer og løsninger slik at de tas seriøst og lyttes til av 

beslutningstakere lokalt, nasjonalt og globalt. 
● UTVIKLE unge ledere, sosiale entreprenører, kampanjer og ungdomsbevegelser ved 

å gi tilgang på verktøy, kunnskap og kompetanse 
● KOBLE unge ved å bygge nettverk og skape møteplasser hvor vi får møte politikere, 

næringsliv og andre ledere i samfunnet på unges premisser  

 

 



 

HVEM:  Om du er klimaaktivist, kjemper mot utenforskap, mot økende sosial ulikhet, for 
bedre mental helse eller bekjempelse av rasisme og fremmedfrykt: POWERHOUSE OSLO 
er for alle unge som ønsker å forandre verden lokalt og globalt. Her ønsker vi unge fra et 
mangfold av organisasjoner, nettverk, bevegelser og bedrifter velkommen. Enkeltpersoner 
som ønsker å engasjere seg og sosiale entreprenører kan kobles med andre som brenner 
for samme sak. Elevråd og ungdommens kommunestyrer rundt om i landet inviteres inn for å 
styrkes til å gjøre en forskjell der de er. Kort sagt: Er du ung og ønsker å forandre verden er 
dette stedet til for deg. 

Konseptet POWERHOUSE OSLO utvikles og driftes av KFUK-KFUM Forandringshuset i 
samarbeid med vår svenske partner Fryshuset.  

Forandringshuset startet opp i Norge i 2016. I samarbeid med lokale krefter bygger vi 
kraftsenter for unge mennesker rundt om i landet og er i dag etablert i Oslo (Grønland og 
Holmlia), Bergen, Haugesund og Drammen. Flere Forandringshus er på vei i andre byer og 
lokalmiljø i årene som kommer. Vi er del av verdens største ungdomsbevegelse 
(KFUM/YMCA) og verdens største kvinnebevegelse (KFUK/YWCA) som til sammen samler 
over hundre millioner medlemmer i mer en 120 land verden rundt og har derfor en naturlig 
plass rundt bordet bl.a. i FN når unge løsninger skal fremmes.  

Fryshuset er Forandringshusets søsterorganisasjon i Sverige og er regnet som en av de 
fremste aktørene i Europa på inkludering, ung medvirkning og innovative løsninger på 
samfunnsutfordringer.  

Forandringshuset og Fryshuset er allerede i gang med å etablere konseptet POWERHOUSE 
rundt om i lokalsamfunn i Norden. Vi er radikale på samarbeid og vil samle gode krefter som 
gjør det mulig for unge å skape forandring. Vi jobber samtidig med partnere verden rundt for 
å løfte unge stemmer inn på den globale scenen.  

HVORFOR:  Vi lever i en tid hvor mye er i spill. Verden knaker i sammenføyningene, kloden 
blir raskt varmere og i lokalsamfunn i Norge, Europa og verden ser og opplever unge 
mennesker de globale utfordringene i sin egen hverdag. Vi vet at vi unge har vilje, klokskap 
og vidsyn nok til ikke bare å se problemene, men også til å finne løsninger og ta ansvar for 
en felles fremtid.  

I landets flotteste lokaler, med utsikt over by, skog og hav, og med kort vei til kollektive 
transportalternativer, kan vi skape et samlingspunkt for unge og løfte deres stemmer til nye 
høyder. 

Vi utfordrer nå KLP, Oslo og Norge til å gå foran og skape et synlig og troverdig fyrtårn for 
ungt lederskap, bærekraft og fremtidstro. 

 


