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UNGT HÅB – et idékatalog
Under kommunalvalget udviklede unge i fem danske byer idéer til Alternativets kommunale ungepolitik. Idéerne blev sendt til de mere end 300 alternative kandidater til byrådene rundt omkring i
Danmark, så de kunne få en ungepolitik – udviklet af unge selv – med i deres valgkampagne.
Her efter valget har vi samlet de unges idéer i dette idékatalog, som sendes ud til de 20 kommunalpolitikere, som er blevet valgt for Alternativet til kommunalbestyrelserne i 15 af landets kommuner.
Håbet er, at vores nyvalgte kommunalpolitikere kan realisere nogle af idéerne, så de unges ønsker
og behov kan få en stærkere plads i dansk lokalpolitik.
Her er idéerne i tematiseret rækkefølge.
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Natur og miljø
Unge er enormt miljøbevidste. De ved, at klimaproblemerne er vores allerstørste udfordring, og at
det er afgørende at fokusere på grøn, bæredygtig omstilling og bæredygtigt iværksætteri.
Idéer:
Mærkningsordninger
Forskellige mærkningsordninger, der gør det let at træffe de rigtige valg, fx et CO2-mærke på
dagligvarer.
Affaldssortering i byrummet
Fx offentlige affaldssorteringsskraldespande på gaderne.
Kolonihaveforeninger for unge
Bestemte kolonihaveområder specielt til unge, så de kan dyrke naturen og fællesskabet på samme tid.
Flere køkkenhaver i folkeskolen
Så børn kan lære om bæredygtig dyrkning af grøntsager og nyde hjemmedyrkede, økologiske
grøntsager i skolekøkkenet.
100% økologisk mad på skoler
Offentlige skoler skal servere sund, økologisk og billig mad.
Solceller på lygtepælene
Højere grad af anvendelse af vedvarende energi til gadelys og lignende.
Cool formidling om emnet
Moderne og cool formidling af information om emnet, der er nærværende for unge og henvendt
til netop denne målgruppe.
Let tilgængelig information om miljø- og klimaspørgsmål
Det skal være nemt at finde svar på sine spørgsmål og der er brug for konkrete eksempler fra
den virkelige verden.

Transport
Transport er et centralt tema for mange unge og især de unge, der bor i mindre byer, er afhængige af
offentlig transport for at komme rundt. Men deres transportmuligheder er hverken gode nok, billige
nok eller grønne nok.
Idéer:
Transport for unge om natten
Der skal være velfungerende offentlig transport døgnet rundt - også i mindre byer.
Bedre cykelstier
Cykelstier skal være brede og sikre at køre på, det kan fx sikres med refleksmaling, svingbaner
og bedre belysning.
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Gratis bycykler
Der skal mod depositum være bycykler af forskellige typer til rådighed, fx ladcykler og elcykler
med tilhørende hjelm, lygter og lås.
Kommunalt støttet samkørsel
Kommuner skal opfordre til og gøre det lettere at benytte samkørsel, det kan fx være ved at lave
flere holdepladser uden for byerne.
Temabusser fra byen, der kommer til landsbyerne
Det kan fx være en festbus eller en bogbus.
Pitstops rundt omkring i byen, hvor man kan pumpe og fikse cykler
En flad cykel skal ikke være en undskyldning for at tage bilen.

Skole og uddannelse
Skoler og uddannelsesinstitutioner er en central arena for mange unge og her bruger de det meste
af deres tid. Men de er også grund til stor frustration hos de unge, som bunder i den herskende kultur. En kultur, hvor konkurrence og karakterræs er i centrum, og hvor de unge føler sig afkoblet fra
virkelighedens verden.
Idéer:
Mindre fokus på karakterer
Karaktersystemet øger fokus på konkurrence mellem eleverne og medvirker til, at unge bliver
stressede. Derfor skal det nuværende karaktersystem enten afskaffes eller også skal man give
karakterer langt sjældnere.
Feedback skal være helt centralt
Feedback skal i langt højere grad erstatte og/eller supplere karakterer.
Større fokus på kvote 2
Unges uddannelsesmuligheder skal afhænge af motivation og evner, ikke et tal på eksamensbeviset.
Mere samtale og rådgivning igennem uddannelsessystemet
Der skal være fokus på relevant rådgivning for unge ift. fremtidsdrømme og muligheder og der
skal være tid til, at vejledere kan tage hensyn til den enkelte. Derudover skal der være mere
praktik og brobygning – både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
Væk med nulfejlskulturen
Der skal være plads til at fejle, at prøve ting af i løbet af sin uddannelse, at skifte mening, at
droppe ud og vælge om.
Virkelighedsorienteret uddannelse
Der er behov for mere undervisning målrettet virkelighedens verden, fx i form af fag, hvor man
lærer om SKAT, personlig økonomi og jobansøgninger samt projekter, hvor man samarbejder
med organisationer og virksomheder om at løse rigtige problemer.
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Anonymiserede afleveringer
Der skal være afleveringer, hvor læreren ikke ved, hvilke elever, der har afleveret hvilke opgaver.
Iværksætteri i skolen
Fag på skoleskemaet, hvor eleverne lærer om iværksætteri.
Flere lærepladser
Der er behov for flere lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne, dette kan fx løses ved
hjælp af sociale klausuler, hvor virksomhederne garanterer et antal lærepladser, hvis de vil
byde på kommunale udbud.
Flere oplæg med fx eksperter eller personer
med personlige erfaringer frem for undervisning fra lærerne
Det kan fx ske i seksualundervisningen eller ved at invitere en lokal iværksætter, der fortæller
om sit arbejde, NGO’er, der fortæller om relevante temaer, en kunstner, der kommer i billedkunstundervisning eller lignende.

Mental sundhed
Det enorme pres fra både samfundet, familie og en selv fører til, at stress, præstationsangst, psykiske
lidelser, tabuer, diagnoser og forskellige tilbud og tiltag til at afhjælpe dette står højt på de unges
dagsorden.
Idéer:
Kampagner og oplysning om unges mentale sundhed – udviklet af unge
Psykiske lidelser skal ikke være tabubelagt og her er oplysning vejen frem. For at sikre, at kampagnerne rammer de unge, skal de udvikles af unge.
Gratis og tilgængelig psykologhjælp til unge
Gratis psykologhjælp til alle under 25, der er nemt tilgængeligt fx på skoler og uddannelsesinstitutioner.
Empati på skoleskemaet
Elever skal undervises i, hvordan man spotter problemer hos sine kammerater. Det kan fx være
psykologer, der underviser og rådgiver unge i, hvordan de kan håndtere svære situationer og
hjælpe kammerater, der har det svært.
Digital dannelse og etik på skoleskemaet
Der er behov for at sætte fokus på, hvordan man opfører sig på de sociale medier og hvordan
man kan sætte grænser. Det kan både ske ved, at skolelærere efteruddannes, så de er rustet til
opgaven eller at man gør brug af eksperter udefra.
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Seksualitet
Seksualitet, krop, køn, sygdomme, grænser og overskridning af disse er helt centrale temaer i ungdommen. Her skal man lære, hvem man selv er, hvor ens grænser går og hvordan man viser det til
andre – og det kan være svært. Derfor skal der være mere hjælp at hente i form af vejledning, undervisning og kampagner.
Idéer:
Seksualundervisning skal udvides og forbedres
Fagfolk skal undervise og der skal også undervises i LGBTQ+, kønsdannelse, sexchikane, hævnporno, moral, etik og grænser – udover mere klassiske emner som sygdomme, hygiejne og prævention.
Gør det nemt at være sund
Det skal være nemt for unge at træffe fornuftige valg, hvilket bl.a. kan hjælpes på vej ved årligt
lægetjek af kønssygdomme samt tilskud til eller gratis prævention.

Studieboliger
For de fleste unge, især i studiebyerne, er ens boligsituation en evig kilde til bekymring. Mange bor i
korte, usikre fremlejer eller betaler hele deres SU i husleje for et værelse langt fra deres uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Det er ikke acceptabelt.
Idéer:
Flere billige studieboliger
Der skal være flere og billigere studieboliger, som giver de unge bedre mulighed for at få et sted
at bo.
Alternative boformer
Det kunne fx være ved at lade studerende flytte ind på plejehjem, hvor de kan være behjælpelige med diverse praktiske opgaver mod en lav husleje. Ellers kunne det være utraditionelle
steder, der sættes i stand, så det er både sundt og hyggeligt at bo der, fx nedlagte skoler, containerboliger, trailerparker og lignende.
Kostskolekoncept
Blanding af kollegium og kostskole, hvor unge fra forskellige uddannelser bor sammen og der
er ansatte til at hjælpe med praktiske og sociale opgaver.

Medborgerskab og indflydelse
Det er vigtigt at unge høres – både lokalt, regionalt og nationalt, men også på skoler, i klubber, osv.
Unge er eksperter i deres eget liv og skal være med til at indrette de tilbud, de benytter samt inddrages i demokratiet på en vedkommende måde. Politik skal være tilgængeligt og forståeligt for de
unge, så de har mod på at engagere sig.
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Idéer:
Fokus på og prioritering af elevråd og ungdomsråd
Der skal være større fokus på både fælleselevråd og ungdomsråd i kommunerne – og de kommuner, der ikke har rådene, skal oprette dem og indrette dem på de unges præmisser. Begge
typer råd skal fungere som de unges talerør til byråd, skolebestyrelser, ungdomsskoler, osv. Og
sikre at de unges stemme høres og at deres drømme og visioner tages seriøst.
Direkte demokrati på skoler og ungdomsuddannelser
Elever skal kunne stemme om emner, der er relevante for deres dagligdag. Det kunne fx være,
hvilken mad der skal være i kantinen, hvordan undervisningen skal indrettes eller hvilke rammer, der skal være for fester og fredagsbarer.
Håndbog til førstegangsvælgere
En lille bog, der sendes ud med den første stemmeseddel med kort og let forståelig information
om de forskellige partier og deres politik.
Kommunal ’State of the Union’
Kommunalpolitikerne skal holde en ‘Kommunens Tilstandstale’ én gang om året. For at gøre
især kommunalpolitik mere nærværende og relevant er politikerne nødt til ikke kun at henvende sig til borgerne, når der er valg.
Ungdomspartier skal ud på skoler
Det kan både være i form af debatter eller et arrangement i et frikvarter, hvor man kan høre om
de forskelliges holdninger og mærkesager.
Sjov og vedkommende oplysning om politik
Det kunne fx være i form af mere fokus på aktuelle nyheder og debatter i samfundsfag og oplysning om, hvad politikere faktisk foretager sig. Man kunne lave en meningsavis for unge eller en
podcast om lokalpolitik henvendt til unge.
Politiske laboratorier på skolerne
Der skal afholdes politiske laboratorier på skoler, så de unge selv er med til at udvikle politik på
deres egen hjemmebane.

Kultur- og fritidsliv
Det er vigtigt for mange unge at have et aktivt fritidsliv, hvor der er mulighed for at udfolde interesser og dermed sig selv og sin person. Der skal være plads til forskellighed og plads til personlig
udvikling gennem både aktive, kreative og kulturelle aktiviteter.
Idéer:
Fokus på skabende, kreative fag i skolen
Flere fag, der lader fantasien leve og sætter fokus på kreativitet og kultur. Det kan både være i
form af billedkunst og musikundervisning, men også i bredere forstand.
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Kulturlommepenge
Unge skal modtage et beløb til kulturoplevelser. De skal selv kunne råde over pengene og bruge
dem på at udforske kunst, kultur, kreativitet, mm.
Ungdomsklubber for alle
Ungdomsklubber skal være fleksible i forhold til aldersadgang og åbningstider, så unge kan
komme og gå, som det passer og så der også er mulighed for, at unge over 18 kan komme i klubberne de steder, der er behov for det. Derudover skal ungdomsskolernes og ungdomsklubbernes
tilbud være så alsidige som muligt, så de kan favne en bred vifte af unge.
Kommunal kultur-app
En app, der viser kulturelle tilbud i kommunen, tilpasset den enkeltes interesser og økonomi.
”De unges kunstvæg”
En væg, som unge kan male og dekorere – og som kommunen skal male over én gang om året.
Liv i bibliotekerne
Aktiviteter på bibliotekerne - også de små.
Bedre mulighed for leje af lokaler
For at gøre det let for unge selv at stable arrangementer på benene og mødes i forskellige foreninger.
Mere streetkultur og gadeidræt
Det kunne fx være områder, hvor det er tilladt at male graffiti, offentlig parkourbane eller lignende.
Madarrangementer
Fx grillaftener eller folkekøkken, hvor man også lærer om at lave mad, ernæring, økologi, osv.

Ovenstående idéer er resultat af idéudviklingskampagnen ”Ungt Håb”, som blev gennemført i Aalborg, Aarhus, Svendborg, Esbjerg og København op til kommunalvalget 2017.
Der deltog mellem 20 og 30 unge i de enkelte idéudviklinger, og det var de unge selv, der prioriterede de enkelte temaer, ligesom de også prioriterede, hvilke idéer under de enkelte temaer, der er
mest relevante.
Ungt Håb er også en kickstart til, at Alternativets ungeordfører Torsten Gejl sammen med Alternativets unge og alle de unge, der i øvrigt har lyst til at deltage, udvikler en national ungepolitik for
Alternativet, baseret på unges egne idéer og behov.
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