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Hektiske Forhandlinger
Ungdomspolitikerne på Møllevang-
skolen nærmer sig en afgørende fase i 
forhandlinger.

“Vi opsøgte folk som lå i deres 
soveposer, andre som allerede var 
faldet i søvn”, siger Eva Quist 
fra Frihedsforum. Den kontante 
forhandlingsform har været sigende 
for deltagerne i Projekt Utopia, hvor 
nattens overenskomster er blevet båret 
frem på både fl øjls- og jernhansker.

Det er ikke alle der gør sig forhåbninger 
om at sætte et stort aftryk på 
forhandlingsresultatet. Fremtidens 
netværk indrømmer at “Det er gået 
skidt”. Det dækker over at gruppen 
kun regner med af få et enkelt forslag 
igennem. “Men det er simpelthen fordi 
vores forslag er så billige”. Derfor er 
gruppen også dybest set tilfreds med 
sin indsat.

Centrum for alt

I Ansvarlig Ungdoms gruppelokale er 
tavlen overtegnet med løsningsforslag. 
Og ifølge gruppen selv er det også 
her at selve den magnetiske pol for 
forhandlingerne har ligget. “Vi har 
været centrum for forhandlingerne. 
Vi har lavet forlig med næsten alle 
grupper og der er enighed over hele 
linien”, udtaler Bernt Lindeman. 
Derfor er gruppen slet ikke i tvivl 
om at de har været primus motorer i 
nattens forhandlinger. “Det skulle gå 
meget galt, hvis ikke vi får vores ting 
igennem”, slutter formanden.

Men der kan endnu nå at gå meget galt. 
Flere anonyme anklager pressen for 
at have spillet en fordrejende rolle i 
forhandlingerne. “Vi er nærmest blevet 
omdøbt til Skandale Ungdom”, siger 
den aftrådte formand fra Solidarisk 
ungdom. 

 Seneste udvikling!0.G i 11. time?

Aktivbevægelsen 
har inviteret til sene 
forhandlinger.

På trods af for sen afl everingsfrist, 
bliver populært forslag sendt til 
afstemning.
Aktivbevægelsens forslag om en 
udvidet gymnasieordning – den 
såkaldte 0’te G – har fået stor politisk 
opmærksomhed. Borgmester i Århus 
kommune Louise Gade (V) udtaler: “Jeg 
er vild med idéen. Det er ikke så lang tid 
siden, at jeg har gået i gymnasiet, og jeg 
kan godt huske, hvordan det var. Hvis 
det havde været en mulighed i min tid, 
havde jeg været helt med på den.”

Selv om forslaget ikke var medtaget på 
den originale stemmeseddel – på grund 

af for sen afl evering – har embedsværket 
alligevel besluttet sig for at tage den 
til afstemning. Det bliver begrundet 
med den brede opbakning i kommunen 
og amtets politiske spektrum. Venstre, 
Socialdemokratiet og SF støtter alle op 
om de unges forslag. “Borgmesteren 
er vild med det, og hun er de unges 
borgmester, så mon ikke også de unge 
er vilde med det”, udtaler en kilde i 
magistratens kontor.

Politisk kommentator, Thomas 
Münchhausen, er dog skeptisk. “En klar 
procedurefejl”, udtaler han. Forslaget 
skal til afstemning i eftermiddag.
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“Det bedste er, at 
hun elsker dig.”


