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Indtil for nylig havde Danmark en af Europas yngste regeringer. Thor Möger Pedersen var blot 26 
år, da han i 2011 blev udnævnt som skatteminister. Han er siden hen blevet skiftet ud, og regering-
ens gennemsnitsalder er steget betragteligt. Men tilbage står billedet af en generation af unge 
politikere, der har trodset tyngdeloven i dansk politik og gjort lynkarriere umiddelbart efter 
– eller endda før – deres kandidatgrad. Tendensen er således klar: Hovedparten af landets nye, 
ledende politikere kommer direkte fra universiteterne.

De unge højdespringere giver ofte anledning til debat: Står vi over for en ny politikertype, der nok 
imponerer med sin professionelle tilgang til politik, men som mangler erfaring fra ’det virkelige 
liv’? Eller er der tale om ekstraordinære politiske talenter, som får lov til at blomstre i disse år, 
fordi vi ikke længere hænger os så meget i alder og anciennitet? Meningerne om de unge i den 
politiske elite er mange, og i kølvandet af debatten kan rejses en række vigtige spørgsmål. 

Et væsentligt spørgsmål vedrører forholdet mellem de politisk aktive unge og alle andre unge. 
For har vi ikke et demokratisk problem, hvis de politiske ungdomsorganisationer rekrutterer 
alt for snævert, og kun et lille udsnit af ungdommen er politisk aktive? Hvem er det så lige, de 
politiske ungdomsorganisationer repræsenterer? Og lige så vigtigt – hvem repræsenterer de 
ikke?

På konferencen tager vi temperaturen på unge i de politiske ungdomsorganisationer. Vi kigger 
ind i det politiske maskinrum for at blive klogere på de unge i organisationerne – hvem de er, hvor 
de kommer fra, og hvordan de rekrutteres. Vi sætter også spot på, hvad de lærer i organisation-
erne, hvordan de formes som politikere, og kommer med et bud på, hvordan fremtidens politikere 
ser ud. Samtidig undersøger vi, hvilke unge der ikke er med i den etablerede ungdomspolitik, og 
diskuterer, om den snævre rekruttering blandt ungdomspolitikere overhovedet udgør et demok-
ratisk problem. Og hvis den gør, hvad vi så skal gøre ved det.

Hovedtalerne på konferencen er eksperter i ungdom og politik. Konferencen byder endvidere på 
en workshop, hvor deltagerne kan gå i nysgerrig og kritisk dialog med unge fra de politiske organi-
sationer.

Konferencen er udviklet i samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.



PROGRAM

Ankomst og morgenkaffe

Velkomst og introduktion ved leder af Center for Ungdomsforskning Noemi 
Katznelson

Karrierekanonen: Hvem er de unge partimedlemmer, hvad gør de – og hvor-
for? Oplæg ved Lektor Karina Kosiara-Pedersen, Institut for Statskundskab, 
Københavns Universitet 

Pause med frugt og kaffe

Motivation, relevans og 22. juli – et blik på unges politiske engagement i Norge. 
Oplæg ved forsker Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning i Oslo

Frokost

Hvem er I? Hvad vil I? Hvad gør I? 
Workshops med unge fra de politiske ungdomsorganisationer faciliteret af 
Camilla Hutters og Niels Ulrik Sørensen, begge souschefer ved Center for 
Ungdomsforskning

Tak for denne gang og på gensyn!

Generalforsamling for medlemmerne af Cefu i lokale A405

09.30-09.45

09.45-10.00

10.00-10.45

10.45-11.00 

11.00-11.45  

11.45-12.45  

12.45-13.55 

13.55-14.00 

14.15-16.00  
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OPLÆGSHOLDERE

Karina Kosiara-Pedersen er ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Uni-
versitet. I sin forskning har hun især beskæftiget sig med betydningen af partimedlemskab og 
partimedlemskabets forandring. Hun har blandt andet redigeret bogen ’Partier og partisystemer 
i forandring’ (2008) sammen med Peter Kurrild-Klitgaard.

Guro Ødegård er sociolog, ph.d., og forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Hendes 
forskningsfelter er demokrati, civilsamfund og frivillige organisationer med særligt fokus på 
ungdom og deltagelse.

Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved 
Cefu. Hun arbejder med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling 
fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge.

Camilla Hutters er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og souschef ved Cefu. 
Hendes primære forskningsområde er unge og videregående uddannelse, hvor hun især fokuser-
er på unges valgprocesser, deres uddannelses- og karriereforløb og deres læringsudbytte og 
motivation.

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved Cefu. Han arbejder 
med unges trivsel, livsstil og køn blandt unge. Undersøger især sammenhængene mellem krop, 
selv og mistrivsel blandt unge med selv-rettede mistrivselsformer. 
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PRAKTISK INFORMATION

Torsdag d. 20. marts 2012 kl. 9.30 - 14.00

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

Kr. 950,- 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 senest d. 17. 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.

Mette Stigaard Stenkjær, mest@dpu.dk eller 87 16 35 45
Cefu forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldinger.

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 (Cefu) er et forskningscenter ved Institut for Uddan-
nelse 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 medlem-
mer 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.
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