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Det er blevet den tid på året, hvor det igen er tid til at gøre status over Ungerådets arbejde.
For mig er det vigtigt ikke kun at se tilbage på det, vi har skabt i løbet af året. Det helt centrale er at have blik for, hvordan vi kan bygge videre på det arbejde, vi allerede har sat i værk og
skabe en endnu stærkere fremtid i Ungdomsringen. Derfor vil jeg i år ikke som vanligt dedikere min beretning til fortiden, men derimod til fremtiden.

Tilbage i november 2015 startede vi i ungerådet ikke året med et blankt stykke papir med
overskriften, ”Visioner og mål 2016”, derimod startede vi året med et papir fyldt med ideer,
som vi gerne ville udføre i Ungdomsringen. Ideerne gik hurtigt fra at være noget som stod på
visionspapiret til at være tre klare ønsker. Et ønske om mere politisk indflydelse i og uden for
Ungdomsringen. Et ønske om flere aktive i Ungdomsringens politiske organer. Og et ønske
om selv at udvikle aktiviteter til unge i Ungdomsringen.

Disse tre ønsker er således blevet ungerådets tre arbejdstitler for år 2016. Vi er igennem året
nået rigtig langt med at opfylde vores tre ønsker, men desværre ikke så langt, som vi have
håbet på. Vi har erfaret, at demokrati og organisationsudvikling er mere besværligt end som
så. I stedet for at bruge vores kræfter på direkte at arbejde med vores ønsker, har vi brugt
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dem i Ungdomsringens politiske organer. Men efter forhandlinger og lidt modvillighed er vi
nået i mål med fantastiske resultater.

Vi er lykkedes med at indføre regionsungeråd som forsøgsprojekt i Ungdomsringen. I 2017
vil det være muligt for alle unge medlemmer af Ungdomsringen at blive en del af et regionalt
ungeråd, som man ikke skal vælges ind i, men man kan komme og være aktiv i, hvis man
ønsker at gøre en forskel for sine venner i klubben eller på ungdomsskolen. Før i tiden var
den eneste mulighed for at få lov til at bidrage direkte til vores politiske arbejde som ung at
stille op på regionsgeneralforsamlingerne en gang om året. Jeg er stolt af, at du som ung i
Ungdomsringen nu hele året kan blive en del af vores politiske arbejde. Regionsungerådene
er ikke sat i verden uden grund. De er til for at skabe flere lokale arrangementer arrangeret
af unge i samarbejde med de fem regionsbestyrelser. At skabe et mere solidt bagland for os
som repræsenterer de unge i Ungdomsringens politiske organer. Og vigtigst af alt at gøre
Ungdomsringen til en mere levende forening, hvor unge og voksne i fællesskab arbejder for
at sikre og udvikle det gode børn- og ungeliv.

Vi er også lykkedes med at få et andet af vores ønsker opfyldt i løbet af i år. Vi har udviklet et
stærkt aktivitetskoncept, hvor vi samler unge på tværs af landet, og skaber demokratisk
samtale og dygtiggør dem. Vi har fået midler til at afholde to kursusweekender i 2017. På en
kursusweekend vil vi samle tres unge fra hele Danmark over en weekend, hvor unge underviser andre unge. Kursusweekenderne er også tænkt som en rekrutteringsplatform for at
finde kommende regionsungeråds– og ungerådsmedlemmer. Jeg er særdeles stolt over, at
Ungerådet er nået i mål med at få opfyldt vores andet ønske for året 2016, og har skabt et
aktivitetskoncept, som kommer til at skabe glæde og engagement hos unge.

Vores sidste ønske er vi endnu ikke nået i mål med, fordi det er en beslutning, som I skal tage
stilling til på kongressen. Igennem 2016 har vi i Ungerådet oplevet at relationen mellem
voksne og unge i Ungdomsringen ikke altid har været ligeværdig. Ungerådet ønsker, at de
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unge i Ungdomsringen skal have indflydelse på alle niveauer i foreningen. Derfor indstiller vi
til kongressen, at den næste Ungerådsformand skal sidde i Daglig ledelse. Vi ønsker at sidde
der for at få politisk indflydelse, være tættere på maskinrummet i hverdagen, altid blive taget med på råd og være med langt tidligere i idefaserne og værdidebatterne med et ungeperspektiv. Vi ønsker derimod ikke at komme med i Daglig Ledelse af Ungdomsringen for at
tale personfølsomme sager, derfor er det heller ikke det, vi indstiller til kongressen. Vi indstiller til kongressen, at Ungerådsformanden skal sidde i Daglig ledelse uden økonomisk eller
juridisk at kunne tegne foreningen, eller være med når der behandles personfølsomme sager. Jeg håber at kongressen vil stemme med Ungdomsringens DNA og værdier, og dermed
vedtage forslaget.

I år har vi i Ungerådet bygget et solidt fundament for fremtidens Ungdomsring. I året der
kommer skal huset bygges oven på fundamentet. De flotte ord på papir skal blive til virkelighed. Men imens vi bygger huset, skal vi selvfølgelig hele tiden orientere os imod fremtidens
Ungdomsring, for alle os unge i Danmark er hele tiden i udvikling, på vej i nye retninger.

Jeg håber, at læsningen af denne beretning skaber flere åbne arme end krydsede, og en
grundlæggende lyst til at arbejde videre på fremtidens Ungdomsring. Tak for jeres engagement i løbet af året - uden jer var der ikke nogen Ungdomsring.

De Bedste hilsner Oskar - Ungerådsformand 2014 – 2015, 2015 – 2016.
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