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Indstilling om ungdomsdemokratiets plads i kulturhovedstad 2017 

1. Resume 

” Vi undersøger vores danske DNA og vi nyder med stolthed den helt særlige 

historie, der ligger her. Vi spørger os selv: Hvad ønsker vi at beholde, og hvad 

er det tid til at give slip på i vores videre færd ind i fremtiden? ” Sådan står 

det på hjemmesiden til Kulturhovedstaden 2017. 

En stor del af den danske historie og kultur er demokratiet. Det ligger 

både i danskernes såvel som i omverdenens forståelse, at demokrati rimer 

på dansk. Demokrati er både en central del af vores fortid, nutid og ikke 

mindst fremtid. Derfor bør en del af kulturhovedstaden 2017 også være, at 

vi som kommune viser demokratiet i praksis – også når det kommer til ung-

domsdemokratiet. 

En del af det ungdomsdemokrati er netop Aarhus’ Børn og Unge-byråd. 

Unge-byrådet er på mange måder spydspidsen i målet om at engagere børn 

og unge i politik og den demokratiske kultur i Aarhus. Men bag unge-byrådet 

gemmer sig tusinder af andre børn og unge, som også skal have mulighed 

for at blive hørt. Derfor mener Børn og Unge-byrådet, at alle børn og unge i 

Aarhus skal have muligheden for at være en aktiv del af ungdomsdemokra-

tiet under Kulturhovedstaden 2017.  

Børn og Unge-byrådet foreslår derfor en række konkrete arrangemen-

ter. Disse arrangementer skal have til mål at øge debatten mellem forskellige 

grupper i kommunen, men særligt skal diskussionen mellem de unge og de 

voksne være i centrum.  

2. Beslutningspunkter 

1. Børn og Unge-byrådet og Aarhus Kommunes byråd arrangerer i 2017 

en række temadage omhandlende forskellige politiske te-

maer med fokus på ungdommen.  
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3. Baggrund 

Ad1)  

Den overordnede ide er simpel: 3-4 møder i løbet af Kulturhovedstad 2017, 

hvor Børn og Unge-byrådet, byrådet og andre interesserede mødes og dis-

kuterer en række temaer. Ideen er at invitere til debat og diskussion om 

nogle af de spørgsmål, som er allernærmest den enkelte unge.  

 Arrangementerne skal ikke kun være for ungebyrådsmedlemmer og 

byrådet. Det skal være for alle unge og voksne i Aarhus Kommune. Formålet 

er at ramme bredt og inddrage de borgere, der ikke normalt agerer i det 

politiske. Hvad end det omhandler skolepolitik eller fritidspolitik, så skal 

disse møder være forummer, hvor alle der har en holdning, kan komme til 

orde. Derfor er det ikke kun et politisk projekt, men et folkeligt projekt: Hvad 

mener Aarhus der er centralt for ungdommen i fremtiden? 

Helt konkret er der en række temaer som kunne være oplagte at disku-

tere og opsætte som temaer – alle omhandlende fremtiden for de unge i 

Aarhus kommune: 

 Gentænk folkeskolen: Skolereformen har givet store udfordringer, 

og både forældre og elever oplever udfordringer. Spørgsmålet er: 

hvad gør vi for at fremtidens folkeskole bliver bedst mulig? 

 Gentænk ungdomskulturlivet: Aarhus er en by i rivende udvikling. 

Dokk1, havnefronten etc. er konkrete eksempler på den kulturelle 

udvikling. Spørgsmålet er: hvordan får vi de unge bedst muligt inte-

greret i kulturlivet i Aarhus? 

 Gentænk ungdomslivet: Aarhus er i høj grad en by, der både lever 

på og for at tiltrække unge til vores by. Universitetet er en central 

del af byens DNA og dets drivkraft er central for vores kommune. 

Spørgsmålet er: hvordan sikrer vi, at Aarhus i fremtiden fortsat er 

en studieby med et stærkt ungdomsliv? 
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 Gentænk demokratiet: På trods af at Danmark er et af de lande 

hvor flest unge er politisk bevidste og aktive, så er mistilliden mel-

lem politikere og borgere blevet større. Også når det gælder de un-

ges forhold til politikerne. Spørgsmålet er: hvordan får vi flere unge 

til at interessere sig for og blive aktive i politik? 

 

Ovenstående er blot nogle af de ideer der kunne være aktuelle i sådanne 

åbne debatter. 

 

Møderne skal have til mål at ende ud i overordnede erklæringer. Ideen 

med disse erklæringer er ikke, at de skal være politisk bindende, men at de 

skal være vejledende og som et resultat mellem borger, politikere og ung-

domspolitikere. Dermed skal disse erklæringer være med til at sætte nogle 

pejlemærker, som politikerne efter Kulturhovedstaden 2017 kan inddrage i 

deres videre overvejelse med børn- og ungepolitikken.  

En del af Kulturhovedstaden 2017 er også det at tage fat i noget af 

det vi gerne vil bevare og videreudvikle. En af de ting mener Børn og Unge-

byrådet er samarbejdet mellem byrådet og Børn og Unge-byrådet selv. 

Derfor skal disse arrangementer ikke kun ses som en interaktion mellem 

byråd, ungebyråd og borgere, men også som en udvikling af det gode sam-

arbejde mellem de to byråd. Håbet er heri også, at alle parter får en øget 

forståelse for de problematikker de to byråd hver især står over for.  
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4. Den forventede effekt 

Den forventede effekt af indstillingen er følgende: 

 En øget debat om hvad der gør det attraktivt at være ung i Aarhus 

 En øget forståelse mellem byrådet og byens børn og unge 

 En løbende debat gennem Kulturhovedstaden 2017, som sætter fo-

kus på noget af det mest centrale i det danske samfund, nemlig de-

mokratiet.  


