UNGEPOLITIK I
FURESØ KOMMUNE

FURESØ

EN ALTERNATIV UNGEPOLITIK
Alternativet mener, at unge i Furesø kommune bør have langt
mere indflydelse på, hvilke politiske beslutninger der træffes
omkring dem og deres liv.
Vi ønsker dels at styrke dialogen mellem kommunen, politikerne og de unge selv - men lige så vigtigt at arbejde for, at et
større antal unge engagerer sig politisk, hvormed flere også
kan blive valgt ind i byrådet, og få direkte politisk inflydelse.
Mange unge vælger af forskellige årsager at forlade kommunen. Her er faktorer som manglende muligheder og tilbud i
fritiden, utilstrækkeligt med prisvenlige ungdomsboliger såvel
som uddannelsesmuligheder lokalt, alle ting der vejer tungt.
I Furesø vil der de næste år blive flere ældre. For at skabe en
aldersmæssig balance, er det derfor vigtigt enten at fastholde
flere unge, eller motivere andre til at flytte til kommunen.
Der er grundet besparelser over de sidste mange år set en
reduktion i kvaliteten af forskellige fritidsaktiviteter, herunder
de klassiske tilbud som ungdomsklubber. Dette har medført,
at færre benytter dem. Derved går de unge glip af en vigtig
mulighed for socialt samvær, som normalt kan være en essentiel del af deres udvikling.
I stedet ser vi flere unge i dag, der „hænger ud“ på gaden
eller nær centrale områder som indkøbscentre, stationer og
lignende. Potentielt øger dette risikoen for, at unge meget
tidligt bliver en del af et lidt kedeligt miljø, og eksponeres for
og fristes til brug af alkohol og stoffer. Disse grupper af unge
kan desuden også skabe utryghed blandt andre borgere.
Kommunens gadeteam gør et solidt stykke arbejde for at imødekomme problemet, men også her har man været ramt af besparelser, som uundgåeligt har en negativ effekt på indsatsen.
Alternativet vil derfor styrke gadeteamets ressourcer.
Udfordringen omkring ungdomsboliger der er til at betale, er
stadig et væsentligt problem. Alternativet ser dette som en
meget vigtig opgave at få løst. Etablering af flere almennyttige ungdomsboliger er et godt bud, men et lokalt kollegium
kan også været en interessant overvejelse. Men hvorfor ikke
spørge de unge selv, hvad de ønsker og foretrækker?
For yderligere at sætte fokus på at holde på og/eller tiltrække
unge til Furesø, mener vi, at der bør ses nærmere på at etablere en eller flere uddannelsesinstitutioner lokalt i kommunen.
I Danmark er der over de seneste årtier sket en forøgelse i
antallet af unge, der får en psykiatrisk diagnose eller oplever stress. 15% af børn født mellem 1995 og 2016 er blevet
diagnostiseret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 - og i
dag er vi helt oppe på at 1 ud af 7 jævnligt føler sig stressede.
Alternativet mener, at kommunen i højere grad bør bestræbe sig på at opspore og afhjælpe disse problemer hos børn
og unge, gerne så tidligt som muligt, både af menneskelige
årsager, fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi der
er penge at spare på at imødekomme disse problemer med
rettidig omhu.

