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Principprogram for Haderslev Ungdomsråd
Vision
Haderslev Ungdomsråds vision er, at styrke Haderslev Kommunes unges demokratiske og
politiske bevidsthed for derved at skabe verdens bedste ungdomskommune.
Haderslev Ungdomsråd ønsker at skabe et så engagerende og motiverende ungdomsmiljø
som muligt. Dette skal opnås ved at fremme de unges muligheder for; en god og
fremtidssikret uddannelse og et sundt og aktivt liv, samt ved at styrke de unges forståelse
for demokratiet og politiske processer, og at motivere til at deltage aktivt i sport, kultur
og foreninger og det nære demokrati. Haderslev Ungdomsråd mener, at ved at inddrage
de unge i beslutningsprocesserne kan kommunens tilbud til unge forbedres.
Det er Haderslev Ungdomsråds intention at der i kommunen eksisterer en ungdomskultur
der bygger på frihed, fællesskab, åbenhed, tolerance og gensidig respekt – En
ungdomskultur hvor der er plads til alle.

Målsætning
Haderslev Ungdomsråds mål er, at unge fastholdes i kommunen i kraft af tilbud, som ikke
kan fås bedre i andre kommuner. Der skal arbejdes på at kommunens unge, såvel som
tilflyttende unge, motiveres til at bosætte sig i kommunen efter endt folkeskole,
ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse.
Haderslev Kommunes unge skal motiveres til et aktivt medborgerskab, ved at tage aktiv
del i nærdemokratiet. Dette skal opnås ved at styrke de unges bevidsthed og forståelse
for hvordan demokratiet i kommunen fungerer, og hvordan politiske beslutninger træffes,
samt at motivere de unge til at deltage aktivt i elevråd, foreninger, ungdomspartier,
Haderslev Ungdomsråd og andre demokratisk dannende organisationer eller netværk.
Haderslev Ungdomsråd mener, at politik og demokrati i for høj grad bliver fremstillet som
noget kedeligt. Derfor er målet, at gøre det sjovere for de unge at interessere sig for
politik og demokratiet, og især at gøre det sjovere at deltage aktivt. For at engagere flere
unge i elevråd og Ungdomsråd, skal synligheden være større, og samarbejdet mellem de
enkelte elevråd og samarbejdet mellem elevråd og Ungdomsråd forbedres. Derudover
mener Ungdomsrådet, at elevrådenes økonomi bør forbedres, og at elevrådene jævnligt
bør modtage relevante kurser for at være bedre rustet til deres arbejde.
Det er Ungdomsrådets målsætning, at:
• Unge i alderen 13-24 år har større kendskab til demokrati og politik og kender til
Haderslev Ungdomsråd.
• Valgdeltagelsen blandt unge ved alle former for valg forøges.
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Alle elevråd på grundskoler med 7. klassetrin eller derover prioriteres bedre i
budgetlægningen, og at elevrådene jævnligt modtager relevante kurser, der
forbedrer elevrådenes forudsætninger for indflydelse på skolerne.
Flere unge deltager i demokratisk dannede netværk og foreninger
Ungdomsrådets medlemstal forøges, og antallet af deltagende ved Ungdomsrådets
arrangementer forøges.
der i samarbejde med Haderslev kommunes politiske og kulturelle
ungdomsforeninger, etableres et studenterhus, som kan skabe rammerne for disse
såvel som et åbent studiemiljø.

Målgruppe

Haderslev Ungdomsråds målgruppe er defineret som alle unge fra og med 13 år til og
med 24 år, og er sammenfaldende med den gruppe af unge der er stemmeberettigede og
valgbare til Ungdomsrådet. Ungdomsrådet har dog også fokus på dem der er et par år
ældre eller yngre end selve målgruppen.

Indsatsområder
Ungdomsrådet mener, at man i Haderslev Kommune bør arbejde med følgende indsatser:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Ungdomsrådet mener, at køreplanen og udbuddet af ruter bør forbedres, så børn
og unge fra alle dele af kommunen kan komme rundt.
Overgange – Der bør sikres brobygning mellem junioruniverser og ungeuniverser,
samt mellem ungeuniverser og ungdomsuddannelser.
Samarbejde mellem ungdomsuddannelser – Samarbejdet mellem
ungdomsuddannelserne bør styrkes, for at opnå en bedre ungdomskultur.
Ungdomsrådet foreslår en ordning hvor ungdomsuddannelserne samarbejde om
Young Enterprise.
Events – Der bør afholde flere events rettet mod de unge i kommunen, og flere
events bør være arrangeret af eller i samarbejde med unge. Dette for at tiltrække
og fastholde unge i kommunen.
Videreudvikling af ungeuniverser – Ungeuniverserne bør stadig udvikles og
forbedres i tæt samarbejde med de elever der går på ungeuniverserne.
Ungeuniverserne bør være mest muligt fremmende for elevernes læring og
studieparathed. Undervisningen bør møde eleverne der hvor de er i forhold til
interesser og fagligt niveau.
Unge og demokrati – Flere aktører er vigtige når det gælder unge og demokrati.
Bl.a. skoler, kommune, politiske partier og foreninger bør samarbejde om en
indsats, der skal forbedre de unges forståelse af demokratiet. Haderslev
Ungdomsråd mener, at der bør være et særligt fokus på førstegangsvælgere.
Unge med problemer – Unge med problemer bør være en lige så stor del af
ungdomsfællesskabet som de andre unge. Derfor mener Ungdomsrådet, at de bør
sættes fokus på at disse unge inddrages i fællesskabet.
Ungdomsskolen – Ungdomsrådet mener, at Ungdomsskolen bør fortsætte med at
udbyde aktiviteter der gavner de unge. Ungdomsskolen bør have samme
målgruppe som Ungdomsrådet.
Musik – Bandkulturen i Haderslev bør genetableres. Ungdomsrådet mener derfor, at
unge bands bør have mulighed for at optræde og videreudvikle sig. Ungdomsrådet
mener desuden, at musikskolen bør have flere og bedre lokaler.
Seksuel sundhed blandt unge – Der bør arbejdes videres med allerede eksisterende
sundhedsfremmende tiltag. Ungdomsrådet mener, at information til de unge er et
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meget vigtigt element.
Unge iværksættere – Rammerne for at være ung iværksætter i Haderslev
kommune bør forbedres, for at skabe vækst og arbejdspladser i kommunen.
Samarbejde med politiske ungdomsorganisationer - Ungdomsrådet ønsker at
etablere et tæt samarbejde med et bredt spektrum af forskellige politiske
ungdomsorganisationer i kommunen. Dette kan med fordel udnyttes til at
arrangere debatter el.lign. og dermed fremme politisk og demokratisk dannelse og
engagement, samt få politik til at fremstå som noget spændende og vigtigt.

Ungdomspolitik
Ungdomsrådet indstiller til, at der vedtages en ungdomspolitik i Haderslev Kommune. Det
er Ungdomsrådets forventning, at ungdomspolitikken bliver vedtaget inden
kommunalvalget i 2013. Det er desuden Ungdomsrådets forventning, at politikken bliver
til i et tæt samarbejde mellem alle interessenter på området, herunder Ungdomsrådet og
elevråd. Ungdomsrådet forventer at være med i både udarbejdelsesfasen og høringsfasen.
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