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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 8. december 2010 af
Susanne Møller vedrørende uhindret adgang til Ungdomshuset
for alle
Spørgsmål
Hvad vil Kultur- og Fritidsborgmesteren gøre for at sikre alle
kommunens unge får lige adgang til Ungdomshuset
Motivering:
I driftsoverenskomsten for Ungdomshuset fremgår det, at alle unge
skal have lige rettigheder til at benytte huset.
I en konkret sag, som de konservative er blevet bekendt med, ønsker
Borgerlige Ungdomshusbrugere (BUB) at afholde deres møder i et
kreativt miljø, og at arrangere en klimabegivenhed, der også har
musikalsk karakter, idet BUB ønsker at råbe verden op gennem deres
kreative evner. BUB ønsker derfor tildelt et lokale i Ungdomshuset på
en dato inden for 12 måneder.
Der finders 2 måder hvorpå kommunens unge kan benytte lokalerne i
Ungdomshuset:
1. Det skal besluttes på et bookingmøde, der afholdes om
onsdagen kl. 18.00 i Ungdomshuset.
2. Det skal planlægges via e-mail korrespondance til Knud
Foldschack.
BUB har forsøgt at deltage i onsdagsmøderne, men er blevet afvist i at
deltage.
Herudover BUB har gennem to år forgæves forsøgt gennem e-mail
korrespondance med Knud Foldschack at planlægge en
klimabegivenhed i Ungdomshuset. Klimabegivenheden er blevet
afvist med begrundelser som, at der gennem 9 måneder skulle være
byggerod og med en begrundelse om at klimabegivenheden lignede de
eksisterende arrangementer for meget. Endelig har det været
vanskeligt for BUB, at få svar fra Knud Foldschack, fx sendte BUB i
februar 2010 en forespørgsel til Knud Foldschack, som endnu ikke er
blevet besvaret
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På den baggrund ønskes Kultur- og Fritidsborgmesterens svar på,
hvordan hun fremadrettet vil sikre at alle kommunens potentielle unge
brugere får lige og uhindret adgang til at benytte Ungdomshuset,
således at driftsoverenskomstens tekst efterleves.
Svar
Af Driftsoverenskomsten mellem Fonden Jagtvej 69 og Københavns
Kommune fremgår følgende vedrørende offentlighedens adgang:
”Formålet med oprettelsen og driften af Ungdomshuset er at skabe et
åbent værested for byens unge og med særlig opmærksomhed på at
favne den sociale, kulturelle og etniske mangfoldighed som
København og ungdomshusbevægelsen rummer.
Ungdomshuset skal rumme forskellige aktiviteter, såsom øvelokaler,
musikarrangementer, værksteder, mødeaktiviteter, dramatik og
udstillinger m.v.”
Det fremgår ligeledes at:
”Til Ungdomshuset skal der være adgang for alle. Eventuel
begrænsning i adgangen til Ungdomshusets aktiviteter kan kun ske
efter saglige kriterier. Eksempelvis må erhvervsmæssige, religiøse
eller partipolitiske aktiviteter ikke være afgørende for deltagelse i
Ungdomshusets aktiviteter eller anvendelse.”
Fonden Jagtvej 69 har ansvaret for, at Ungdomshuset drives i
overensstemmelse med driftsoverenskomsten.
Borgerlige Ungdomshusbrugere (BUB) klagede ved mail af 8.
september 2009 til Kultur- og Fritidsforvaltningen, da de efter
henvendelse til Fonden Jagtvej 69 havde fået afslag på at afholde et
møde om klimakonferencen i Ungdomshuset.
Kultur- og Fritidsforvaltningen traf afgørelse vedrørende klagen d. 8.
oktober 2009. Forvaltningen fandt ikke grundlag for at kritisere
Ungdomshusets beslutning om ikke at imødekomme BUB’s
anmodning om lån af et lokale.
Forvaltningen lagde ved afgørelsen vægt på, at man ikke kunne
tilsidesætte Ungdomshusets forklaring om, at man for at sikre bredden
i husets aktiviteter har måttet lave et generelt stop for klimaaktiviteter.
Forvaltningen bemærkede i den forbindelse, at Ungdomshuset ikke
har karakter af at være et mødecenter, og at der på grund af
ombygningen af huset kun var ét interimistisk mødelokale som, ifølge
Ungdomshusets forklaring tillige bruges af aktivitetsgrupper i huset
samt af et esperantohold.
Det skal i den forbindelse oplyses, at BUB ønskede at låne et
mødelokale. Som det fremgår af vedlagte korrespondance fremgik det
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ikke af deres klage eller henvendelsen til Fonden Jagtvej 69, at mødet
var en begivenhed, der også har musikalsk karakter. Tværtimod
fremgik det af klagen, at man skulle lave en workshop med fokus på
effektive og fredelige demonstrationer til klimatopmødet. Workshoppen skulle finde sted en aften i ugerne 38 – 41.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke, siden den ovenfor anførte
afgørelse, modtaget klager fra BUB eller andre om, at de ikke har fået
adgang til Ungdomshuset, eller om at de ikke har fået svar på deres
henvendelser til Fonden Jagtvej 69 om lån af lokaler. Forvaltningen
har dog kontaktet advokat Knud Foldschack, som ikke erindrer at
have modtaget en henvendelse som den nævnte.
På den baggrund ser Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen anledning
til at foretage sig yderligere for yderligere at sikre uhindret adgang til
Ungdomshuset.
Til uddybning af besvarelsen henvises til vedlagte bilag med
•
•

Kultur- og Fritidsforvaltningens afgørelse af 8. oktober 2009
Mail af 18. august 2009 fra Fonden Jagtvej 69, hvori de
oplyser, at de har forsøgt at få kontakt med BUB med
vedhængende korrespondance, der belyser BUB’s ønske.

Med venlig hilsen
Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde
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