Tale ved Ungdomsringens kongres 2018
Jeg er glad og jeg er ked af det. På samme tid.
Glad, fordi jeg er sammen med nogle af Danmarks mest dedikerede personer. Jer.
Medlemmerne af Ungdomsringen. Både de valgte politikere, der har været med til et utal
af kongresser, og jer, som er her for første gang. Sekretariatet, Danmarks dygtigste og
mest engagerede fritids- og ungdomspolitiske medarbejdere.
Men jeg er faktisk også ked af det. Fordi jeg i dag stopper som formand for Ungdomsringen
efter fire år.
Jeg vil bruge min tale i dag til at se lidt tilbage på de fire år, som er gået.
***
Jeg mener det af hele mit hjerte, når jeg siger, at Ungdomsringen er helt unik og
megastærk. Fordi vores organisation rummer både unge, medarbejdere og ledere i vores
organisation på alle niveauer. En unge-demokratisk frontløber, som har det gode børne- og
ungeliv i centrum.
Ungdomsringen ER medlemmerne. Uden jer, jeres engagement – både i jeres faglige og
daglige hverdag, og når I tager logo-jakken på er Ungdomsringen-aktive – ja, så var
Ungdomsringen slet ikke.
I må love, at I bliver ved med at være med. Altid søger efter at udvikle organisationen, så
den giver mening at have, give mening at være med i.
***
I de sidste fire år har vi haft travlt i Ungdomsringen. Vi har truffet vigtige beslutninger, der
peger fremad og har givet ny retning for organisationen. Vi har truffet meget svære
beslutninger, der har ryddet op og trimmet organisationen. I et fritids- og ungdomspolitisk
felt i opbrud har vi sat kursen og været et fyrtårn, som mange har kunnet se og pejle efter.
Det har ikke været let. Nogle gange har det føltes, som at sætte en ny kurs, mens vi
allerede sejlede for fuld maskinkraft.
Men det er lykkedes.
I dag er Ungdomsringen en organisation i udvikling og med styr på økonomien. Vi har sat
en kurs, maskinkraften er på fuld tryk – og skroget er tæt og trygt.

***
Jeg vil gerne sætte et par ord på det der med at tætne skroget. Det handler om
Ungdomsringens økonomi. Hvis der ikke er styr på økonomien, så er det meget svært at
udvikle og investere i nye tiltag. Man skal vide, at økonomien er der, og der er styr på den.
Det er takket været en meget stringent indsats fra de medlemmer af landsrådet, som har
været med de sidste fire år, at skabe en bomstærk økonomi i Ungdomsringen.
Jeg ved godt, at det ikke har været nemt, og at jeg også nok har været, ja, træls måske, når
økonomistyring, økonomiopfølgning og krav om svære prioriteringer for en tid har stået
før de spændende punkter på dagsordenen i Daglig Ledelse og Landsrådet.
***
Det har givet plads til udvikling. Til nye tiltag og muligheder.
[KRITISKE REVISORER – SVAR PÅ KRITIK]

Akademiet:
Ungdomsringens Akademi har været et nyt tiltag, som har skabt en ekstern synlighed og
interesse for Ungdomsringen. Vi har beriget medlemmer og samarbejdspartnere med ny
viden, kompetenceudvikling, personlige udvikling og hvad akademiet ellers har på
hylderne. Samtidig har akademiet gjort det muligt for os på en anden måde at se indad i
vores egen organisation og udvikle Ungdomsringen til at blive endnu bedre og mere
attraktivt at være medlem af – og aktiv i.
Musikfestivalen har fået nye rammer, 3-dage til hest er kommet i stalden hos
Ungdomsringen, Akademiet og KLUB2020 samler vigtige interessenter omkring
Ungdomsringen.
Vi er i dag en synlig og interessant aktør i vores felt. Det kan vi godt være stolte over i
fællesskab.
***

Jeg vil gerne fremhæve nogen helt særligt: Ungdomsringens unge – i Ungerådet og alle
andre unge.
I har gjort os alle sammen SÅ STOLTE.
Både når vi har kunnet se – eller bare høre - at I har udviklet jer selv og hinanden i
demokratisk samtale og sammenstød i Ungerådets møder. Og når I har udfordret os med
spørgsmål og kreative idéer. Men særligt selvfølgelig, når I har holdt Ungdomsringens fane
højt til i paneldebatter og over for store forsamlinger.
Vi ved godt, at I har følt, at I har flyttet jeres egne grænser, når I har stået der – men I har
også flyttet Ungdomsringen, lidt længere frem på scenen. Så flere kunne se os og så flere
har fået interesse for os.
Derfor en særlig tak i dag til alle vores unge i Ungdomsringen! Vi er stolte af jer!
***
I dag bliver min første dag i fire år, hvor jeg ikke længere er formand for Ungdomsringen,
når jeg lægger mig på puden. Så er jeg bare folketingsmedlem, politiker, én af dem der skal
huske Danmarks unge og arbejde for dem, én af dem som Ungdomsringen skal påvirke.
Lige med mig bliver det ikke en svær opgave. Jeg er med på holdet, selvom jeg giver
formandstrøjen videre i dag.
Men det er til stadighed en vigtig opgave, at det gode børne- og ungeliv, fritids- og
ungdomspædagogikken og alle de facetter af det unge-område, som vi har arbejdet
sammen om i de sidste fire år, at det bliver taget seriøst og prioriteret rigtigt af politikerne.
Det felt vi arbejder på er stort. Der er mange unge i Danmark, som vi taler for. Der er
mange foreninger og organisationer på området.
Ét råd vil jeg give jer i dag – ikke som formand – men som en politiker, der vil følge jer tæt
og med stor interesse: Mit råd er, at det fritids- og ungdomspolitiske felt bør samle sit
potentiale, som i dag er for spredt. Jeg har personligt altid været fortaler for idéen om at
samle kræfterne i én organisation, der repræsenterer hele feltet.
Det vil give en placering i landskabet, som er enestående. Det vil give en synlighed, som er
markant – og det vil kunne give en indflydelse, som hver af de nuværende organisationer
kun har oplevet sporadiske eller momentane sansninger af, hver for sig.
***

Der er en stor fremtid for Ungdomsringen. For fællesskaber. Dét som vi kan! Det bliver
mere og mere afgørende for at Danmark hænger sammen på den gode og rigtige måde.
Min tid i Ungdomsringen har været som en voksen udgave af min tid i ungdomsklubben
hjemme i Frøstrup. Knap så meget med luftguitar og nok liiiidt flere møder, men
grundlæggende så har jeg lært utroligt meget i min tid i Ungdomsringen. Ikke kun om
økonomistyring, organisationsudvikling og kunsten at navigere i en engageret og
holdningspræget bestyrelse… det var der ikke i ungdomsklubben. Nej, det er jer og
Ungdomsringen, der har lært mig den sande værdi af fællesskaberne i vores samfund.
Sådan rigtigt lært og forstået dem. Og det siger jeg selvom jeg troede jeg vidste alt i
forvejen.
***
Så jeg stopper som formand i dag.
Mere dannet, mere livsduelig – og med et nyt fællesskab med verdens sejeste, mest
engagerede og dedikerede mennesker, som jeg kender. Det er jer. Tak for denne gang. Vi
kommer til at ses igen. Tak.

