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Styrket seksuel sundhed for unge i Aarhus 
Forslag fra Venstre 

Forslaget retter sig mod Sundhed og Omsorg 

 

Baggrund: 
 
Den seksuelle sundhed blandt unge i Aarhus er dalene. Det er en udfordring for unges 
mentale, fysiske og sociale sundhed. Sammen med byens aktører bør der startes en 
bevægelse hen mod bedre seksuel sundhed for unge (15-28-årige) i Aarhus. De unge bør 
spille den allerstørste rolle i forhold til at forme og udvikle en samlet strategi for seksuel 
sundhed i Aarhus. Nogle af de ting, som er afgørende for at styrke den seksuelle sundhed 
for unge, er et trygt og sikkert sex- og natteliv er oplistet nedenfor: 

 

Beslutning: 
 
Aarhus skal være en god by for alle uanset køn, seksualitet eller etnicitet. En sexet by er en 
by, hvor man kan være sig selv og trygt færdes uanset hvem man er, eller hvem man er 
forelsket i. Udover det skal være trygt for alle at færdes i Aarhus skal viden om den seksuelle 
sundhed opkvalificeres og de eksisterende tilbud samles, så vi kan sikre et overblik over, 
hvor der er behov for øget indsats på dette område.   
  
Derfor forslår Venstre:  
 

 At styrke samarbejdet med etablerede aktører på området, fx Sex og samfund, Aids-
fondet og Sexlinjen. Muligheden for at etablere et partnerskab med Aids-fondet skal 
afsøges. Partnerskabet ska indeholde uddannelse og supervision af undervisnings- og 
informationstilbud til alle kommunens 9. klasses elever, som folkeskolerne ville 
kunne bruge, hvis man som lærer, ikke føler sig komfortabel i at undervise i faget.  

 At sætte massivt ind for at opkvalificere seksualundervisningen til alle kommunens 
7.-9. klasser, hvilket skal ske i samarbejde med Børne-og ungebyrådet, Sex & 
Samfund og Skolerne. 
 

 At samarbejde tæt med alle byens ungdomsuddannelser om den seksuelle sundhed i 
Aarhus og undersøge muligheden for at etablere pop-up tilbud på 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for at tilbyde test af eksempelvis 
klamydia til arrangementer på uddannelsesinstitutioner. 

 
 At sikre, at det er de unge, som viser vejen og skaber den sexede by, hvor alle kan 

udfolde deres seksualitet trygt, sikkert og sundt. Der kan med fordel nedsættes et 
”unge-seksuelråd” med interessenter på området. 
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 At de unge i ”unge-seksuelrådet” laver en ”sex-punktplan” sammen med byens 
aktører, Sex og Samfund, LGBT+ huset og andre kræfter. Planens indhold skal 
udvikles og udfoldes sammen med de unge og byens aktører, fx 
uddannelsesinstitutioner, festarrangører og restauratører omkring de unge i 
nattelivet. Udviklingen af sex-punktplanen understøttes processuelt af Sundhed og 
Omsorg. 
 

 At der udpeges en koordinator for seksuel sundhed ift. indsatser, kampagner, 
kompetenceudvikling, rådgivning og vejledning til unge uden for uddannelse og unge 
med anden etnisk baggrund. 

 
 

Finansiering: 

 

 

 

 


