
Referat
Udvalget for mangfoldighed og ligestilling
Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling
29-06-2020 16:00 - 29-06-2020 20:00
Kvindemuseet. Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C

Punkt A: Velkommen til Nagin Ravand (16-16:10)

Velkommen til Nagin og kort præsentationsrunde

Punkt B: Godkendelse af referat fra sidste møde (16:10-16:15)

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt C: Formål med mødet og de næste skridt v/ Stinne (16:15-16:20)

Formålet med mødet er, at danne et fælles vidensgrundlag for, hvilken borgergruppe der ikke er særlig
demokratisk aktive, og hvorfor de ikke er det. Ligeledes er formålet at skabe idéer til at kunne drøfte
relevante prøvehandlinger.

Produktet er 2-3 prøvehandlinger samt et notat til Aarhus Kommunes valgbestyrelse, hvor Udvalget enten
anbefaler valgbestyrelsen at lave mobiliseringstiltag ifm. kommunalvalget 2021 eller ikke. Hvis det
anbefales, skal anbefalingen indeholde forslag til tiltag.

På det næste møde den 18.8.20 skal Udvalget beslutte, hvilke prøvehandlinger der skal igangsættes, og der
skal nedsættes arbejdsgrupper til hver prøvehandling.

Punkt A: Præsentation af Handletanken for lokal demokrati v/ Helene Fisker (16:20-16:40)

Oplægget er vedlagt dagsordenen

Punkt B: Oplæg ”Forskellige borgergruppers valgdeltagelse og mobiliseringstiltag” v/Lene Hartig
(16:40-17:05)

Oplægget er vedlagt dagsordenen

Punkt E: Oplæg ”Forskellige borgergruppers deltagelse i lokaldemokratiet” v/Roger Buch (17:25-17:55)

Oplægget er vedlagt dagsordenen

Punkt A: Idegenerering og konkretisering af prøvehandlinger (18:00-18:45)

Gruppearbejde.

Punkt B: Opsamling på gruppearbejdet v/byrådsrepræsentanterne (18:45-18:55)



Gruppe 1:

Forslag 1) Kvinder i fokus – et samarbejde med kvindehuset

Øge den demokratiske deltagelse hos minoritetsgrupper primært med anden etnisk baggrund end vestlig
- med kvinder i fokus. Inddrage Kvindehuset i Viby. Tage en åben dialog med de kvinder der kommer i huset
om veje til øget demokratisk deltagelse. Temaet for dagen er: ”Hvad er det for nogle drømme I har, og hvad
kunne I her og nu tænke jer af forandring?” Dagen skal ende ud i helt konkrete ting, der skal arbejdes videre
på. Vigtigt at Kvindehuset og Bydelsmødrene kan tage ejerskab for initiativet. Vi ved at mødre har en stor
betydning for børns valg og valdeltagelse,

Forslag 2) Unge etniske kvinder som forbilleder sammen med foreninger

Øge den demokratiske deltagelse hos minoritetsgrupper primært med anden etnisk baggrund end vestlig.
Inddrage foreningerne i Gellerup med fokus på unge kvinder som stjerner eller forbillede. Finde de gode
eksempler på indflydelse og tage udgangspunkt i dette. Der er behov for research i forhold til hvad der
allerede foregår og mulighederne for at koble sig på dette. Lone Hedelund, Anders Glahn og Pia Katballe
blev nævnt som eksempler på personer der kunne inddrages. Desuden vigtig at få lokalområdet herunder
moskeerne med fra starte

Gruppe 2:

Forslag 3: Arrangementer der øger demokratisk deltagelse hos invandrere og efterkommere
Fokus på indvandrer og efterkommere i udsatte boligområder. Forskellige typer af arrangementer der skal
øge den demokratiske deltagelse mellem valg. Skal drives sammen med de lokale kræfter. Skal være sjovt
og der skal diskuteres aktuelle og relevante emner. Der skal være reel indflydelse på noget aktuelt og
relevant.

Forslag 4: Hvordan vi kan få flere til at stemme ved kommunalvalget ved brug af følge-skab?
Fokus på at få de ældre borgere og udsatte borgere til at stemme ved valg ved at samarbejde med
lokalcentre og andre kommunale tilbud og frivilligforeninger omkring Følgeskab til valg. Makkerpar der
forpligter hinanden på at stemme sammen/følges til valg. Det kan være frivillig-ældre, ansat i lokalcenter-
ældre, hjemløs-frivillig, hjemløs-akut og opsøgende medarbejdere osv. Hvordan kan man få flere til at
stemme ved en form for følge-skab.

Forslag 5: Anbefale og opfordre til at være demokratisk aktiv i foreninger, bestyrelser, politiskepartier –
"prikke til metoden"

Vigtigt, at der er nogle (de ”rigtige” (rollemodeller, osv.), der prikker til folk, for så tør man selv stille op til
valg, deltage osv. Fortælle folk, at de skal prikke til folk. Man skal høre det fra en, der kender en.
(Undersøgelser viser at det har en stor betydning, at man bliver ”prikket” til).

Gruppe 3:

Forslag 6: Hverdagsdemokrati – en SoMe kampagne

Hverdagsdemokrati – demokrati mellem valgene. Styrke grundlaget for engagement. Optaget af at få
engageret folk, frem for blot at øge stemmedeltagelse. Fokus på de unge.

Forslag om at lave en SoMe kampagne med et lokalt Aarhus hashtag. Inkludering af rolle modeller, der kan
oplyse om konkrete historier. Fx ligesom Nagin. Forhåbning om, at det kan skabe en kædereaktion. Unge
føler usikkerhed og ansvarlighed, og tør derfor ikke være aktive og stemme. Forslag om, at unge, der er
frustrerede over noget, kan lave video, der bliver offentlig og deles, så der kan komme en debat om det.
Ungebyrådet kan aktiveres heri. Evt. sammen med Ungebyrådet.



Punkt C: Afslutning v/Lone Norlander Smith (18:55-19)

Lone Norlander samlede op på gruppearbejdet og ønskede alle en god sommer.


