Kommunalvalg 2021
Invitation: Debat med unge byrådskandidater
på din uddannelsesinstitution

Århus Ungdommens Fællesråd tilbyder at holde tværpolitisk valgdebat på din uddannelsesinstitution i
forbindelse med kommunalvalget d. 16. november 2021. Det gør vi med kampagnen STEM UNGT, fordi
vi arbejder for at engagere unge i kommunalvalget! Det ved vi lykkes bedst gennem ung-til-ung debat
om emner, der betyder noget i unges hverdag.
Vi har derfor samlet et netværk af 9 unge byrådskandidater fra hver sit parti, der stiller op til byrådet i
Aarhus. Kandidaterne vil meget gerne debattere kommunalpolitiske emner med unge på jeres
uddannelsesinstitution, og præsentere de unge for deres forskellige politiske ståsteder. Det kan være til
en traditionel paneldebat, et besøg i samfundsfagstimerne eller til en mere uformel politisk café, hvor
eleverne får lejlighed til at snakke med kandidaterne. Hvordan vi bedst kan skabe en interesse for
kommunalpolitik hos jeres unge, finder vi ud af sammen.
De 9 unge byrådskandidater er:
Katrine Skov-Hansen, 19 år, fra Alternativet
Anders Winnerskjold, 29 år, fra Socialdemokratiet
Sebastian Joubert S. Kaimson, 23 år, fra Det Konservative Folkeparti
Ditte Wedege, 24 år, fra Liberal Alliance
Jakob Søgaard, 27 år, fra Dansk Folkeparti
Christoffer Koch Andersen, 23 år, fra SF
Mattias Agger, 30 år, fra Radikale Venstre
Laura Bryhl, 25 år, fra Enhedslisten
Mathilde Hjort Bressum, 21 år, fra Venstre

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD | aauf.dk
N.J. Fjords Gade 2K - 8000 aarhus C - 8613 8911 - 2987 8911 - aauf@aauf.dk

ÅUF er paraplyorganisation for 120
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mellemfolkelige og internationalt
arbejdende foreninger i Aarhus
Kommune.

Vil I have besøg på din uddannelsesinstitution?
Så er det nu du skal give besked til koordinator for kampagnen, Noah Lynge Adkins, så I kan komme med
i planlægningen af debatter i efteråret.
Kontakt mig på mailen stemungt@aauf.dk eller tlf. 30 28 26 23.
Jeg glæder mig til at høre fra jer, og håber I vil være med til at engagere unge på jeres
uddannelsesinstitution i kommunalpolitik.
Jeg ringer rundt og følger op på invitationen i uge 25.

Med venlig hilsen
Noah Lynge Adkins
Koordinator for STEM UNGT
En kampagne arrangereret af
Århus Ungdommens Fællesråd
med støtte fra Tuborgfondet.
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