
Referat
Udvalget for mangfoldighed og ligestilling
Udvalget for mangfoldighed og ligestilling
12-12-2019 15:00 - 12-12-2019 18:30
LYNfabrikken, Vestergade 48, 8000 Aarhus C (Heimat Studio)

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde (15-15:02)

Referatet er godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Orientering om "We are part of culture" (15:02-15:05)

Stinne orienterede udvalget om status på udstillingen “We are part of culture”. Per, Lene og Stinne skal
holde møde med eventchefen i Aarhus Kommune den 13/12-19 og skal her drøfte udstillingens muligheder
og placering. Planen er at den skal udstilles i Bruns Galleri, Dokk1 og måske Rådhuset. Mads foreslår, at
udstillingen også kunne udstilles i et af Aarhus’ shopping centre. Stinne undersøger det. Udvalget bliver
orienteret om sagen på næste møde.

Punkt 3: En 2-årig årsberetning ved forpersonskabet (15:05-15:10 min.)

Forpersonskabet fremlagde den 2-årige årsberetning for udvalget. Udvalget tog den skriftlige årsberetning
til efterretning og drøftede udvalgets fremtidige arbejde.

Udvalget ønsker, at der skal laves en opfølgning på LGBT-undersøgelsen. Desuden er der et ønske om, at
der skal være fokus på, hvilken effekt det har, at Aarhus Kommune er medlem af Rainbow City Network.

Udvalget er enige om, at udvalget fortsat skal have et konkret kommissorium. Det har været nemmere at
arbejde med LGBT+ end med “Mod til rummelighed”, fordi LGBT+ har været mere konkret.

Det er byrådet, som giver udvalget et politisk mandat, derfor er det vigtigt, at byrådet får en tilbagemelding
på det arbejde, som udvalget har lavet de sidste to år. Udvalget er nået i mål med mange af de ambitioner
man havde og som kommissoriet har dannet grundlag for.

Punkt 4: Kommissorium 2020-2021 (15:10-16:50)

Stinne og Per rammesatte processen for udvælgelsen af emner til nyt kommissorium. Det blev forslået at
udvalget skal vælge ét konkret emne og derudover et “følge” emne.



Udvalget er enige om at arbejde med: Demokratisk dannelse og mangfoldighed, herunder køn, alder og
kultur og at LGBT+ skal være "følge-emne".

Emnet spiller godt sammen med byrådets vision om, at Aarhus skal være en god by for alle. I udvalget
ønsker man at Aarhus skal være en by, hvor man har lyst til at deltage.

Det foreslåes at der er fokus på de to emner:

• Demokratisk deltagelse:

◦ Højere valgdeltagelse hos det ”demokratiske B-hold” (som domineres af mænd, unge, lavt
uddannede, vælgere på overførelsesindkomst og vælgere med ikke-dansk baggrund)

◦ Højere grad af aktiv deltagelse i det repræsentative demokrati og dets institutioner
• Demokratisk selvtillid (øge unges mod til og følelse af at være kompetente til at deltage/udtrykke sin
mening/være medborger)

Fordele

• Der var stor opbakning til emnet på udvalgsmødet
• Udvalget har en spillebane
• Der er valg i 2021.
• Der er mulighed for at lave forskellige anbefalinger, aktiviteter, debatter, kampagner osv.
• Lene Hartig Danielsen sidder i udvalget og er chef for Borgerservice og kommunalvalget i Aarhus
• Det er et område, hvor vi har meget data og viden – det er således muligt både at måle på udvalgets
arbejde men også at undersøge, hvad der virker, og hvor det er vigtigst at gøre noget.

Husk/opmærksomhedspunkter:



• Valget er kronjuvelen, men det er ikke det eneste - perioden mellem valgene er også vigtig.
• Samarbejde/snitflade med Handletanken og Kultur og Borgerservice
• Samarbejde/snitflade med valgbestyrelsen
• Emnet skal passe ind i Udvalgets fokus på køn, alder og kultur
• Ligestilling og mangfoldighedsdimensionen skal være det bærende fokus

Punkt 5: Farvel og tak til 2 udvalgsmedlemmer, Didde og Mads (16:50-17:00)

Udvalget takkede Didde Margrethe Lønne og Mads Hedelund for deres store indsats i udvalgets arbejde.
Didde og Mads stopper i udvalget, da de var valgt ind for en 2årig periode tilsvarende kommissoriet.


