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Forslag om fejring af mangfoldigheden i Aarhus  

 

Aarhus er en kommune med stor diversitet blandt kommunens knap 350.000 borgere. 

Når du går en tur i f.eks. Latinerkvarteret, Risskov eller Brabrand, kan du møde mange 

mennesker med forskellige kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter og meget andet, der gør 

Aarhus til en mangfoldig og farverig by og kommune. Netop dette mener Børne- og ungebyrådet, 

er med til at gøre Aarhus til en fantastisk by at bo i. Samtidig har vi et ansvar for at sikre at disse 

forskelligheder ikke fører til diskrimination. Desværre er der mange, der oplever hverdagsracisme 

og diskrimination både i Aarhus og i resten af verden. Nu, mere end nogensinde før, er det aktuelt, 

at vi alle bliver bevidstgjort om, hvordan vi kan blive bedre til at styrke mangfoldigheden i Aarhus – 

både som kommune og som individer. 

Vi ønsker, at der skabes bedre muligheder for at udforske og fejre de mange forskelligheder i 

kommunen, så der skabes forståelse og respekt på tværs af forskellighederne. Derfor foreslår 

Børne- og ungebyrådet en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus Kommune, som skal have til 

formål at nedbryde fordomme og udbrede viden om de forskellige mennesker og kulturer i Aarhus.   

 

Forslag:  

Børne- og ungebyrådet foreslår: 

1) En årlig mangfoldighedsfejring i Aarhus Kommune.  

 

Motivation af forslaget:  

Børne- og ungebyrådet oplever desværre, at fordomme og diskrimination lever i bedste velgående 

– også i Aarhus. Dette er både rettet mod mennesker med en anden kulturel eller religiøs 

baggrund, LGBT-personer og andre, der er en del af en minoritet i Danmark.  Vi mener, at disse 

fordomme bør udfordres, og at Aarhus Kommune har en forpligtelse til at bidrage til at 

fordommene nedbrydes. Det mener vi er centralt for at skabe en endnu bedre, mere rummelig og 

inkluderende kommune og by for alle nuværende og fremtidige aarhusianere. Vi mener, at den 

bedste måde at gøre dette, er ved at rette fokus på og fejre alle de gode ting som mangfoldighed 

bidrager med i samfundet. 

 

Børne- og ungebyrådet ønsker at sætte fokus på vores forskelligheder og at hylde mangfoldigheden 

i Aarhus. Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune i samarbejde med relevante foreninger og aktører 



 

2 
 

i kommunen er ansvarlige for afholdelsen af en årligt tilbagevendende 

mangfoldighedsfejring.  

 

Fordomme og diskrimination er et tungt, men vigtigt emne. Derfor mener vi, at en 

fejring af mangfoldigheden netop kan bidrage med den viden og fællesskabsfølelse, der skal til for 

at sikre at vi fortsat har en kommune, hvor der er plads til alle. Fejringen skal foregå i midtbyen, 

hvor relevante lokale foreninger og aktører får mulighed for at præsentere deres bidrag til et 

mangfoldigt Aarhus. Det kan f.eks. være mad, kunst, musik eller noget helt fjerde. Vi ønsker en 

årlig fejring, da vi mener at det både nu og i fremtiden vil være vigtigt at rette fokus på 

mangfoldigheden – det kunne være som en del af Aarhus Festuge eller en weekend for sig.  

 

Den årlige fejring skal have til formål at nedbryde fordomme og barrierer i kommunen. Dette er en 

omfangsrig opgave, og derfor mener vi at der til formålet bør nedsættes en følgegruppe bestående 

af repræsentanter fra Byrådet, Børne- og ungebyrådet, samt lokale foreninger og aktører bredt 

repræsenteret på tværs af etnicitet, kultur, seksualitet og andre for følgegruppen relevante hensyn. 

Børne- og ungebyrådet foreslår desuden at fejringen det første år skal evalueres af følgegruppen 

og justeres på baggrund af erfaringerne.  

 

 


