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kommunalpolitikere 
– velkommen til vores virkelighed
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93 bestyrelsesmedlemmer i Unge for Ligeværd (UFL) inviterede Vejle Byråd til væl-
germøde på UFL’s årlige bestyrelsesweekend, lørdag, d. 1. april. Samtalesalon om 
demokrati og medborgerskab, forinden byrådets entre, blev afsæt for at unge 
med særlige behovs hverdag og virkelighed indenfor livsområderne job, uddannel-
se, fritid og bolig, blev udmøntet i 36 spørgsmål til politikerne. 

Således velforberedte og med smurte stemmebånd, stort engagement og positiv 
energi, var scenen sat til et to timers møde mellem unge med særlige behov og 
kommunalpolitikere. 

De fleste kender nok til, at man den 1. april 

er i risiko for at blive fanget i en ”aprils-

nar”. Kan det være en ”aprilsnar”? Eller er 

den god nok? Kan det være rigtigt?

Baggrunden for spørgsmålene til politi-

kerne, som er episoder fra de unges hver-

dagsoplevelser, kunne for mange uden tvivl 

afstedkomme den tanke ”okay, det her må 

være en ”aprilsnar”!”

Historierne fra dagen vidner om et kom-

munalt system, der har vanskeligt ved at 

kommunikere, vejlede og støtte unge med 

særlige behov. Grundet de unges forskel-

ligartede udfordringer er de afhængige af, 

at der tænkes helhedsorienteret omkring 

deres livssituation. Bolig, job, uddannelse 

og fritid er hinandens forudsætninger for, 

at der opnås succes indenfor de enkelte livs-

Vejle Byråd var bredt politisk repræsenteret. 

Efter en kort præsentation af de enkelte po-

litikers mærkesager, var spændingspunktet 

og ivrigheden, for at komme til at stille 

spørgsmål, blandt de 93 bestyrelsesmed-

lemmer i UFL, ikke til at overse. De unge 

spurgte bl.a. til:

•	 Hvordan kan kommunen støtte op om 

unge med særlige behov, når kontant-

hjælpen ikke rækker til huslejen?

•	 Hvem beslutter, om man har behov for 

hjemmevejleder? Og kan man sige nej 

tak? Og hvis man har fået bevilget en 

hjemmevejleder, der aldrig dukker op – 

hvad gør man så?

•	 Hvordan vil i (politikere) sikre at man får 

praktikker der ligner rigtige jobs? (bliver 

kastet rundt i afprøvning)

områder. Det er f.eks. ikke nok, at der er 

styr på jobbet, hvis der ikke er taget hånd 

om boligsituationen. 

Da de unge har vidt forskellige udfor-

dringer, er det særdeles vigtigt, at den en-

kelte unge bliver mødt med lige nøjagtig 

den støtte, som der er behov for - for at 

kunne opnå et så selvstændigt liv som mu-

ligt. 

Endvidere blev det tydeligt i løbet af da-

gen, at én koordinerende kontaktperson i 

kommunen ville være ønskelig for alle par-

ter, og kunne være garant for at undgå no-

gen af de utallige misforståelser der opstår 

i dag, når de unge ofte selv er dem, der er 

tovholder imellem de forskellige områder 

og personer i kommunen.

Men nu tilbage til selve vælgermødet. 
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•	 Hvilke muligheder har man for at få støt-

te i jobbet – så man kan fastholde det?

•	 Unge med særlige behov har svært ved 

at få lov til at uddanne sig. Hvad gør 

man?

•	 Hvad er en god arbejdsplads for unge 

med særlige behov?

•	 UFL-klubberne har brug for støtte fra 

vejledere/frivillige der kan støtte os – vil 

kommunerne hjælpe?

•	 Hvordan beslutter kommunerne sig for 

hvordan §18 midlerne fordeles?

•	 Hvordan kan man få hjælp til at komme 

til ens fritidsaktivitet? (transport/støtte-

person)

Tiden gik hurtig, og det kan her afsløres, 

at det ikke blev muligt at få svar på alle 36 

spørgsmål. UFL’s landsbestyrelse vil arbej-

de på, at støtte de enkelte UFL-klubber 

rundt i landet i at tage initiativ til at invite-

re byrådene til vælgermøder lokalt. Inten-

tionen er, at det fantastiske engagement 

fra bestyrelsesweekenden kan overføres til 

lokale arrangementer og være med til at 

give unge med særlige behov et talerør i 

den kommunale valgkamp.

Alt i alt et par gode 
timers samvær med 
politik og debat, der har 
givet mig og 
forhåbentlig også andre 
af de unge mere blod på 
tanden til at kæmpe for 
et bedre samfund for 
folk med særlige behov.

Christian Drost, 
UFL-Storkøbenhavn
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Fakta
•	 Unge for Ligeværd (UFL) er en 

almen nyttig forening, der har 

til formål at arbejde for lige-

værdige vilkår for alle unge 

med særlige behov, begrundet 

i boglige, indlærings-, og funk-

tionsmæssige vanskeligheder 

samt at udvikle de unges inte-

resse for og evne til at medvir-

ke i et demokratisk samfund. 

•	 Foreningen arrangerer lands-

dækkende og lokale aktivite-

ter for alle unge, der ønsker at 

benytte sig af tilbuddene. 

•	 Foreningen har 936 aktive 

medlemmer, der alle er fra 18 

år og opefter. 

•	 De 24 UFL-klubber er opbyg-

get med foreningsstruktur og 

er - ud over et fritidstilbud - en 

læringsplatform for forenings-

arbejde og demokrati. 

•	 Bestyrelsesmedlemmerne er 

valgt på demokratisk vis ved 

årlige generalforsamlinger i de 

24 klubber. 

•	 Arbejdet i klubberne under-

støttes af ca. 100 frivillige.

Har du lyst til at støtte forenin-

gens arbejde, kan du, ligesom de 

221 støttemedlemmer vi tæller i 

dag,  indsætte et bidrag på reg. 

nr. 3627 konto nr. 4806195634

UFL vil til gengæld sørge for, at 

du fremover modtager UFL’s med-

lemsblad, der udgives 6 gange år-

ligt. 

Du skal blot sende dine kontak-

toplysninger til Thomas 

(Thomas@ligevaerd.dk)

Christian Drost, som repræsenterede 

UFL-Storkøbenhavn, sagde om hans ople-

velse af dagen: 

”Jeg synes, det var en god og konstruk-

tiv debat, der blev sat i gang af de unge, 

som styrede det på flotteste manér. Dog 

synes jeg ikke, at vi fik et helt konkret svar 

på det, vi spurgte om. Kun et par medhold 

i at det var skidt i forhold til, hvad man for-

venter at et lokaludvalg/kommune bør gø-

re i situationer omkring flexjob og hjælp til 

den enkelte borger.

Alt i alt et par gode timers samvær med 

politik og debat, der har givet mig og for-

håbentlig også andre af de unge mere blod 

på tanden til at kæmpe for et bedre sam-

fund for folk med særlige behov.”

Vejle Byråd afsluttede dagen med at tak-

ke for invitationen og lovede at arbejde på 

kommunalt plan for unge med særlige be-

hovs vilkår. Vi er overbeviste om, at denne 

hensigtserklæring ikke var ment som en 

”aprilsnar”. I UFL er der under alle om-

stændigheder lagt planer om at skabe så 

megen opmærksomhed som muligt, om-

kring unge med særlige behovs livsvilkår, 

hen mod kommunalvalget til november. 


