
Det mener NAU om
UNGDOMSRÅD

Ungdomsråd er organer, der repræsenterer de unge i deres lokalområde, som

arbejder for at forbedre det lokale ungemiljø. I ungdomsråd og -huse i hele landet

arbejder unge med at skabe kulturelle, sociale og politiske aktiviteter for unge – fordi

de er eksperterne på ungdommen. NAU mener, at unge skal have selvbestemmelse

over egen hverdag og fremtid, og at ungdomsrådene, som repræsentative organer,

forvalter unges stemme på demokratisk vis. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan et

ungdomsråd skal fungere. Et ungdomsråd skal give mening for de unge, og arbejdet

skal ske på deres egne præmisser.

Ungdomsråd er lokale kraftcentre, der engagerer unge og sikrer demokrati i

lokalområderne. Derfor mener NAU, at ungdomsrådene skal have mandat og

ressourcer til deres arbejde, for at kunne gøre en forskel for det lokale ungemiljø. At

have et ungdomsråd er en forpligtelse og en investering i ungdommen og i

demokratiet for kommunen, hvorfor kommunen er ansvarlig for at sørge for gode

vilkår tilstrækkelig støtte for at ungdomsrådet kan udøve sit arbejde.

Ungdommen er svær at putte i kasser. Forskellige motivations- og fastholdelses-

faktorer medvirker til, at det stort set er umuligt at implementere en ensartet struktur

for ungdomsrådene. NAU anerkender at arbejdet i ungdomsråd kan have mange

forskellige former og strukturer, og kommer til udtryk i både kreative og politiske

elementer. Fælles for ungdomsrådene er dog, at de arbejder under mantraet frihed

under ansvar. 
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DERFOR MENER NAU AT…

Der skal være lovgivning om ungdomsråd, der sidestiller ungdomsrådene med de

obligatoriske ældre- og handicapråd. Alle kommuner skal forpligtes til at have et

ungdomsråd, og ungdomsrådene skal sikres det nødvendige mandat og de

nødvendige ressourcer til at kunne varetage de unges interesser og arbejde for at

udvikle ungemiljøet i kommunen. Ungdomsrådene skal dog have mulighed for selv at

fastsætte deres organisering, for at sikre at arbejdet foregår på deres egne

præmisser.

Der skal oprettes et nationalt ungdomsråd, der repræsenterer ungdommen bredt,

både udenfor og inde i foreningslivet. Det nationale ungdomsråd skal være

repræsentativt, og tilstræbe at engagere unge på tværs af aldersgrupper, geografi og

interesser, for at sikre at unge, der normalt ikke er en del af det formelle foreningsliv,

også har en vej til indflydelse. De nationale ungdomsråd kan evt. vælges i samarbejde

med lokale eller regionale ungdomsråd.

Der skal være plads til at engagere sig, så alle kan engagere sig i ungdomsrådene og i

demokratiet. Mange unge er under uddannelse, og der skal være plads til at engagere

sig i ungdomsrådet ved siden af skolen, så fravær skal kunne godskrives for

ungdomsråds-aktiviteter, der er nødsaget til at ligge i skoletiden; såsom møder med

politikere mv.

NAU skal varetage ungdomsrådene og deres interesser på nationalt plan, for at sikre

at de lokale ungdomsarbejde bliver en del af den nationale dagsorden. NAU skal være

kontaktpunkt for de lokale og kommunale ungdomsråd, og fast høringspart til

Folketinget på anliggender, der vedrører unge, ungekultur og lokale tiltag, der særligt

påvirker unge. 
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