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Vejen  til at gøre de unge po-
litisk bevidste har traditionelt 
været gennem frivilligt arbej-
de i foreninger. 

Men den vej er under pres 
i dag, hvor medlemsskabet af 
foreninger er dalende, mener 
lektor på Center for Ung-
domsforskning ved Aalborg 
Universitet, Niels-Henrik 
Møller Hansen. 

Derfor skal man tage nye 
skridt som eksempelvis at op-
rette ungdomsråd. 

- De unge vælger i dag det 
individuelle fritidstilbud i � t-
nesscenteret, hvor de ikke har 
mulighed for at få en politisk 
dannelse. Ungdomsråd styr-
ker de unges demokratiske 
opdragelse, siger Niels-Hen-
rik Møller Hansen 

Men oprettelsen af ung-
domsråd er ikke nok.

- For de unge er det langt-
fra nok med ungdomsråd. De 
unge skal have ind� ydelse el-
lers dur det ikke, siger lekto-
ren.

En lov om høringsret for 
ungdomsråd er vigtigt for de 

unges engagement i et ung-
domsråd, mener han. 

- Reel ind� ydelse er vigtigt, 
men et ungdomsråd med hø-
ringsret virker traditionelt or-
ganiseret. Men vær forberedt 
på, at det er svært at fastholde 
de unge i et ungdomsråd i 
længere tid. Når den sag, som 
de har kæmpet for er ovre, 
mister de hurtigt interessen. 
Derfor vil det være godt, hvis 
man i ungdomsarbejdet kan 
inddrage de sociale medier 
og eksempelvis afholde nogle 
møder online, siger lektoren. 

Det er vigtigt, at oprettel-
sen af ungdomsråd ikke bliver 
en sovepude, hvor man ikke 
gør mere end det, mener lek-
toren. 

- Hvis ikke der er klare mål 
og formål for et sådant ung-
domsråd, så er det et plaster 
på såret for de voksne. Enga-
gement er nøglen, og de skal 
kunne se et formål med det, 
siger Niels-Henrik Møller 
Hansen. 

Vejen til ungt
demokrati er 
under pres

Lovgivning pålægger 
kommunalbestyrelser at 
oprette ældre- og han-
dicapråd og høre dem i 

politiske spørgsmål, som 
er relevante for dem. 

Avisen har spurgt kom-
munalordførere om det skal 
være et lovkrav, at unge har 
deres eget ungdomsråd i alle 
kommuner. Og skal ung-
domsrådene have høringsret, 
så de kan være en aktiv med-
spiller på områder i lovgiv-
ningen, der vedrører dem ?

Skal de unge 
høres?

 Jacob Jensen 
(V): -  Hvis æl-
dre og handi-
cappede har 
et lovkrav 
om at blive 
hørt, så skal 
de unge også 

have det. Det er en måde, at 
vise de unge, at de er en vig-
tig gruppe i vores samfund. 
- Det er da underligt, at man 
ikke har tænkt på det før, 
fordi det er vigtigt for demo-
kratiet.  Men jeg ser  helst, 
at det lægges frivilligt ud til 
kommunerne. 

Pernille 
Vigsø Bagge 
(SF): -   Det 
vigtigste er, 
at de unge 
bliver hørt. 
Ældreråd 
fungerer 

meget traditionelt, og der-
for skal man passe på med, 
at kvæle noget af dynamik-
ken i et ungdomsråd. Men jeg 
vil  rejse den dagsorden, at 
de unge skal have høringsret 
i kommunalpolitik. Men jeg 
er bange for at gøre de unge 
en bjørnetjeneste, hvis ung-
domsråd bliver organiseret 
som ældrerådet, for det lig-
ner ikke den måde, som unge i 
dag arbejder på.

Simon Kol-
lerup (S):  - De 
unge skal 
spørges til 
råds om de 
sager, der 
vedrører dem 
ligesom med 

ældrerådet. Næste skridt må 
være, at kommunerne skaber 
plads til rådene med møde-
lokaler og en plads på dags-
ordnen. 
- Om kommunerne selv op-
retter rådene, eller om de skal 
have et skub i den rigtige ret-
ning ved for eksempel lovgiv-
ning, det må tiden jo vise. 

Dagen står Middelfart 
Ungdomsråd bag sammen 
med kommunen, og den er 
en ud af � ere, der afholdes for 
størstedelen af kommunens 
9. klasser. Formålet er at give 
eleverne indblik i, hvad poli-
tik egentlig er for en størrelse, 
hvad de kan bruge ungdoms-
rådet til og for at forklare, 
hvorfor det er relevant, at de 
bruger deres stemmeret, når 
de fylder 18.

Dagen startede på rådhu-
set, hvor en embedsmand  og 
et byrådsmedlem fortalte om 

byrådets arbejde, inden turen 
gik til ungdomshuset, hvor de 
først skulle sætte ord på gode 
og dårlige ting ved Middel-
fart. ”Demokratidagene” er 
en af mange tiltag, ungdoms-
rådet står bag. Det har sin 
egen musikfestival, sit eget 
ungdomshus og tages med på 
råd af byrådet, når der træffes 
beslutninger, som har betyd-
ning for de unge. Rådet har 
ikke formel høringsret, men 
byrådet hører dem ofte alli-
gevel. 

- De er gode til at sende 
ting ud, når det er relevant. 
Når det ikke er, er det så også 
meget rart, at de lader være, 
siger Mia Høgfeldt Bæk, for-
mand for ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har en kon-
taktperson ved kommunen, 
som for eksempel hjalp dem 
med, hvilke sider de skulle 
tage at læse i seneste bud-
getforslag. Og selv om ung-
domsrådet ikke kan kræve, at 
byrådet lytter til det, kan Mia 
Høgfeldt Bæk pege på nogle 

helt konkrete ting, hvor Ung-
domsrådet har fået sit forslag 
igennem.

- Helt bestemt, ja. Sidste 
år bad vi om 150.000 kr. til at 
renovere ungdomshuset. Det 
� k vi. Derudover har vi fået 
penge til at lave de her demo-
kratidage. Det er næsten lige 
meget, hvad vi sender til dem, 
så er de søde til at lytte til os, 
siger hun.

Tilbage ved regeringsbor-
det i ungdomshuset indvil-
liger Hannah i at hugge om 
lovforslaget. Ved de andre 
borde drøftes lovforslag. Et 
hooliganregister forkastes 
ved et bord, mens der ved et 
andet vedtages et lovforslag 
om give studerende på natur-
videnskabelige uddannelser 
dobbelt SU. Christian hugger 
sig til sejr i første runde. Det 
samme i anden og dermed 
opnår han det, Helle Thor-
nings regering ikke formå-
ede: At få � ertal for en træng-
selsring om København.

På to minutter.

 ■Sten, saks eller papir? Da 
Christian Voss og Hannah 
Schou fra Strib Skole var til 
”demokratidag” i Middelfart, 
demonstrerede de meget 
håndgribeligt, hvordan man 
som politikere også kan nå til 
enighed, når forhandlingerne 
er gået i hårknude.

 

Skriv til demokrati@fyens.dk, hvis du har forslag til, hvor 
Fyens Stiftstidendes demokratipatrulje skal 
rykke ud, fordi nærdemokratiet trænger til førstehjælp eller 
er toptunet.

Fyens Stiftstidende sæt-
ter i denne uge fokus på de 
unge vælgere mellem 18 
og 29 år.
Hvorfor stemmer kun 
knap hver anden af de 
unge på Fyn? Hvad skal 
der til for at engagere de 
unge politisk? Og hvad gør 
de fynske kommunerne 
for at få de unge vælgere 
op af sofaen?

Følg med i serien ”Kom-
munalhvaaad” og få svar 
på spørgsmålene.

Tidligere bragt:
  

 ➤ ”Unge dropper demo-
kratiet.”
”Forskere undersøger un-
ges slaphed.”

 ➤ ”Demokrati skal læres 
derhjemme”

 ➤ ”Folkeskolen skal bryde 
den sociale arv”

Læs i dag:
 ➤ ”Ungeråd skal lovsikres

De kommende dage:
 ➤  Odense er bare et stop 

på vejen.

 ➤Vollsmose-drenge klar 
til kommunalvalg

KOM TIL 
FOLKEMØDE
Deltag i en festdag for 
nærdemokratiet, når 
Fyens Stiftstidende 
inviterer til Det Fynske 
Folkemøde 5. oktober.  
Her kan du møde ministre 
og lokalpolitikere. Du kan 
få en kulturel oplevelse. 
Du kan opleve fynboer, der 
brænder for deres lokal-
område. Du kan overvære 
og deltage i debatter og 
blive inspireret til at tage 
del i det nære demokrati. 
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