Unge fra Sønderborg overrakte charter til kulturministeren på Folkemødet
På vegne af 14 kommuner overrakte to unge fra Sønderborg Kommune og formanden for kultur-, borger
og fritidsudvalget, Charlotte Riis Engelbrecht, et charter om inddragelse af unge til kulturminister
Marianne Jelved på Folkemødet.
- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg har altid arbejdet for, at vi skal blive bedre til at inddrage
hinanden, og dette er et mønstereksempel. Det viser, hvor meget de unge kan bidrage med. Det har vi ældre
godt af at lære. Det er begyndelsen på noget, der kan blive rigtigt stort.
Kulturminister Marianne Jelved, (R), sparede ikke på roserne, da hun på Folkemødet på Bornholm blev
overrakt ”Charter for inddragelse af unge i byudvikling og samfundsplanlægning” af tre unge, hvor de to var
studerende fra Sønderborg: Line Skov Hansen og Nathalie Unni Trane, begge SDU.
Chartret er et resultat af projektet CityLAB, som Sønderborg Kommune i foråret har deltaget i. Det er et
partnerskab mellem i alt 14 kommuner, hvor politikere, planlæggere i kommunen og unge er blevet sat
sammen om en udviklingsopgave i deres eget område. I Sønderborg handlede det om udvikling af unge- og
studiemiljøet, mere specifikt om udvikling af ungdomscafeen.
Unge skal altid inddrages
Alle14 kommuner har skrevet under på chartret, som skal dokumentere, at kommunerne vil gøre det til en
fast arbejdsmetode at inddrage de unge – også på andre områder end byplanlægning..
En af parterne i CityLAB er Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer, hvorfra Andreas Holm
Hammershøj sagde:
- De unge skal have mulighed for at påvirke rammerne, og der er behov for en mere reel og brugbar
borgerinddragelse, som kan skabe politiske forandringer. Gennem CityLAB har vi fået forskellige
virkeligheder til at mødes ved hjælp af nogle værktøjer.
Svært men rigtigt
Formanden for kultur-, borger og fritidsudvalget i Sønderborg, Charlotte Riis Engelbrecht (S), indledte
ceremonien, inden de unge overrakte chartret til kulturministeren: Hun erkendte, at inddragelse ikke er en
nem størrelse:
- Det er min tredje periode i byrådet, og jeg ved, at det kan være svært at få borgerne rigtigt inddraget. Men
jeg er ikke i tvivl om, at det er det rigtige at gøre både på kort og lang sigt.
Charlotte Riis Engelbrecht fremhævede, at Sønderborg nu også inddrager de unge i arbejdet med projektet
DK2050 om fremtidens bæredygtige byer, som har relation til CityLAB:
- Det er jo jer unge, der skal bo i byerne i 2050. Så kan vi have nok så mange ideer!
Skolepige: Nu vil jeg høres!
Den tredje unge, som var med til overrækkelsen, var den yngste deltager i CityLAB, Christina Mårtensen,
folkeskoleelev i Holbæk. Hun sagde om CityLAB:
- Jeg var nervøs i begyndelsen: Hvad nu, hvis politikerne ikke kan lide mine ideer? Men de var villige til at
høre om, hvad vi har brug for. Nu vil jeg sige min mening og sørge for, at jeg bliver hørt. Det er mit råd til
alle, at man skal inddrage dem, det er relevant for.
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Kulturminister Marianne Jelved tog med begejstring imod chartret, som blev overrakt af tre unge fra
CityLAB-kommunerne: Christina Mårtenson fra Holbæk, til venstre, og fra Sønderborg: Nathalie Unni Trane
og Line Skov Hansen.

Chartret for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning er tiltrådt af alle 14 deltagerkommuner i
CityLAB, og på Folkemødet på Bornholm blev det også underskrevet af kulturminister Marianne Jelved. Her
ses hun sammen med tre unge fra CityLAB-kommunerne, fra venstre Nathalie Unni Trane, Sønderborg;
Christina Mårtensom, Holbæk; og Line Skov Hansen fra Sønderborg. Til venstre Andreas Holm Hammershøj
fra Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer, som er partner i CityLAB.
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