
  
	

NAU’s politiske strategi 
  
 
Introduktion 
  
Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk interesse- og paraplyorganisation for danske ungdomsråd 
og -huse. Vi hjælper vores medlemmer gennem rådgivning, opkvalificerende kurser og erfaringsudveksling 
medlemmerne imellem - både til hverdag og til organisationens årlige, nationale arrangementer. I NAU 
repræsenterer vi vores medlemmer lokalt som nationalt og har siden organisationens dannelse i 1995 arbejdet 
på at udbrede kendskabet til ungdomsrådsidéen.   
  
Denne politiske strategi adskiller sig fra NAU’s tidligere politiske strategier ved tydeligt at beskrive NAU’s 
holdning på en række områder. NAU er som organisation blevet en anerkendt spiller indenfor ungeområdet, 
mens de danske ungdomsråd- og huse både er øget i antal og har opnået betydelig mere indflydelse i 
kommunerne. I NAU ønsker vi at følge med og understøtte denne positive udvikling, hvorfor vi ønsker at 
skabe de bedste forhold, lokalt som nationalt, for udviklingen af stærke, demokratiske unge og 
ungefællesskaber. Det mener vi målsætningerne i denne strategi støtter op om.  
  
NAU’s politiske strategi er opdelt i henholdsvis grundholdninger og målsætninger. Grundholdningerne 
repræsenterer NAU’s grundlæggende værdier, hvoraf vores målsætninger udspringer.  
  
Den politiske strategi er tæt knyttet sammen med NAU’s arbejdsprogram og interne strategier, der indeholder 
mere specifikke vejledninger og handleplaner for NAU’s fremtidige politiske arbejde. Med den politiske 
strategi klarlægges NAU’s politiske ståsted, hvormed vi sikrer en mere målrettet politisk indsats og større 
sammenhængskraft internt i organisationen. 
  
Strategien vil som udgangspunkt have en varighed på 2 år med mulighed for revidering til NAU’s stormøder. 
Strategien er tiltænkt NAU’s eget politiske arbejde, men vi opfordrer alle danske ungdomsråd og -huse samt 
unge til også at gøre brug af den.     
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Grundholdninger 
 
Demokrati og engagement - demokratisk ungeinddragelse 
  
Det er NAU’s holdning, at der skal gøres en kontinuerlig, national indsats for at inddrage og præsentere unge 
for det brede demokrati. NAU mener, at det er afgørende, at der skabes en interesse for samfundet og 
demokratiet tidligt i livet, da demokratisk deltagelse ikke er en selvfølge, men noget unge skal tilvænnes. Det 
er NAU’s overbevisning og erfaring, at en tidlig præsentation for demokratiet bidrager til skabelsen af aktive 
og samfundsengagerede medborgere.  
  
Attraktive ungemiljøer - unge er deres egne eksperter 
  
Det er NAU’s overbevisning og erfaring, at unge er den stærkeste ressource til at skabe og vedligeholde 
miljøer, som unge finder attraktive - unge er eksperter på ungeområdet. NAU mener derfor, at unge aktivt skal 
inddrages i løsningen af lokale såvel som nationale udfordringer. NAU ser det som en nødvendighed, at alle 
unge kan fungere som lokale initiativtagere, hvormed der skabes et stærkt, lokalt ungdomsfællesskab og en 
rig, dansk ungdomskultur.  
  
 
Målsætninger  
 
Alle kommuner skal have et ungdomsråd 
NAU mener, at alle kommuner skal have et Ungdomsråd. Derfor skal kommunen ved lov, opfordre til et 
eventuelt Ungdomsråd og sprede viden om, hvad et Ungdomsråd består af. Dertil skal kommunen støtte rådet 
i sin opstart, indtil det er fuldt funktionelt. Dette skal ske på årlig basis. Der skal skabes et tæt samarbejde 
mellem kommunen og dens unge - de unge skal have formel høringsret og inddrages i relevant 
politikudvikling. Ungdomsrådet skal desuden have en stor grad af selvbestemmelse.  
  
Ungdomshus - kommuner skal give en fysisk platform for unges deltagelse 
NAU mener, at en fysisk platform understøtter engagement. Derfor bør landets kommuner sikre, at en sådan 
platform er tilgængelig. Denne opgave løses bedst ved hjælp af lokale ungdoms- huse og miljøer, som drives 
på de unges egne præmisser. Dette miljø skal understøtte bredden af unges mangfoldighed, hvorfor det ikke 
må være ekskluderende. 
  
Alle kommuner skal have en ungepolitik 
De unges interesser dækkes ikke af de ældres eller børnenes politikområde. Unge har behov for et særskilt 
fokus, hvorfor en selvstændig ungepolitik er en nødvendighed i landets kommuner. NAU mener, at det er 
vigtigt, at denne ungepolitik udvikles i tæt samarbejde og dialog med kommunalpolitikerne. NAU mener 
ligeledes, at det bør være lovpligtigt på linje med f.eks. børn- og ungepolitikker, at have en decideret 
ungepolitik.   
 

 



  
	

Færre barrierer for unges engagement 
NAU mener, at formelle barrierer kan sætte en stopper for unges engagement og måder at arbejde frivilligt på. 
NAU mener f.eks. at det er et problem, når unge bliver mødt af lange ansøgningsprocesser eller tunge 
dokumentationskrav for kunne blive tildelt midler eller blive anerkendt som demokratisk organ. Derfor skal 
der åbnes op for flere frivillige organiseringsformer, så unge kan udfolde sig bedst muligt i deres lokalområde. 
  
Oprettelse af et ungdomsministerium 
NAU mener, at der er behov for en samlet og helhedsorienteret indsats på ungeområdet. En mulig løsning er 
oprettelsen af et ungdomsministerium, hvormed de unge anerkendes formelt på nationalt plan - med et særskilt, 
politisk fokus på de danske unge.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
  
Ved spørgsmål angående NAU’s politiske strategi er du velkommen til at kontakte Nicolai Boysen, NAU’s 
formand, eller Cilja Ravn Thomsen, NAU’s næstformand.  
  
Nicolai Boysen  
nicolai@nau.dk  
  
Cilja Ravn Thomsen 
cilja@nau.dk  
  
NAU’s sekretariat 
info@nau.dk  


