Idé og vision
Det følgende papir beskriver ideerne bag Netværket af Ungdomsråd og de visioner, der skal opfylde
organisationens formål. For at beskrive NAU’s idé og vision, er det vigtigt først at beskrive ideerne
og visionen bag ungdomsråd. Papiret er derfor opdelt i et afsnit om ungdomsråd og et afsnit om
NAU.
Ungdomsråd
Ungdomsråd er frivillige, demokratiske ungdomsorganisationer, der repræsenterer og styres af
unge. Ungdomsrådene arbejder med udvikling af lokale ungdomsmiljøer og faciliterer unges
samfundsengagement. Ungdomsråd er partipolitisk neutrale, og spænder vidt i deres tilgang og
aktiviteter.
Ungdomsråd er til for at forbedre det lokale ungdomsmiljø og varetage ungdomsinteresser efter
princippet: af unge, for unge. Dette gør ungdomsrådene bl.a. gennem kulturelle aktiviteter og
begivenheder, ved at skabe en demokratisk bevidsthed og en forståelse af lokalmiljøet hos de unge,
mv. Ungdomsråd kan endvidere fungere som bindeled mellem de unge og kommunens
beslutningstagere og skabe nye interesser og fællesskaber blandt unge. Overordnet gør
ungdomsrådene det mere attraktivt at være ung i kommunerne.
Gennem ungdomsrådenes forbedring af det lokale ungdomsmiljø, styrkes det enkelte individs
tilhørsforhold til lokalsamfundet. Ungdomsrådene er unikke i deres opbygning og målsætning, idet
ungdomsrådene ikke blot varetager en enkelt gruppes interesser, men styrker ungdommen som
helhed. På længere sigt løfter ungdomsrådene en væsentlig samfundsopgave, da de unge
derigennem får en større motivation for at deltage i den demokratiske debat og samfundsudvikling.
NAU’s visioner for ungdomsrådsarbejdet er:
•
•
•
•
•

At alle ungdomsråd bliver hørt i relevante sager
At ungdomsrådene aktivt skal være med til at præge det lokale miljø
At ungdomsrådene inddrages i udviklingen af politik i deres kommune, herunder særligt en
ungdomspolitik
At ungdomsråd er repræsentative og mangfoldige
At ungdomsrådsarbejdet er præget af nyskabelse, innovation og kreativitet

Netværket af Ungdomsråd
NAU fungerer som paraplyorganisation for Danmarks ungdomsråd. Gennem NAU kan
ungdomsrådene udveksle erfaringer, samt hente inspiration og sparre med hinanden.
På nationalt plan varetager NAU ungdomsrådenes interesser og udbreder ungdomsråd og
ungdomsrådstanken i hele Danmark. NAU er som paraply for ungdomsrådene ansvarlig for at være
talerør på landsplan. NAU formidler ungdomsrådenes aktiviteter, projekter og store potentiale til
hele befolkningen. Derudover forsøger NAU at styrke samarbejde og erfaringsudveksling mellem
danske og udenlandske ungdomsråd.
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Som central videns- og idébank tilbyder NAU kompetenceudvikling af ungdomsrådenes
medlemmer via kurser og andre kompetenceudviklende arrangementer. NAU kan som
sparringspartner for ungdomsrådene vejlede, støtte og rådgive ungdomsrådene i deres daglige
arbejde, for derved at styrke det. NAU kan også facilitere samarbejder mellem ungdomsrådene og
fungere som sparringspartner i dette arbejde.
NAU’s visioner er:
•
•
•
•
•

•
•

At alle kommuner har et ungdomsråd
At alle ungdomsråd er medlem af NAU
At alle NAU’s medlemmer deltager i NAU’s arrangementer
At NAU skal arbejde for ungdomsrådenes sag i relevante sammenhænge
At kendskabet til ungdomsråd udbredes og at ungdomsråd får større gennemslagskraft i den
brede befolkning
At NAU inspirerer og hjælper unge til aktiv deltagelse i demokratiet og til at blive en del af
det politiske og kulturelle landskab
At NAU styrker samarbejdet mellem ungdomsråd, både nationalt og internationalt
At styrke ungdomsrådenes position og udvide deres muligheder

•

At NAU’s arbejde er præget af nyskabelse, innovation og kreativitet

•
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