
 
   

 
Unge Stemmer 

Hermed orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om antologien ”Unge 

Stemmer”. 

 

Udgivelsen er et resultat af unges arbejde på politiske værksteder arran-

geret af Ungdomsskolen i samarbejde med Ungeråd KBH i efteråret 

2021. 

 

Unges drømme, tanker og idéer  

Som optakt til Regions- og Kommunalvalget, Skolevalget og valget til 

Ungeråd KBH, der alle fandt sted i efteråret 2021, udviklede Ungdoms-

skolen i samarbejde med Københavns Ungeråd et gratis demokratifor-

løb med undervisningsmateriale og tre forskellige politiske værksteder, 

der blev tilbudt de Københavnske skoler. 

 

På værkstederne skulle de unge forholde sig til politiske problemstillin-

ger lokalt og kommunikere forslag til handlinger i skriftlige og visuelle 

produktioner eller i podcasts. I alt 374 elever fra 7.-9. klasse på fire sko-

ler deltog i værkstederne. 

 

Et udvalg af resultaterne fra disse værksteder er samlet i vedlagte bog, 

”Unge Stemmer”, der giver et indblik i nogle af de problemstillinger, 

som optager københavnske unge. Produktionerne rummer mange for-

skellige budskaber, fra gratis menstruationsbind over billigere økologi-

ske madvarer til færre vikarer i skolen. 

 

Ungdomsskolens opgave er blandt andet at ruste de unge til aktiv de-

mokratiske deltagelse: 

 

”§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe 

deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til sam-

fundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt 

udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 

samfund.” (Ungdomsskoleloven) 
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Forord: Ungdomsskolens

arbejde for ungeindflydelse

5

Ungdomsskolen blev dannet i en tid, hvor totalitære politiske
strømninger udgjorde en væsentlig trussel mod demokratiet. Håbet
var, at man ved at give de unge gode og meningsfulde fællesskaber
kunne være med til at (ud)danne ungdommen til at være aktive
medborgere. Demokratiarbejde og indflydelsesmuligheder er
således ungdomsskolens DNA.

Københavns Kommune ønsker at understøtte de unges
demokratiske selvtillid. Vi vil gøre politik håndgribeligt for alle unge
københavnere. Vi vil hive politik helt ned på jorden, og vise de unge,
at deres drømme, ønsker og idéer er vigtige.

Det gør vi ved at tilbyde praktiske og produktorienterede forløb i
autentiske læringsmiljøer, som tager de unge alvorligt. Flere af de
unge, som deltog på de politiske værksteder, startede ud med at
fortælle, at de ikke ’var politiske’, men deres produkter viser en
anden virkelighed.

Værkstederne blev afholdt hos Ungdommens Demokratihus.
Ungdommens Demokratihus er et åbent værksted, hvis
fornemmeste opgave er at udbrede den politiske og demokratiske
ungekultur i København.

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres
kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og
bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse
for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund (Ungdomsskoleloven).



Værkstederne blev afholdt i samarbejde med Ungeråd KBH.
Ungeråd KBH har direkte medindflydelse på udviklingen i
Københavns Kommune og er med til at kvalificere de politiske
beslutninger, der træffes.

På værkstederne skulle de unge forholde sig til politiske
problemstillinger lokalt og kommunikere forslag til handlinger
gennem skriftlige, visuelle eller lyd-produktioner. Eleverne fik
kendskab til lokalpolitiske beslutningsprocesser og de lærte at
identificere forskellen på de forskellige politiske niveauer – og
vigtigst – de unge producerede et indspark til den politiske debat.

I denne bog præsenteres de unges afsluttende produkter fra
værkstederne. Bogen giver et indblik i, hvad en lang række unge
københavnere drømmer om at forandre i deres by. Disse
drømme og visioner vil også blive fremlagt Ungeråd KBH samt
enkelte politikere.

Skrevet af projektkoordinator ved Københavns Kommunes Ungdomskole:
Alberte Aamand
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Introduktion: Hvad er de

politiske værksteder?

7

Efteråret 21 var et brag af et politisk efterår. Ikke nok med at der
var regions- og kommunalvalg i november, så blev der både afviklet
nationalt skolevalg og lokalt valg til Københavns Ungeråd i oktober.
Derfor skræddersyede Ungdomsskolen i samarbejde med
Københavns Ungeråd et gratis demokratiforløb med
undervisningsmateriale og tre forskellige politiske værksteder.
Disse blev tilbudt til de Københavnske skoler. 

Eleverne vil efter et afsluttet forløb have som kompetence at kunne
forholde sig til politiske problemstillinger lokalt og kommunikere
forslag til handlinger gennem skriftlige, visuelle eller auditive
produktioner. Eleverne vil også have fået viden om det politiske
system, og hvilke muligheder man har for at få indflydelse på de
forskellige politiske niveauer. 
Et forløb bestod af tre forskellige politiske værksteder. 

Det første var Politiske Kampagner og Bevægelser, hvor eleverne
arbejdede med politisk kommunikation med udgangspunkt i lokale
politiske problemstillinger. Resultatet af dette værksted var en
valgplakat med elevernes politiske budskaber til noget de vil
forandre i deres lokalområde. Det andet politiske værksted var Tag
del i Debatten. Her blev debatkulturen i både skrevne og sociale
medier diskuteret. 



Der blev også taget et nærmere kig på debatgenren og igangsat
et skriveværksted, hvor eleverne kunne skrive deres egne
læserbreve. Det sidste værksted var Den Unge Pressetjeneste,
hvor der var fokus på reportager og interviewteknikker. Eleverne
valgte også her et politisk emne, som interesserede dem, og
optog deres egen podcast, som blev klippet sammen og udgivet
på Soundcloud. 

Alle værkstederne tog sted i Ungdommens Demokratihus i
Kødbyen. Det er et nyåbnet mødested for alle unge der har
interesse for demokrati og politik, hvilket gjorde det helt oplagt
som lokation for værkstederne. 
Gennemgående for de tre politiske værksteder var et fokus på
unges politiske indflydelsesmuligheder, samt at skabe nogle
produkter, som efter værkstedernes afholdelse kan deles med jer,
som læser denne bog. De vigtige mærkesager kan herved
kommunikeres videre til Københavns Ungeråd, som allerede
arbejder på at fremme unges mærkesager, men også andre
beslutningstagere og samfundsborgere, som vil at lytte til unges
ønsker og idéer. 

Skrevet af underviserne: Emmeline Brackman og Celine Ergin Balmer
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Valgplakater
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Læserbreve
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Hvorfor gør man ikke mere for at holde
Damhussøen ren?
Sander, Ålholm Skole

Jeg synes, det er irriterende, at Damhussøen ikke bliver renset. Lige nu ligner
det noget, der er ved at gå tabt.

Det er en stor sø med flotte omgivelser, det kan blive til et rigtig pænt sted,
hvis vi bare tager os sammen. Damhussøen er en rimelig populær sø i
Valby, og der går flere tusind mennesker rundt om den hver dag. Derfor
synes jeg, at man burde gøre noget ved det.

Ikke nok med at mange mennesker skal se på den beskidte sø hver dag, er
der nogen dyr der skal leve nede i den. For eksempel svaner. Synes du ikke
også, at det er synd for dem?

De har ikke nogen andre steder at tage hen. Jeg synes ikke, det er
retfærdigt for dem. Der er nogen folk, der bruger søen som en stor
skraldespand, og mange tænker:
- Der er allerede så meget skrald nede i søen, det gør ingen forskel, hvis jeg
også lige kaster noget derned.

Man kunne lave et opslag på Facebook, hvor man kunne donere penge til
at få renset Damhussøen, eller man kan gå rundt og spørge om nogen vil
hjælpe med at samle penge ind til søen. Hvis søen nogensinde bliver
renset, skal man helt sikkert gøre et eller andet for at folk ikke smider skrald
derned.

Det kunne være en stor bøde, eller man kunne lave flere skraldespande
rundt om søen. Hvis der er en skraldespand, så vil størstedelen foretrække
skraldespanden frem for søen.

En ide er, at når søen er renset og skraldet er væk, kan den i princippet blive
lavet til en badesø, for i Valby er der ikke særlig mange steder man kan
bade og Damhussøen ligger tæt på mange, så det kan være en rigtig god
mulighed, hvis du spørger mig.
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Valby er en mørk og utryg bydel
Frida, Ålholm Skole

Nu er det blevet oktober, og eftermiddagene og morgenerne bliver
mørkere. Når jeg cykler i skole lidt i otte, eller når jeg skal hjem fra aktiviteter
eller venne-besøg om eftermiddagen, er det allerede mørkt, og der er bare
alt for lidt gadebelysning.

For eksempel er der næsten ingen lys i Søndermarken eller på de mange
små stier, der forbinder villakvarterne. Jeg kan nævne den lille cykelvej
mellem Tschernings Allé og Søndre Allé eller ved gangbroen over Danshøj
station. Også i området omkring Langgade Station mangler der
gadebelysning. Dette er blot nogle eksempler, listen er desværre meget
længere.

Det er med andre ord blevet tydeligt for mig, at gadebelysning ikke står
særlig højt på politikernes dagsorden. Kan det skyldes, at de har svært ved
at sætte sig ind i, at dette er et problem? Eller at man ønsker at spare
penge i kommunekassen?

Som ung i Valby, og jeg antager at mange ældre også føler det samme, er
Valby blevet en mørk og utryg bydel. Hvis jeg går ude, når det er mørkt på
en vej uden gadelygter, er jeg i forvejen utryg. Det er jo desværre sådan, at
rigtigt mange forbrydelser såsom voldtægter, tyverier og lignende ofte sker
efter mørkets frembrud og i områder, hvor der mangler belysning. Dette
påvirker mig.

Ofte kan jeg se mørke skikkelser på vejen eller et menneske, der enten går
bag mig, foran mig eller kommer mod mig, og når jeg hverken kan se deres
ansigt eller beklædning tydeligt, bliver jeg bange. Ofte ender jeg med at
løbe, mens jeg mærker, hvordan angsten og frygten bygger sig op indeni.
Nogle gange vil jeg ikke engang gå ud, fordi der er så mørkt.
Vi er mange, der har det sådan, jeg snakker tit med mine venner om det,
og hvis jeg har været hos min veninde, beder hun mig også altid om at
sende en besked, når jeg er kommet hjem.
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Jeg synes, at det er forkert, at vi skal have det sådan i Valby. Jeg elsker
ellers at bo her i bydelen, men jeg føler ikke, at min tryghed bliver prioriteret
højt nok af dem, der bestemmer.

Hvornår kan vi forvente en handlingsplan og flere penge til gadelygter? Hvis
gadebelysning anses for at være for dyrt, så findes der måske alligevel
løsninger.

Kan bydelen for eksempel prioritere, at lygterne lyser på de tidspunkter flest
mennesker er ude fremfor hele natten?

En god start vil måske være at kortlægge problemet, finde ud af hvor
mange valbyborgere, der har det som mig og også spørge borgerne til
råds om, hvor problemet er størst. Jeg tror, politikerne vil blive overrasket
over problemets omfang.

Så kære politikere, hvornår vil I tage dette problem alvorligt?
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Vanvidscyklister er fuldstændig ligeglade med
andre
Lærke, Ålholm Skole

Hvordan kan vi sammen gøre tunnellerne til et trygt sted for os alle at køre?
Jeg kører gennem tunnellerne ved Valby Skole hver dag. Jeg oplever
nærmest hver dag, at folk er fuldstændig ligeglade med alle andre og kører
som sindssyge.

Noget, der især er svært, er, når man skal op ad bakken til villakvarteret. Jeg
har flere gange oplevet at være helt alene, og når jeg så begynder at køre
kommer der en forbi, der tydeligvis er fuldstændig ligeglad med alt og alle.
Og at de så råber ad mig, fordi det åbenbart er min skyld, at de ikke
kiggede sig for, selvom det var dem, der var ved at køre mig ned.

Det her gør, at jeg er supernervøs hver gang jeg kører gennem tunnellerne.
Det er problematisk, da jeg er ret sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har
det sådan. Problemet er blevet forsøgt at løse med nogle fartbump, men
de hjælper overhovedet ikke.

Her foreslår jeg, at man kan sætte nogle chikaner op. Ligesom når man
kommer ind i tunnellerne fra Lyshøjgårdsvej. Dette vil tvinge cyklister til at
sætte farten ned. Dette er måske ikke kønt, men vi bliver nødt til at gøre
noget. Der er også skilte, der viser, at cykler skal vige for gående, hvilket
også bliver ignoreret. Og det samme med forbudt for knallert skiltene.

Jeg har også ofte oplevet, at folk bare brager over fodgængerfeltet på
Lyshøjgårdsvej, efter de er kommet op af tunnelen (dette er vel og mærke
på deres cykler). Jeg har talt med folk, der gør alt for at undgå tunnellerne,
da disse oplevelser kan gøre deres børn utrygge ved at cykle.

Der er en masse ting ved de tunneller, der ikke er gode. Det, at folk kører på
den måde, og får deres medmennesker til at tage en omvej, bare for at
undgå deres vanvidskørsel, det er noget, der gør mig rigtig ked af det. Det
gør, at jeg også selv, som 14-årig, er bange for at cykle gennem 
 tunnellerne og blive råbt af.
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Er din travle morgen vigtigere end vores liv? 8.
klasses elever bliver nødt til at sige fra!
Ella, Frida og Sarah, Ålholm Skole 
 
Vi tør vædde på, at 1 ud af 4 skolepatruljer har prøvet, at have en dårlig
oplevelse med bilister, i deres tid som skolepatrulje. Vi oplever tit, når vi
er på vej til skole, at vi ser skolepatruljen have ubehagelige oplevelser
når de står midt ude på vejen. Vi ser, at folk råber ting, klemmer sig ind
mellem børne, eller bilerne kører tæt på skolepatruljen. 

Vi har selv oplevet en bil der kom for tæt på. Vi har oplevet, at biler har
prøvet at køre imellem os når vi står midt på vejen. Biler er 10 gange
større end de børn, som er på patrulje, så bare tanken om, at have en
farlig oplevelse, der kan skade børnene, er forfærdelig. 

Vores skolepatrulje kollegaer har oplevet, at se en lille dreng, som var
døden nær, fordi en bil i høj fart var ved at køre ind i ham. 

Når bilerne kører for tæt på er det svært for skolepatruljen at vide, hvad
de skal gøre. De ikke bare kan rykke sig når der går personer over vejen,
som kan risikere, at blive ramt. Det kan ikke passe, at bilister er så besat
af, at komme hurtigt på arbejde, at de er ligeglade med andres liv!  

Der en en undersøgelse, der viser, at der hvert år dør ca. 650 børn og
unge under 30 år i Danmark. Det kan måske give en lille idé om, at
sikkerheden ikke er i orden, når det gælder børn og bilister. 

Så vores løsning er, at det burde stå i loven, og have konsekvenser, hvis
bilisten ikke overholder skolepatruljens tegn. 

42



 

Kursus til teenagelivet 
Af Sara og Selma,  Ålholm Skole 

"Da jeg var barn..." er godt nok en sætning, som man hører lidt for tit. Vi
mener, at vores forældre bør lære mere om, hvordan vi har det. I dag lever
vi i 2021 - ikke 1895. 

I dag er ting meget anderledes. Vi er vokset op omringet af teknologi,
sociale medier og had mod unge. Vi lever lidt i to verdener: den ægte og
den online, hvor vores forældre kun er en del af én af dem. Vores forældre
fatter ikke, hvad den anden verden indeholder, hvilket gør, at vi er mere
udsat for ubehagelige ting på internettet. 

Derfor tænker vi, at det kunne være klogt at lave et kursus for voksne, så de
kan lære, hvordan det er, at leve som en teenager på de sociale medier i
dag. Nogle mennesker mener måske, at det er fuldkommen spild af penge,
men der er heller ikke særlig mange teenagers, som gider snakke med
deres forældre om, hvad de går rundt og laver på sociale medier.  

Mange børnepsykologer siger, at det er farligt at ens forældre ikke ved,
hvad deres børn laver på internettet, fordi man kan få sendt ubehagelige
billeder, dødstrusler og blive udsat for bodyshaming som 9-årig. Derfor
mener vi, at det er meget vigtigt det her kursus bliver til virkelighed - både
for forældrenes skyld og børnenes sikkerhed.  
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Usikker sex, teenagegraviditet og
kønssygdomme.
Af Olivia og Liva, Ålholm Skole

Det er alt sammen noget, som vi unge risikerer, hvis vores
seksualundervisning ikke er god nok. Vi mener, at seksualundervisning ikke
er prioriteret højt nok, i det danske skolesystem. 

Vores lærere går ikke nok op i det, eller er ikke fuldt udlærte inden for
området. Det er vigtigt, at unge ved, hvad de skal gøre og kender til faktuel
viden. Vi har brug for en lærer, som kan tage seksualundervisningen seriøst
og som ikke er bange for at tale højt om det. 

Unge skal føle, at de er i et sikkert miljø, hvor de kan tale frit om det og hvor
de ikke skal skamme sig over noget. Derfor synes vi, at seksualundervisning
skal prioriteres højere i danske folkeskoler, på efterskoler og gymnasier.
 
Vi synes ikke det er et emne, der bliver talt nok om, og det kan være lidt
svært at snakke om for mange mennesker. Men, hvis vi får bedre
uddannede seksualundervisere, vil mange unge højst sandsynligt blive
klogere på emnet. Det er vigtigt, at unge ved mere om dette, da det ellers
kan have konsekvenser i sidste ende. 

Alle unge skal have muligheden for ordentlig seksualundervisning!
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Coronapres for folkeskolernes afgangsprøver. 
Selma og Liva, Skolen på Islands Brygge
 
Covid, stress, at være bagud og pres. Det er alt sammen noget, som vi går
igennem lige nu. Hvorfor skal vi hele tiden få at vide, at vi er langt bagud,
når det ikke er vores skyld? Og ja, I snakker måske ikke om skyld, men
hvorfor nævnes det hele tiden, at vi er bagud?
 
Vi synes ikke, at det er i orden, at der er så mange krav, til vores 9. klasses
afgangsprøve, efter de seneste års Corona-lockdown. Vi har mistet rigtig
meget af vores 8. klasses undervisning, og derfor bør kravene lempes til
vores 9. klasse afgangseksamen. Vi synes, at det kunne løfte en virkelig stor
byrde fra vores skuldre, som allerede bærer på rigtig meget andet.  
  
Vi skulle have været igennem 3 fællesfaglige forløb i 8. klasse, men vi har
kun været igennem ét af de tre, da Corona-lockdown, blandt andet,
forhindrede os i, at lave forsøg. Derfor synes vi, at kravene til 9. klasse
afgangsprøver skal lempes i år, da vi er rigtig langt bagud, og vi ikke kan nå
at indhente alt, som forventes af os. Dette gælder ikke kun vores klasse, eller
eleverne på vores skole. Det gælder for alle skoler i hele landet.    
 
Vi ønsker, at 9. klasses afgangseksamenerne bliver ligesom de var sidste
år:

Citatet er et uddrag af en artikel fra folkeskolerne.dk, som blev publiceret i
februar 2021.  
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"I en bred politisk aftale har regeringen og Folketingets partier
besluttet at skære ned på sommerens prøver i folkeskolen som en
følge af Corona-hjemsendelsen. Det betyder bl.a., at eleverne i 9.

klasse skal op til fire prøver i stedet for normalt syv."



 

I tænker måske, at vi overreagerer, men dette er realiteten. Det gælder ikke
blot ét fag, men mange fag. Det vil blive rigtig svært for os, at komme
igennem afgangsprøverne uden hjælp. Hvis vi ikke kommer igennem dem,
eller kommer igennem dem uden nogen baggrundsviden, kan vi ende med
at få dårlige karakterer, hvilket kan gøre det sværere for os, at blive til dét,
som vi gerne vil. 

Derfor synes vi, at det skal blive nemmere for os i år. Det behøver ikke, at
være andre år, men i hvert fald denne årgang, da vi gik glip af halvdelen af
det, som vi skal bruge til vores 9. klasses afgangsprøver. 
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"Gratis busser NU!" Siger de unge 
Albert og Ludwig, Skolen på Islands Brygge

Vi kan ikke forstå, hvorfor unge mennesker under 18 år skal betale for at
køre rundt i København. Unge tjener meget mindre end voksne ved at
arbejde. Og vi skal stadig betale skat! 

Det koster 40kr. om måneden plus cirka 12 kr. for en 2 zoners billet. 
Er det fair? 

Lad os sige, at en ung person på 15 kører 8 gange med offentlig transport
frem og tilbage. Det svarer til, at denne person skal betale omkring 232kr.
om måneden! Vi mener på ingen måde, at det er fair, da de har en lav
indkomst og et lavt frikortsbeløb. 
 
Vi synes, at transport; bus, metro og tog burde blive gratis for unge under
18 år. Transportministeren siger:

 

Vi er meget uenige, og syntes at der skal blive taget hånd om den
offentlige transport. Så vi syntes helt klart, at de skal tage det alvorligt inde i
regionerne igen og denne gang ikke udskyde deres valgløfte. 

Hvis man gjorde offentlig transport gratis ville unge tage mere rundt og
blive mere aktive i bylivet. Flere ville måske begynde at dyrke en sport eller
andet. Derudover er der er jo også nogle unge som tager bussen, toget
eller metroen i skole.

Politikere, gør nu noget! 
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regeringens valgløfte om billigere offentlig transport bliver
udskudt på ubestemt tid



 
Gratis psykologhjælp til alle unge
Olivia, Ålholm skole

Hvis ens forældrene har penge nok, kan deres børn nemt få hjælp, men hvis
de ingen penge har kan børnene ingen hjælp få. 

Er det fair? 

Hvis man går og har det psykisk dårligt, men man ikke kan snakke med sine
venner eller familie om det kan man kun få hjælp, hvis forældrene har råd
til det. 

Nej, det er langt fra fair.  

Alt for mange unge går og kæmper med f.eks. angst, stress eller
depressioner, og ingen hjælp får. Det kan gå udover læringen i skolen,
venner og familiens sammenhold. 

Mit forslag er, at der skal være gratis psykologhjælp til alle unge - og langt
mindre ventetid. For det kan ikke være rigtigt, at man skal gå og holde det
inde, hvis man går og har det psykisk dårligt, bare fordi ens forældre ikke
har penge nok.  
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Skoler skal lave LGBTQ+ grupper
Olivia, Ålholm skole 

Mange unge går og tror, at de er forkerte fordi de måske kan lide det
samme køn, føler sig som det modsatte køn eller føler sig intetkønnet. 

De går måske og holder det inde ved frygten om, at deres forældre synes
det er klamt eller at de ikke vil acceptere dem. Eller måske tror de, at deres
venner ikke vil være venner mere, hvis de vidste sandheden, fordi de måske
synes det er unormalt  eller klamt  Men har vi egentlig ikke alle sammen ret
til at elske dem vi vil og føle det vi føler? 

Flere LGBTQ+ medlemmer føler sig ensomme i skolen. 
Drengen som er født som pige skal klæde om med pigerne til idræt.
Drengen der er homoseksuel har mistet sine venner og den intet kønnet
bliver stadig kaldt for en dreng.  

Mit forslag er, at starte en LGBTQ+ gruppe på skolerne. Det ville gøre, at alle
dem, som har følt sig ensomme næsten hele livet endelig kan finde nogle,
som forstår dem. 
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Vi er trætte af cigaretskodder 
Mads, Andreas og Mario, Ålholm Skole 

Dem som ryger skal snart tage sig sammen, ellers kan de lige så godt
bruge deres egen penge på skraldespande til cigaretskodderne. Jeg føler
at de er ligeglade med, at de cigaretskodder, der smides over det hele,
ligger på gaderne og i nature. De roder og er grimme og det er synd for de
mennesker, som ikke ryger, men alligevel skal gå og kigge på det hver dag
fordi det er da ikke et kønt syn.

Det skader også naturen, og de dyr, som spiser cigaretskodderne, de dør
uden nåde. Dyrene hjælper os mennesker og naturen med at leve, og jeg
synes at det er forkert at dem der ryger er ligeglade. De er med til, at
smadre vores natur, og så kan det være, at der ikke er mere natur til vores
børn, og deres børn.

Min løsning er, at man skal sige til dem der ryger, at de skal betale for de
cigaretter de smider. Ellers kan man betale dem, som ikke har et job eller de
hjemløse for at samle andres cigaretskodder op.
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Hvorfor bruge penge på noget, som der
alligevel bliver lavet om senere? 
Brug det sted der allerede er ødelagt 
Af Marcus, Skolen på Islands Brygge

Hvordan kan forskellige mennesker tænke at det er en god ide at give
deres boliger ud til firmaer, der kun vil have penge? Som sætter huslejer sky
højt - højere end hvad man normalt skal betale for sådan en lejlighed. 
 
Vi unge har brug for plads til at bo, til at studere og mange andre ting.
Hvorfor skal vi have den høje husleje, som sådan et firma sætter? 

Der er mange forskellige steder i Danmark man kan bygge bygninger til
unge. Der er også mange forskellige steder i Danmark, hvor man kan bygge
til familier og ældre personer. 
 
Hvor skulle disse studieboliger placeres? 
 
En normal københavner eller en fra storbyen ville sikret sige, at der ikke er
plads nye boliger i vores by. Man kan jo tage det sted ude på fælleden der
allerede er blevet ødelagt af andre byggefirmaer. Men så bare sætte disse
boliger ned i husleje og kvadratmeter, så de er mere som studieboliger. 

I tænker sikkert, at man skal tænke på klimaet eller at man skal tænke på
dem der lever i nærheden af dette sted. Men det er også vigtigt, at vi kan få
boliger til studerende. 
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Podcasts
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Udgangstilladelse i frikvartererne

Ubrugelige fag i skolen
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Mellemtrinnet og skolepres

Kriminalitet og tyveri
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CO2 udledning

 

Bandemiljøet i København
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Vikarer i folkeskolen

Veganere
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Unisex toiletter

Bind og tamponer på offentlige toiletter
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Skrald på gaderne

 

Enebørn bliver nedprioriteret!
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Gratis offentlig transport

Amager fælled
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Københavns Kommunes Ungdomsskole ser vigtigheden i at lære
unge om deres demokratiske indflydelsesmuligheder.  Derfor
holdte Ungdomsskolen i efteråret 2021 politiske værksteder for
klasser fra lokale Københavnske skoler. Her lærte de om
demokratiet, de forskellige politiske niveauer og hvordan man
formidler politiske budskaber. Denne bog er resultatet af disse
politiske værksteder.
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