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- Hvor går de danske unge hen?  
Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts 2012 

Hvert år udpeger det amerikanske nyhedsmagasin TIME årets person. Valget falder hvert år på en person, der ifølge TIME har haft den 
vigtigste indflydelse på historiens gang i det forløbne år. I 2010 gik prisen til Mark Zuckerberg, som grundlage facebook. Sidste år gik titlen 
til et fænomen, der dækker en hel gruppe af mennesker: Demonstranten.

2011 var præget af demonstrationer verden over. Især unge mennesker strømmede ud på gader og pladser for at demonstrere mod  
autoritære regimer, statslige nedskæringer og håbløse fremtidsudsigter i et år, hvor den globale finanskrise for alvor satte sig igennem, og 
mange mistede den tro på vækst og fremskridt, der prægede begyndelsen af årtusindet. 

Nutidens unge demonstranter gør brug af moderne kommunikationsmidler, sociale medier osv., men indtager samtidig byrummet som 
politisk mødested og kampplads. Denne kombination af virtuel og fysisk mobilisering har vist sig at være en magtfuld cocktail, som de 
politiske ledere ikke har kunnet sidde overhørig. På et enkelt år har det politiske landskab ændret sig adskillige steder i verden: Demokratisk 
valgte ledere er blevet sat på porten, og autoritære regimer er kollapset. 

I takt med, at demonstrationerne har vist deres kraft, er en ny politisk og demokratisk selvbevidsthed blevet vakt blandt verdens unge.  
Danmark synes dog at være en undtagelse. Selvom der har været enkelte og spredte protester, er det svært at få øje på den store mobilisering 
blandt de danske unge.

Konferencen vil stille skarpt på, hvorfor de danske unge ikke går på gaden, når unge i store dele af verden gør det. Men konferencen vil 
også fokusere på, hvad de danske unge så gør i stedet. Konferencen vil m.a.o. indkredse danske unges aktuelle politiske og demokratiske 
mobilisering i lyset af de strømninger, som gør sig gældende på globalt plan. 

Der vil blive trukket tråde til de traditioner for demokratisk deltagelse, som bl.a. foreningslivet i Danmark har dannet ramme om, men også 
til de tendenser, som peger mod andre deltagelsesformer og fora. 



PROGRAM

09.30 – 09.45  Ankomst og morgenkaffe

09.45 – 10.00  Velkomst og introduktion til konferencen ved centerleder Noemi Katznelson

10.00 – 10.30  Unge, politik og demokrati - Oplæg ved seniorforsker Flemming Mikkelsen samt diskussion med salen 

10.30 – 11.00  Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder - Oplæg ved lektor Jakob Linaa Jensen

11.00 - 11.30  Replik til oplægget ved forskningsprogramleder og lektor Jens Christian Nielsen samt diskussion med salen 

11.30 -11.45 Pause med frugt og kaffe

11.45– 12.15  Ironi, utopi og kynisme - ambivalenser i unges deltagelse imellem kritik og konstruktive forslag   
 Oplæg ved ph.d.-studerende Silas Harrebye 

12.15 – 12.30  Replik til oplægget ved adjunkt Mette Pless samt diskussion med salen 

12.30 – 12.45  Tak for denne gang og på gensyn 

12.45 – 13.45  Frokost

14.00 – 16.00  Generalforsamling for CeFUs medlemmer i lokale A405 



PRÆSENTATION

OPLÆGSHOLDERNE PÅ KONFERENCEN ER: 

Jakob Linaa Jensen er ph.d. og lektor i medievidenskab ved Institut for æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet. Han forsker i  
sociale medier, demokrati og borgerskab. Han er forfatter til bl.a. Den Virtuelle Kaffestue (Politica, 2006) samt en lang række artikler om 
demokratiske deltagelse og sociale interaktioner online 

Silas Harrebye er ph.d.-studerende på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Han forsker i aktivisme, politik 
og sociale bevægelser.

Flemming Mikkelsen er seniorforsker ved fra Center for Ungdomsforskning. Han forsker i ungdomsbevægelser og politiske organisations-
former.

Jens Christian Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning, forskningsleder ved Cefu og leder af DPUs forskningsprogram i  
ungdomsforskning. Han forsker bl.a. i unge, trivsel, risikoadfærd og demokratisk deltagelse.

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved Cefu. Hun forsker bl.a. i unges forhold til  
uddannelse, arbejde og vejledning. 

Mette Pless  er ph.d. og adjunkt ved Center for Ungdomsforskning. Hun forsker bl.a. i udsatte unges overgangsprocesser – med særligt 
fokus på mødet med ungdomsuddannelse og/eller arbejde.



PRAKTISK

Tid     Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 9.30 - 13.45. 

Sted     Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet – Campus Emdrup 
 Festsalen, Bygning A  
 Tuborgvej 164  
 2400 København NV 

Pris    Kr. 1.000,- inkl. frokost og kaffe  
 Konferencen er gratis for medlemmer af Foreningen CeFU.  
 Hvert medlem kan sende op til 10 deltagere og derefter deltagelse for halv pris.

Tilmelding     Tilmelding senest 16. marts 2012 via hjemmesiden www.cefu.dk  
 Framelding efter tilmeldingsfristen medfører fuld betaling.  
 Der er plads til max. 300 deltagere. Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet. 

Yderligere information Mette Stigaard Stenkjær, mest@dpu.dk eller 87 16 35 45

 CeFU forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. 

Kontakt     Center for Ungdomsforskning  
 Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet – Campus Emdrup  
 Tuborgvej 164  
 2400 København NV  
 Tlf.: + 45 87 16 35 45 
 www.cefu.dk 

Center for Ungdomsforskning er et forskningscenter ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), på Aarhus Universitet – Campus 
Emdrup i København. Vi forsker i unges liv, læring, uddannelse, arbejde og integration. Derudover samler og formidler vi forskningsbaseret 
viden om unge samt statistisk dokumentation om unges holdninger, adfærd og levevilkår. 

Centret er tæt knyttet til Foreningen Center for Ungdomsforskning med medlemmer fra centrale institutioner, organisationer og  
virksomheder i Danmark. Vi modtager gerne henvendelser fra institutioner, foreninger, organisationer, virksomheder m.m. der interesserer 
sig for ungdomsforskning og som ønsker at blive medlem af foreningen. 


