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Stort Pres På 
Ungdomsrådet

Århus Kommunes ungdomspolitiske 
eksperiment, Ungdomsrådet, 
blev sat i gang i går under stor 
opmærksomhed fra både pressen og 
borgerne.

De nyvalgte medlemmer af 
Ungdomsrådet blev mødt af en store 
gruppe demonstranter, da de ankom til 
deres første mødedag.

Med slagord som “En ungdom, 
der duer, kræver kultur”, og “slut 
med pres – mere græs”, tog de 
unge demonstranter imod deres nye 
repræsentanter.

Indenfor på rådhuset var stemningen 
lidt mere urban.

“Husk at politik har indfl ydelse på 
alle, og alle har indfl ydelse på politik,” 
formanede rådmand Flemming 

Knudsen de nye ungdomspolitikere, 
der for første, men måske ikke sidste 
gang fi k lov at sætte sig i byrådets 
stole.

“Jeg forventer, at I vil være kreative 
og nytænkende,” supplerede  
sekretariatsleder I kommunens kultur 
og fritidsforvaltning, Peter Rygaard.

Derefter var der forfriskninger i aulaen 
og Århus Pigegarde spillede op. Men 
der skal mere en tørkager og tynd kaffe 
til, hvis ungdomsrådet skal klare sin 
opgave. Der venter ungdomsrødderne 
24 meget hårde timer, hvis de skal leve 
op til forventningerne.

På kun et døgn skal de blive enige om 
at fordele de 20 millioner kroner, som 
byrådet har stillet til rådighed. Kan 
de ikke komme frem til en aftale går 

pengene tabt for de unge.

Der manglede dog ikke bud på, hvad 
pengene kunne bruges til. Allan 
Gregersen fra Folkefronten mente, at 
en stor del af pengene skulle bruges 
på en motocrossbane: “Det er et 
tilbud for de unge, der ikke burger 
de fritidstilbud, som der ellers er 
I kommunen. Jeg tror også, at det 
kan være gavnligt for integrationen. 
Motocross er noget af det, folk kan 
modes om på tværs af kulturer,” siger 
Allan Gregersen.

Anne Wind fra Solidarisk Ungdom 
vil hellere bruge pengene på boliger: 
“Kulturtilbud er udmærket, men det 
virkelige problem for de unge i byen er 
manglen på ordentlige boliger,” siger 
hun.

Af Svend Mowstrup
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24 timer. Der er hvad 
medlemmerne af 
ungdomsrådet får til at 
blive enige om, hvordan 
de vil bruge de 20 
millioner kroner, som 
Århus Kommune har 
stillet de unge i udsigt.
Og det er for lidt, mener 
fl ere af deltagerne. 

“Jeg synes ikke, at det er 
et særligt fair setup,” siger 
Thomas Ravnsborg fra 
Aktiv Bevægelsen.

“Det er jo sådan lidt 
poppet - det skal gå så 
hurtigt og være smart. 
Men vi skulle jo gerne 
have tid til at tage hensyn 
til alle,” siger Thomas 
Ravnsborg.

Andreas Rasmussen fra 
Fremtidens Netværk 
bakker ham op.

“Det er jo ikke meget tid, 
vi har fået.”

Han er dog mere 
optimistisk med hensyn til 
Ungdomsrådets chancer 
for at nå til enighed.

“Jeg tror, at vi nok skal 
fi nde ud af det. Der er jo 
meget, vi gerne vil have 
gennemført.”

Sekretariatsleder i Århus 
Kommunes Kultur og 
Fritidsforvaltning, Peter 
Rygaard, er ansvarlig for 

Ungdomstingets arbejde. 
Han afviser, at 24 timer er 
for kort tid.

“Det er præcist det samme 
pres, som de rigtige 
byrådspolitikere er vant 
til. Det er netop det, der er 
politik. At træffe vigtige 
beslutninger under pres, 
at fi nde kompromiser, 
og fi re lidt på egne 
synspunkter. Det er ikke 
nogen Uriaspost, vi har 
sat de unge på, det er 
virkeligheden” siger han 
og refererer til Bibel-
myten om Urias, der blev 
sat på en uløselig opgave.

Men det tror Thomas 
Ravnsborg ikke på:

“Det ville byrådet aldrig 
gå med til. De ville gå I 
totalt oprør, hvis de fi k 
samme betingelser som 
os,”

Flere af ungdoms-
politikerne er mere 
håbefulde. Blandt dem 
er Ivan Møller fra 
Folkelisten:

“For mig at se er dette 
mest af alt et forsøg på at 
få unge til at deltage. Og 
så er det en fordel, at det 
er en kort intens process. 
Mange gider ikke være 
med, hvis det varede 
længere,” siger Ivan 
Møller.

Af Anna Fistel

Den nyansatte fuldmægtig 
I borgmesterkontoret 
Christian Rieve er 
nu blevet ramt af 
beskydlninger om politisk 
nepotisme.

Oppositionen I byrådet 
anklager borgmesteren for 
at have ansat Christian 
Rieve, fordi han er tidligere 
formand for Venstres 
Ungdom I Århus.

Christian Rieve seklv 

afviser alle anklager om 
nepotisme.

“Jeg er ansat på mine 
kvalifi kationer, og mit 
opgave en fuldstændig 
som enhver anden ny 
fuldmægtigs arbejde,” 
siger han.

Christian Riewe blev ansat 
I kommunen direkte efter 
universitetet. Der var knap 
70 ansøgere til hans job.

Embedsmand afviser
anklage om nepotisme
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Thomas Ravnsborg 
er skeptisk 

overfor U-topia 
arbedsbetingelser.


