13. september 2011

Disse otte unge håber på, at de bliver en del af styregruppen i Ungerådet. Fra venstre ses: Lasse Filskov, Morten
Fischer, Kathrine Stig Andersen, Anna Munk, Ida Karlsen og Anders Kristensen. Bagerst ses Amin Abouardini og Semir
Subo. I midten ungeguiden.

Politik
12/09/2011

af Karina Øhlenschlæger

Unge: Vi vil have indflydelse
114 unge har allerede meldt sig til kick-off arrangementet for Ungerådet i Varde Kommune.
Hvis tilmeldingerne fortsætter i samme tempo som hidtil, bliver der fuldt hus, når der mandag den
26. september er kick-off arrangement og etablering af Ungerådet samt styregruppen i Varde. Der er
nemlig kun 12 pladser tilbage.
Af de 114 unge, der allerede har tilmeldt sig, har 11 unge henvendt til sig til ungeguiden, Jens Peter
Olesen, fordi de er interesserede i at komme med i styregruppen.
Ugeavisen mødtes med otte af de unge for at høre deres forventninger til Ungerådet.
Indflydelse
Fælles for de otte unge er, at de ønsker indflydelse og gerne helt ind i byrådet, der selv har sat
penge af til Ungerådet.
- Jeg håber og forventer, at de er lydhøre, siger Anders Kristensen, der ser Ungerådet om en slags
tænketank, der kan blive en »kæmpe gevinst« for byrådet.

Undergrund i Varde
En af de ting, som Ungerådet allerede nu ved, er, at de kommer til at kunne få indflydelse på nogle
penge fra Kultur og Fritid i Varde Kommune. De har masser af forslag til, hvad pengene kan bruges
på.
- Det kunne være fedt med arrangementer med musik eller film. Eventuelt i biografen, eller på
skolerne i de mindre byer. Der skal også være plads til et sted, hvor bands kan øve sig, mener Morten
Fischer.
Også Kathrine Stig Andersen vil gerne have noget ungdomskultur til byen.
- Måske en skateropvisning eller streetdance. Det kunne være fedt at lave et
undergrundsarrangement i Varde, siger hun.
Unge på stoffer
Også unge med problemer bør være noget, som Ungerådet kan arbejde med, mener flere af de unge.
- Som dørmand kender jeg nattelivet. Og jeg ser mange unge, der tager stoffer. Der skal laves
muligheder, hvor de kan få hjælp, siger Semir Subo.
Læs mere om Ungerådet på: ungivarde.dk under fanen ungeråd

