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Ungepolitik

VISION:
Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge kan udfolde sig som hele
mennesker, indgå i meningsfulde fællesskaber og få indflydelse. Det giver et godt udgangspunkt for, at unge i
højere grad kan handle som aktive medborgere og for at unge kan være kommunens udviklingsdynamo i
fremtiden.
Roskilde er en uddannelsesby, hvor mange unge søger til. Roskilde Kommune vil forsat tiltrække unge – og sikre
at unge bidrager til udviklingen af kommunen. Roskilde Kommune ønsker, at unge skal være synlige i bybilledet
og være med til at præge livet og stemningen både i Roskilde bymidte og i lokalsamfundene. Samlet skal
kommunen udgøre en ramme for det gode unge liv og ungefællesskaber. Det er derfor vigtigt at sikre og
synliggøre udfoldelsesmuligheder, mødesteder og muligheden for indflydelse og fællesskaber for unge.
Ungepolitikken skal derfor understøtte ungefællesskaber og den selvorganiserede ungekultur.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER:
Ungepolitikken er defineret af tre politiske målsætninger, der skal løfte visionen: ’Unge og demokrati’, ’Frivillighed
og fællesskaber’ samt ’Liv i byen’. Nedenfor er de tre målsætninger yderligere præsenteret.
Unge og demokrati
Roskilde Kommune skal arbejde for at unge bliver inddraget i højere grad i de beslutninger, der skal træffes. Til
det formål skal der udvikles forskellige metoder til inddragelse af unge. Inddragelse af unge skal både ske i forhold
til udviklingen af aktiviteter og indhold i de eksisterende tilbud samt ved at arbejde videre med ung til ungmetoden. Kommunens årlige ungedag skal i den sammenhæng også udvikles, så dagen afspejler den brede
gruppe unge, der bor i kommunen. En række indsatser skal sikre en bredere inddragelse af unge og at unge
kender deres mulighed for at engagere sig og tage ansvar i Roskilde Kommune.
Frivillighed og fællesskaber
For de unge er en vigtig del af det gode ungeliv at være en del af meningsfulde fællesskaber. Roskilde Kommune
skal arbejde for at understøtte de unges deltagelse i de fællesskaber, der findes - i kommunens tilbud, i frivillige
foreninger og andre meningsfulde fællesskaber for unge. Det gælder om at synliggøre tilbuddene, at udvikle
tilbuddene i samskabelse med de unge og arbejde for at flere unge får adgang til fællesskaberne. Herunder skal
de unges ressourcer og potentialer i forhold til at støtte andre unge synliggøres og udvikles.
Foreningslivet er vigtigt for at sikre en aktiv deltagelse i forpligtende og meningsfulde fællesskaber, som fremmer
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engagementet i samfundslivet. Derfor er det vigtigt, at alle unge får mulighed for at udfolde sig i Roskildes rige
foreningsliv. Kommunen skal understøtte foreningslivet, så det i højere grad imødekommer unges behov og støtter
indsatser for inddragelse af flere unge.
Kommunen vil fortsat understøtte de selvorganiserede ungemiljøer og skabe rammerne for, at unge får mulighed
for at tilegne sig kompetencer som aktive medskabere af kultur- og foreningslivet. Det giver dem en mulighed for
at skabe de aktiviteter og det ungeliv, de ønsker, og det bidrager desuden til en levende og aktiv kommune.
Liv i byen
Roskilde Kommune ønsker, at unge præger bybilledet og er med til at skabe liv i byen. En vigtig forudsætning er,
at unge rent faktisk ved, hvad der sker i kommunen for dem, samt at de har mulighed for at lave aktiviteter på
egne initiativer. Formidlingsindsatsen skal fortsat løftes for at sikre, at unge får lettere kendskab til Ungepuljen og
kommunes øvrige puljer, som også kan være relevante for de unge. Muligheden for at bruge kommunens byrum
og kulturhuse til arrangementer skal desuden være nemmere, fx ved en hurtig og fleksibel behandling af
tilskudsansøgninger og projektrådgivning.
De byrum og lokalområder, hvor unge i forvejen mødes, fx Latinerhaven ved Roskilde Gymnasium skal
understøttes og videreudvikles, så de i højere grad imødekommer unges behov og opleves som en både
oplevelsesrig, fleksibel og tryg ramme at være i. De konkrete byrum skal udvikles i samarbejde med unge.

