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Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overta-
get administrationen af de grønne guider i Århus. Efter 
regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 
har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 3 
grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti 
fra sin debatpulje for de sidste 20%. En grøn guide er en lokal 
miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere 
miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig 
udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, 
vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kom-

mende generationer. Den grønne guide arbejder primært i 
sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de 
andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke 
ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men 
fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med hand-
lingsorienteret folkeoplysning. I Århus arbejder de grønne 
guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger 
i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede 
guiderne i 2008 med følgende opgaver:

Grøn Guide Århus Nord fungerer som tovholder for forenin-
gen ”Kræmmerforening i Århus Vest”. Foreningens formål 
er at støtte genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige 
Århus. I 2008 har foreningen afholdt 7 bagagerumsmarkeder 
hos Idrætsforeningen IHF, Hasle med 20-25 stadeholdere 
pr. marked. Bagagerumsmarkederne skal stimulere til øget 
genanvendelse samt være en tværgående social aktivitet 
i Urbanområdet. En af fodboldtrænerne i IHF har hentet 

inspiration fra markedsformen til en lignende aktivitet i hans 
fodboldskole i Bagdad.  

Dansk Snegleforening, som blev stiftet i 2005 på initiativ af 
de grønne guider, har nu med hjælp fra frivillig arbejdskraft 
fået en hjemmeside www.dansksnegleforening.dk, som 
siden april 2008 har haft ca. 4000 besøgende. Hjemmesiden 
indeholder miljøvenlige råd om sneglebekæmpelse, snegles 
biologi og undersøgelser af snegle. Dansk snegleforening er 

netbaseret og havde ved årets udgang 183 medlemmer. På 
medlemsmødet 6. nov. fortalte agronom Mie Himmelstrup 
fra det Biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet 
om sine forsøg med ”Kuldefølsomhed hos æg og unge dræ-
bersnegle”. Foreningen sender 4-5 nyhedsbreve ud om året. 

I samarbejde med Naturhistorisk Museum, Det Danske Ha-
veselskab og Skov og Naturstyrelsen blev undersøgelsen af 
dræbersneglens æglægningssteder, overvintringssteder og 
potentielle fjender udført i efteråret 2008. Der mangler basal 
viden om en lang række biologiske spørgsmål, inden man 
kan give en tilfredsstillende rådgivning omkring bekæm-
pelse af dræbersneglen, og om hvordan sneglen påvirker 
den vilde fl ora og fauna dels direkte men også indirekte ved 
anvendelse af bekæmpelsesmidler i haver og i naturområder. 
Mere end 200 haveejere indberettede deres erfaringer med 
dræbersnegle pr. telefon og e-mail til projektet, herunder 
82 beskrivelser af æglægningssteder. 32 haveejere deltog i 
undersøgelsen med opstilling af forsøg i deres haver.  

Projektet bestod af fi re delundersøgelser: 
I) Æglægningssteder samt overvintringssteder   

for æg og unge snegle.
II) Forsøg med kunstige skjul. 
III) Beskrivelse af snegle og snegleæg i danske   

haver.
IV) Dræbersneglens potentielle fjender. 
Desuden et afsnit om nye sneglearter i Danmark. Rapporten 
kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, Dansk 
Snegleforenings hjemmeside og Naturhistorisk Museums 
hjemmeside. http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/
rapporter/rapport.htm. 
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Frit Oplysningsforbund blev på landsplan grundlagt 
i 1952 af medlemmer af Det radikale Venstre. Oplys-
ningsforbundets formål er at udbrede debatskaben-
de samfundsoplysning. Pr. 1. januar 2004 fusionerede 
Frit Oplysningsforbund på landsplan med Dansk 
Husfl id og har hermed ændret navn til oplysnings-
forbundet NETOP. Frit Oplysningsforbund i Århus 
hedder dog stadig FO-Århus.

GRØNNE GUIDER I ÅRHUS GRØNNE GUIDER I ÅRHUS

Et samarbejdsprojekt mellem Grønne Guider og Naturhisto-
risk Museum. Gennem ”Stenbro Natur”-projektet satte fokus 
på byens dyreliv for både at gøre opmærksom på de mange 
naturoplevelser, man kan få i byen, og for at skabe rum og 
tolerance i forhold til dyrene og naturen i byen. Udstillingen 
”Byens vilde væsner”, som blev fremstillet af Naturhistorisk 
Museum i projektperioden, blev i 2008 lanceret i Rådhushal-
len i Århus, Økolariet i Vejle og Skandinavisk Dyrepark. 

Udstillingen er en stiliseret tagkonstruktion, hvorpå der
er udstillet forskellige dyr, som lever i bynaturen, bl.a. en 
husmårfamilie, et par rotter, fl agermus, sølvmåger mm.. Plan-
cher med korte tekster fortæller, hvor dyrene kommer fra, og 
hvorfor de lever i byen. Oplysningsarbejdet omkring dyrene 
og deres levevis i byen kan dels afhjælpe konfl ikter og dels 
åbne byboernes øjne for naturoplevelser i dagligdagen.   

Ungdoms VM for sejljoller og surfere blev afholdt på Århus-
bugten af ”Sailing Århus” fra 11.-18. juli. Med deltagelse af 
knap 400 sejlere, trænere og offi cials fra 60 nationer regnes 
dette mesterskab for at være et af de vigtigste sejlsportsar-
rangementer i verden. Sailing Århus var arrangør af stævnet 
og stod blandt andet for at engagere næsten 300 frivillige i 
arbejdet med stævnet. I samarbejde med Sailing Århus og 
med midler fra Dansk Sejlunion og Den Internationale Olym-
piske Komite, som tilsammen havde bevilliget 145.000 kr., 
fi k stævnet en markant grøn profi l. Marsvinet, som ofte ses i 

Århusbugten, var logo for de grønne tiltag ved stævnet. 
De forskellige grønne tiltag havde alle relation til vandmil-
jøet. Den grønne profi l markerede over for sejlere, offi cials og 
de mange hundrede frivillige hjælpere, at i Danmark har vi et 
rent miljø, som vi gør meget for at bevare, og at den enkelte 
har et stort ansvar for at beskytte miljøet. 
Se mere her: www.aarhuskommune.dk/portal/se_bare_her

Der har været afholdt 3 større mostarrangementer:  i 
forbindelse med bagagerums-marked på Jernaldervej ved 
Ellekærskolen, ”Store Mostdag” på Risskov Bibliotek og store 
æblepressedag i samarbejde med Beder-Malling Bibliotek. 
Der har desuden været 28 udlån af mosteriet til foreninger, 
daginstitutioner m.fl ., og pga. den store interesse for mosteri-
erne og mostarrangementerne er der oprettet en hjemme-
side: www.hjemmemosteri.dk

 
Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring 
skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har 
bidraget til PR-aktiviteterne omkring skolekonkurrence, fol-
der, hjemmesiden www.sebareher.dk mv. Der har især været 
arbejdet med at inddrage kommunens nye klimapolitik i de 
forskellige undervisningstilbud.    

Hold rent dag i Århus Syd 
Hold rent arrangementet i Århus Syd er en fast tradition. I 
Mårslet var det 10. år i træk og i Solbjerg, Beder og Malling 
var det 8. år, der arrangeres hold rent-dag. Jubilæet blev fejret 
med trafi kveste til alle deltagere. Vestene var sponsoreret af 
Århus Miljøcenter og påtrykt ”Hold naturen ren”. Alle børn fi k 
et sæt ”Affaldsspillekort” med viden om bl.a. affaldets ned-
brydningstider. Traditionen tro var der morgenbrød og kaffe 
før oprydningen og øl/sodavand efter rengøringsarbejdet. 
Specielt i Mårslet, Beder og Malling deltager der mange børn, 
bl.a. fordi man her har formået at få spejdere og FDF’ere med 
i arrangementet. 

I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune, har grønne 
guider fortsat arbejdet med ”Affald i skolen” rettet mod 4.-6. 
klassetrin. Undervisningslokalet, undervisningsmaterialerne 
og den tilknyttede hjemmeside www.affaldiskolen.dk  er vi-
dereudviklet i løbet af året. Grønne Guider varetager nu også 
den rundvisning på forbrændingsanlægget, der fi nder sted i 
forbindelse med skolebesøgene. Ud over besøg af skole

klasser har Grønne Guider også haft besøg af studerende 
fra Århus Lærerseminarium og islandske lærere på studietur. 
Livsstilseksperten og forfatteren Christine Feldthause har i 
forbindelse med sin miljøbog ”Feldthause skruer ned” været 
på besøg i affaldsskolen og hentet viden og inspiration til 
bogen. 
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Kræmmermarked i Århus Vest

Børn presser most i forbindelse med 
bagagerums-marked.

Skolerne samler affald i samarbejde 
med Affaldvarme. 

Snegleforening

Projekt dræbersnegl

Stenbronatur

Ungdomsverdensmesterskab
– Sejlstævne
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Mostarrangementer Samarbejde omkring skoletjenester 
mv. i magistraten Teknik og Miljø

Affald i skolen

Kræmmerforening i Århus Vest



GRØNNE GUIDER I ÅRHUS

• Hjemmekompostering for nybegyndere på   
Risskov Bibliotek. 

• Minikursus i samarbejde med Morsø Jern-
 støberi, pejsen.com/Multi-Pejse, Egå og lokal
 skorstensfejer i kunsten at fyre effektivt og   

miljøvenligt. 
• Foredrag ”Kampen mod dræbersneglen” på   

Risskov Bibliotek, Beder-Malling, Solbjerg og   
Højbjerg biblioteker. 

• Arrangement om økologisk havebrug i Skåde   
Kolonihaveforening.

• 3 rundvisninger på Studstrupværket.
• Rundvisning på Forbrændingsanlægget.
• Genbrugslys og tørrede æbler: Børnearrange-
 ment på Risskov Bibliotek. 
• Foredrag om byræve i Naturhistorisk Museums   

auditorium. Byræve er ofte så tillidsfulde, at de   
skaber utryghed. Rævene er imidlertid hverken   
syge eller aggressive, de er bare nysgerrige. 

 Der er et stort behov for oplysning om byrævene,
så disse dyr ikke skaber unødig frygt.                                                         

 

Som afl astning for naturvejlederarbejdet på Sølyst har 
Grønne Guider stået for 7 naturvejlederture for skoleklasser. 
Turene er afviklet i efteråret, en i Riis Skov, 3 til vandhul nær 
Sølyst og 2 til Brabrand sø samt en til Egå Engsø. Desuden 
har guiderne deltaget i praktiske opgaver på Sølyst og ud-
arbejdet tekster til en ny velkomsttavle på Sølyst. Guiderne 
har udarbejdet forskellige undervisningsmaterialer til brug i 
vandhulsundervisningen ved Sølyst.

Der blev i 2008 lavet tekster til en planche til Egå Engsø om 
”Kreaturgræsning”. Desuden blev  der lavet 4 tekstoplæg til 
informationstavler om vildsvin til dyrehaven.

STUDENTERHUS ÅRHUS

STUDENTERHUS ÅRHUS

Roadshow 30. jan. med Jacob Holdt og Henrik Fogh Rasmus-
sen, der stillede skarpt på USA. Arrangementet markerede 
samtidig, at aftenskolerne i Århus introducerede studierabat 
på kurser og foredrag. Roadshowet var arrangeret af FOF 
Århus, FO-Århus og Skødstrup-Løgten Koret. Velkomst ved 
Kulturrådmand Flemming Knudsen. Er USA et land præget 
af racisme, fattigdom, sygdom og kriminalitet? Eller bliver de 
negative sider i det amerikanske samfund overdrevet i den 

danske debat? Hvad kan Danmark lære af den amerikan-
ske samfundsmodel, og hvad kan amerikanerne lære af 
Danmark?”  
Studierabat på oplysningsforbundenes foredrag og kurser 
kan fra 2008 fås af studerende på en SU-berettiget uddan-
nelse eller lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale. 
Arrangementerne skal dog være afsluttet senest kl. 18.00.

Roadshow

Århus som international uddannelsesby 27. febr. Erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner, kommune og region var inviteret 

til en idé- og netværkskonference (foredrag og workshops) 
om Århus som international uddannelsesby. 

Facebook som socialt medie 26. marts. Oplæg ved Jakob 
Linaa, forsker i digitale medier ved Institut for Medieviden-

skab Århus Universitet, om Facebook og Susan Wisenberg, 
fra reklamebureauet Envision om LinkedIn og SecondLife.

“Innovation for bundlinje og en bedre verden” 15. april. Ved 
Louise Koch, antropolog fra Århus Universitet og konsulent 
hos antropologerne.com, som hun også er partner i. Hendes 

speciale er innovation og organisation, og denne aften 
“underholdt” hun med, hvordan det er at være antropolog i 
felten og vigtigheden af hendes speciale: innovation.

Etniske minoriteter 22. april. Integrationen af etniske minori-
teter i det danske samfund er et omdiskuteret politisk emne 
med overvejende fokus på tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Fra den politiske og offentlige debat in mente synes opga-
ven uløselig. I foredraget belystes integration fra fl ere vinkler 
og fra et forskningsmæssigt perspektiv.

Konference

Facebook som socialt medie 

Innovation for bundlinje og en bedre verden

Etniske minoriteter 

OL i Kina 8. maj. Kina var dagligt i medierne i 2008 og boykot 
af OL var på dagsordenen. Men hvordan ser det egentlig ud 
med de kinesiske myndigheders løfte om større pressefri-
hed? Og hvordan forholder omverdenen sig til Kina nu, hvor 
landet holder/har holdt OL og samtidig har en stadig vok-

sende rolle på den internationale scene? Paneldeltagerne: 
Clemens Stubbe Østergaard fra Institut for Statskundskab, 
Per Clausen fra Enhedslisten og Pernille Frahm fra SF.  

OL i Kina 

Foredrag og debat for unge kunstnere på vej, 17. maj. Musi-
ker, forfatter, debattør og foredragsholder Henrik Marstal og 

musiker, producer og sounddesigner Henrik Munch talte om 
elektronisk musik.

Tonefi lter

Kina og OL – er det virkelig så slemt? 20. maj. Foredrag af eks-
perterne: Stig Thøgersen, professor ved østasiatisk Afdeling 
på Aarhus Universitet og direktør for Play the Game, Jens 
Sejer Andersen. Kunne OL være med til at åbne Kina politisk 

og erhvervsmæssigt og dermed give en positiv effekt på 
situationen i Kina? Ville en boykot overhovedet hjælpe på 
situationen? Og hvilken betydning har det for sport generelt, 
når man blander politik og sport?

Kina og OL – er det virkelig så slemt? 

Fair Trade fest med bæredygtigt modeshow 17. juni. Dan-
marks mest retfærdige fest! Bæredygtigt modeshow, oplæg 

om Århus som fair trade by, live musik med Antiquila. 

Fair Trade fest med bæredygtigt modeshow 

Er du intelligent? 26. sept. Og kunne du tænke dig at vide 
det? Studenterhus Århus afholdt i samarbejde med Mensa 
Danmark intelligenstest. Foredrag med Tina Refning Larsen 

om intelligens. Hun er medlem af European Council for High 
Ability og Mensa Danmark, og har også stiftet foreningen 
Gifted Children. 

Er du intelligent? 

Oplevelser som udsendt soldat! 14. okt. Foredrag ved Primæ-
reløjtnant Anders Krogsgaard omkring det at være udsendt 

som soldat. Han har deltaget i de danske fredsbevarende 
missioner i Kosovo og senest Afghanistan.

Oplevelser som udsendt soldat!  
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Hjemmekompostering for
nybegyndere

Henrik Fogh Rasmussen
Fotograf: Altinget.dk

Naturvejledning fra Naturcenter Sølyst

Plancher til Egå Engsø og Dyrehaven

Andre arrangementer



19. nov. Steen Bocian, cheføkonom for Danske Bank, gav sin 
faglige vinkel på den hverdag, almindelige mennesker står i i 
forhold til fi nanskrisen. Hvor slemt bliver det, og hvordan vil 

vi i givet fald kunne mærke det? Mister vi vores jobs? Bliver 
vores penge mindre værd? Hvad kan vi gøre for bedst at 
ruste os? 

TalentFilm festival 5. og 26. nov. Århus Studenterhus arran-
gerede Talentfi lm Festival 2008 for nye spirende fi lm-talenter 
iÅrhus. 

21. nov. En anderledes fredagsbar med masser af stemning, 
live musik med Inside the Whale, foredrag fra ernæringskyn-

dige, der afl ivede myter om kost og motion og ikke mindst 
smagsprøver.

15.-16. nov. En to-dages kreativ festival med mere end 
halvtreds workshops inden for arkitektur, dans, design, fi lm, 
formidling, fotografi , gøgl, kunst, musik, poesi, litteratur, 
teater og tekstildesign. Alt sammen med fokus på at skabe. 
Arrangementet havde til hensigt at samle kreative menne-
sker og organisationer i Århus og sætte fokus på vitaliteten 

af den kreative proces. En proces der ofte drukner i jagten 
på resultater. Udover de mange workshops, talte festivalens 
aktiviteter blandt andet også en projektbar. Denne funge-
rede som idébank og projekttavle, så iværksættere kunne 
matches, og nye projekter realiseres. 

Bagom fi nanskrisen 

TalentFilm festival 

Den Velsmagende Fredagsbar  

Skabelsesberetningen 

STUDENTERHUS ÅRHUS KVINDERNES INTERNATIONALE DAG OG I KÆRLIGHEDEN NAVN

Kvindehandel - et fælles ansvar. 8. marts. 
Arrangører: Kvindemuseet, Center mod Menneskehandel, 
Soroptimistklubben i Århus. Samarbejdspartnere: Amnesty 
International Århus, Aktive Kvinder, 3 F Århus, Heltinderne 
Århus, Erhvervskvinder Århus, Zonta Århus, Zonta 96 Århus, 
Århus Seminarium, BUPL Århus, Innerwheel Århus, HK Århus, 
Studenterhusaarhus, Kvindehuset Århus.

I Danmark er menneskehandel et aktuelt problem, der ikke 
må eller kan ignoreres. Kvinder, mænd og børn sælges og 
købes dagligt og ofte fl ere gange og bliver udnyttet og 
misbrugt som arbejdskraft til kriminelle aktiviteter, tiggeri, 
prostitution og til sexindustrien. Størsteparten af ofrene er 
kvinder. De transporteres, sælges og fastholdes i slavelig-
nende forhold. Der er kønsspecifi kke kulturelle forklaringer 
på, at det oftest er kvinder, der sælges til sexindustri og pro-
stitution. For det første er der efterspørgslen, både i form af 

arbejdskraft og sex. For det andet er kvinder særligt udsatte 
for fattigdom, arbejdsløshed, alene-forsørgelse og mang-
lende uddannelsesmuligheder, hvilket skaber grobund for, at 
de kan lokkes til at rejse illegalt eller legalt til andre lande. De 
ender i netværk af kriminalitet, udnyttelse og misbrug.  Fysisk 
og psykisk vold, trusler, kidnapning, indespærring, voldtæg-
ter, bedrageri, grov udnyttelse, løgne og angst er blot nogle 
af mange vilkår for kvinder, der er ofre for menneskehandel.
Dagens program skubbede til holdninger i det offentlige 
rum og søgte at gøre menneskehandel til et nærværende og 
vedkommende problem for borgerne i Århus.
14.00: Optog med fakler og balloner gennem Århus
15.00: Fremvisning af fi lmen ‘Når månen er sort’ af dokumen-
tarist Anja Dalhoff, der satte fokus på problemet i en dansk 
sammenhæng og beskrev et stigende problem med men-
neskehandel af nigerianske kvinder til Danmark.
16.00: Tale af borgmester Nicolai Wammen Århus.

En debatskabende forestilling, som med afsæt i den seneste 
tids etnisk og socialt prægede uroligheder mange steder 
i landet satte fokus på kærligheden som bevægende og 
forandrende drivkraft – og dermed tog pulsen på, hvad der 
foregår i tiden. Sammenholdt med den almene utilfredshed 
og utilpassethed i forhold til det danske samfund, som des-
værre trives blandt nogle fl ygtninge-indvandrerunge, er det 
sådan set ikke så overraskende, at der i februar-marts måned 
2008 landet over kom gang i brandstiftelse og hærværk – 
udløst direkte i forlængelse af den anden offentliggørelse 
af Mohammed-tegninger. Hertil kom det tragiske, måske 
racistisk betonede drab på det 16-årige avisbud på Amager 
i marts måned. Ulykkelige, tilfældige, men tilbagevendende 
– ja nærmest forudsigelige hændelser – udført af frustrerede 
unge, som overordnet set mangler tilhørsforhold og kærlig-
hed til Danmark. Og det får man ikke på en eftermiddag. 
”I kærlighedens navn” havde Danmarkspremiere torsdag 
d. 4. september i Århus Festuge, som i 2008 havde temaet 

Åben By. Derfor åbnede vi op ”i kærlighedens navn” på byens 
bedst skjulte teater, en skøn teaterscene i Klostergadecentret 
i samarbejde med Århus Pensionistsamråd. I forbindelse med 
opførelserne i Festugen indledte en kendt personlighed hver 
forestilling med en kort prolog over temaet: Kærlighedens 
Ansigter. 
I Århus Festuge opførtes ”I kærlighedens navn” torsdag, 
fredag, lørdag og søndag kl. 16.00 og 21.00. I den følgende 
uge opførtes skoleforestillinger for de ældste elever i Århus 
Kommunes Folkeskoler. Også ved skoleforestillingerne var 
der en kort prolog ved lokale navne som Fadi Kasim, Rabih 
Azad-Ahmad, Fatma Øktem, Bilal Abdallah, Reda Zam-Zam, 
Gina Magdulin Ewea og biskop Kjeld Holm.
Publikum: Alle mellem 15 og 100 år, hvad enten man tror på 
kærligheden eller tvivler, laver rav og rod i den eller rydder 
op, er låst inde, sat uden for eller føler sig ovenpå.   
I Kærlighedens Navn – en samtidscocktail skrevet og instru-
eret af Pia Marcussen.

Kvindehandel - et fælles ansvar

I kærlighedens navn- i samarbejde med Opgang 2

KVINDERNES INTERNATIONALE DAG

KVINDERNES INTERNATIONALE DAG

KVINDERNES INTERNATIONALE DAG

KVINDERNES INTERNATIONALE DAGKVINDERNES INTERNA-
I Kærlighedens Navn – en samtidscocktail skrevet og instru-

KVINDERNES INTERNA-
I Kærlighedens Navn – en samtidscocktail skrevet og instru-
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Billeder fra forestillingen



ÅRHUS FESTUGE 29. august – 6. september

Statsminister Anders Fogh Rasmussen toppede listen over 
prominente gæster i Århussamtalerne. Han fortalte om 
verdenssynet bag sin politik og koblingen mellem sin egen 
moral og de konstante udfordringer, han står overfor.

Journalist Martin Krasnik udvalgte en række danske og 
udenlandske forfattere og debattører, der kunne levere nye, 
interessante vinkler på årets festugetema, for hvordan holder 
vi sindet åbent, når der konstant sættes spørgsmålstegn 
ved de værdier, vi kender? På scenen i Århus Kunstbygning 
debatterede en række karismatiske mennesker, hvordan de 
selv gør – uden at gå på kompromis med deres egne værdier. 
Hvor går grænserne for deres tolerance, og hvordan ser de 
deres identitet i en global verden?

Clement LIVE d. 30. august kl. 19.30-21.30.
Talkshowet ‘Clement Direkte’ sendte fra Århus Kunstbygning. 
Her kunne man opleve Clement Kjersgaard i samtale med tre 
interessante Århus-personligheder: 
Borgmester Nicolai Wammen om hvordan Socialdemokra-
terne vil vælte regeringen, der jo - trods små og større kriser - 
står solidt. Hvordan skal Århus positionere sig over for andre, 
stadig mere markeringslystne og ambitiøse danske byer? 

Jyllands-Postens nye chefredaktør Jørn Mikkelsen gæstede 
‘Clement Direkte’ i præcis samme uge som avisen gik helt og 

fuldt i tabloid-format. Men Mikkelsen har erklæret, at avisen 
også skal planlægges anderledes end tidligere. Er læserne 
parate til det? Er journalisterne?
Egoland-tegneren Ivar Gjørup talte om dannelse og dermed 
om møblementet i det offentlige rum. Hvad er det for en 
udvikling, vores kultur undergår? 

Søndag 31/8:  Tariq Ramadan & Flemming Rose i 
samtale med Martin Krasnik 

Mandag 1/9:  Ian Rankin i samtale med Bo Tao 
Michaelis 

Tirsdag 2/9:  Lone Frank & Kathrine Lilleør i samtale 
med Jes Stein Pedersen

Onsdag 3/9:  Poul Erik Tøjner i samtale med Synne 
Rifbjerg

Torsdag 4/9:  Jens Smærup Sørensen i samtale med 
Lars Bukdahl 

Fredag 5/9:  Peter Sisseck i samtale med Poul 
Piilgaard Johansen 

Lørdag 6/9:  Ulrik Høi og Niels Højlund m.  klaver i 
samtale med Mette Vibe Utzon

 
Århussamtaler blev arrangeret af Århus Festuge, kurateret af 
Martin Krasnik, støttet af FO-Århus og afviklet i samarbejde 
med Århus Kunstbygning. DR TV optog og sendte alle ar-
rangementer i ugens løb.

Århussamtaler: Åben by – åbent sind 

Festugen lejede et stort og fl ot Spejltelt til 450 personer, som 
blev placeret på Bispetorv midt i byens hjerte. Det charme-
rende belgiske spejltelt, ”Magic Mirrors” er elegant indrettet 
med spejle, skinnende søjler og lysekroner og dannede i 
dagtimerne rammen om en lang række spændende arrange-
menter, som henvendte sig til mange forskellige målgrupper. 
Et nyt tiltag i teltet var en række live-interviews, der blev 
sendt direkte i DR TV under Festugen. Hver formiddag var 
studievært Nis Boesdal på plads i teltet, hvor han for rullende 
kameraer præsenterede en række spændende gæster til en 
snak om aktuelle emner.

Fredag 29/8:  Jakob Haugaard 
 (komiker og skuespiller)
Mandag 1/9:   Karin Mortensen 
 (håndboldspiller)
Tirsdag 2/9:  Lotte Heise 
 (foredragsholder og debattør) 
Onsdag 3/9:  Jørgen Leth 
 (forfatter og Journalist)
Torsdag 4/9:   Nicolaj Wammen 
 (borgmester)
Fredag 5/9:  Ivan Pedersen (musiker) samt 
 vinderen af DPAs Jazz konkurrence for 

unge komponister

Nis Boesdal i Spejlteltet

Den sidste søndag i festugen blev etableret en alternativ cy-
kelrute: ’Den Blå Rute’, og den gav alle mulighed for at opleve 
nogle af byens mere ukendte sider – og samtidig få noget 
motion. Temaet ’Åben By’ lagde op til, at man ser sin by på en 
ny måde. Den 12 kilometer lange rute løb fra Den Perma-
nente via Pier 4 og de bynære havnearealer ud til Mærsk-
terminalen, som ellers ikke er åben for offentligheden. Her 
kunne man opleve en udsigt over havnen fra en anderledes 
og ukendt side. Undervejs på ’Den Blå Rute’ kunne man op-

leve nye og anderledes former for idræt, samt opdage nogle 
af byens skjulte steder. Kort og godt: Et væld af overraskende 
oplevelser ventede forude. En af tankerne bag ruten var – ud 
over at fremme motion – at få byens borgere til at komme 
ud af busken og mødes med hinanden. Et af tiltagene var et 
brobyggerinitiativ mellem kvindelige indvandrere og dan-
skere. Kvinderne cyklede ruten to og to på tandem.

Den blå rute - 7. september

DEMOKRATI OG KVINDESTEMMERET

Kvindemuseet og Gellerupscenen lavede sammen en fore-
stilling om demokrati og kvidestemmeret opført 7 gange 
som indslag i Århus Festuge i 100-året for loven om kvinders 
lokale stemmeret. Rammerne var det gamle rådhus. Her 
sad det første byråd, hvor kvinder blev valgt ind og her ’bor’ 
Kvindemuseet i dag. Det betød, at Gellerupscenen kunne 
opføre stykket ’on location’ på Kvindemuseet. Stykket fortalte 
om hvordan kvinder måtte kæmpe for at få stemmeret. Det 
var ingen selvfølge. Der skulle overtalelse og overvindelse 
til. Ikke mindst blandt kvinderne selv. Stykket fortalte om, 
hvordan kvinder fortsat skal kæmpe. Stykket rejste spørgs-
målet om barrierer for ligelig repræsentation her 100 år efter 

indførelse af stemmeret og valgbarhed. I stykket er det to 
unge piger i nutiden, Maira og Mette, som går på opdagelse 
i historien om de to første kvinder, som blev valgt til byrådet 
i 1909. De bringer historien til live og prøver at forme den, 
som de tror, den var. Men de fi nder ud af, at det er mere for-
pligtende, end de troede, at beskæftige sig med fortiden.
Medvirkende: Marwa Yasser, Marlene Kejser, Bodil Juul Peder-
sen og Annemarie Hempler. Dramatiker: Kirsten Thonsgaard. 
Instruktør: Lisbet Lautrup Knudsen.
Forestillingen fi k Dagmar prisen for ligestilling og fokus på 
kvinder.

Dagmar - skal kvinder beSTEMME?

AKTIVE TILLIDSREPRÆSENTANTERS STUDIEKREDS - ATS

50 tillidsfolk deltog i en studiekreds med det formål at give 
nyt liv til den politiske debat på arbejdspladserne. Forman-
den for LO Århus, Hans Halvorsen udtalte: ”Skal vi have et 
velfungerende offentligt sygehusvæsen? I dag oplever vi 
en stadig mere presset offentlig sundhedssektor, som på 
grund af urealistiske ventetidsgarantier mister patienter 
og penge til et stigende antal privathospitaler. For os at se, 
er regeringen i gang med at luske en privatisering ind ad 
bagdøren. Er det den udvikling, vi ønsker?  Den diskussion så 
jeg gerne blev taget op i kantiner og frokoststuer rundt om 
på arbejdspladserne.”
Målet med studiekredsen var at:
• afprøve studiekredsformen til at indfri formålet
• lave en studiekreds udadvendt, tværfaglig, ligelig på køn 

(afsluttes med studierejse)
• rekruttere nye faglige aktive
• skabe begejstring
• synliggøre via læserbreve, kantinemøder,    

speakers corner, blog...

20/10: Medietræning v/journalist Lotte Hansen. Hvordan kan 
vi blive hørt i dagens mediebillede? Hvordan skriver jeg et 
læserbrev? Hvad er en blog? Gode råd og redskaber til en TR 
om synlighed.
 
17/11: Politisk værdigrundlag/historie/ulighed v/forfatter 
Lars Kjølhede Christensen. Fortælling om arbejderbevægel-
sens historie. Hvorfor er den vigtig i dag? Ulighedsbegrebet 
kommenteret i forhold til historien. Bud på arbejderbevægel-
sens historie om 20 år.

8/12: Markedsgørelse af den offentlige sektor v/professor 
 Henning Jørgensen. Velfærdsmodellen under pres. Hvad bety-
der det for de offentlige og de privat ansatte? Hvordan påvirker 
vi debatten? Hvilke tegn skal vi være opmærksomme på? 

I samarbejde med LO Århus og FTF Region Midtjylland
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Martin Krasnik
Fotograf: Michael Daugaard

Clement Kjersgaard 
Fotograf: Bjarne Bergius Hermansen

Nis Boesdal

Vandring på “Den Blå Rute”
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Teaterforestilling i samarbejde med projektgruppen “Kvinder 
med tørklæde”. Premiere 11. sept. kl. 14.00 i Trøjborg Lokal-
centers festsal på Kirkegaardsvej.
I løbet af efteråret har opmærksomhedskampagnen ”Laby-
rinten” været på turne rundt i Østjylland med det formål at 
styrke relationen mellem kvinder med etnisk minoritetsbag-
grund og arbejdsmarkedet ved at gøre opmærksom på de 
barrierer, der opleves som knyttet til køn og/eller etnicitet og 
samtidig gøre opmærksom på en uudnyttet ressource. Kam-
pagnen blev udformet som en forumteater-forestilling, der 
handler om en ung kvinde med etnisk minoritetsbaggrund, 
der søger og får ansættelse i et gammelt produktionsfi rma, 
hvor der sidder en leder, der har hørt at mangfoldighed vil 
være rigtigt godt for arbejdspladsen. Det vil han gerne prøve 
og bl.a. derfor bliver Rhana ansat. Forestillingen behandler 
forskellige konfl ikter og misforståelser i hverdagen – netop 
nogle af de blindgyder man ofte render ind i på den mang-
foldige arbejdsplads. Efterfølgende er der en styret dialog 
og debat med tilskuerne om de temaer de har hæftet sig 
ved i forestillingen. Bl.a. får man som tilskuer mulighed for at 
interviewe karaktererne. 

Kampagnens målgruppe var erhvervs- og virksomheds-
netværk, fora for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, 
beskæftigelseskonsulenter og jobkonsulenter. 14 forestil-
linger hos bl.a.: Erhvervsråd Århus, ISS, Midtjyske Netværk, 
LærDansk Århus, Integrationsrådskonference, Temadag for 
ledere i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune tværkom-
munalt, Soroptimisterne Århuskredsen, Kvindehuset i Viby, 
Kvinderådet, Kvinfo’s Mentornetværk. Forestillingens styrke 
var at den ikke er moraliserende eller politisk korrekt, hvilket 
har givet rum for deltagerne til at kunne være rådvilde 
og usikre omkring håndtering af specifi kke situationer og 
samtidig trygge ved at der ikke var et rigtigt eller forkert 
svar. Udbyttet har varieret alt efter hvem der har deltaget i 

forestillingen og hvad de har været optaget af at debattere. 
Med mange ledere blandt publikum har de været optaget 
af aspektet vedr. mangfoldighedsledelse. Hos publikum med 
mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund var det sam-
spillet mellem nyansat, kollega og leder der blev debatteret. 
Jobkonsulenter har set forestillingen med øje for hvordan de 
kan bruge den viden i deres arbejde som mediator mellem 
kvinder og virksomheder. 

En analytisk opsummering af de pointer, som er tilvejebragt, 
peger på en overordnet tendens til at man på arbejdsplad-
sen tilskriver etniciteten mange af de konfl ikter, som reelt 
set bunder i forestillinger om køn, alder, anciennitet på 
arbejdsmarkedet, faglighed og erfaring. Etnicitet bliver den 
paraply man holder over rigtig mange problemstillinger og 
konfl ikter, og som bevirker, at de ikke håndteres fordi der er 
berøringsangst med det etnisk fremmede. Der er også i høj 
grad blevet peget på vigtigheden af en stærk ledelse hvis 
man virkelig vil den mangfoldige arbejdsplads. Men også 
at medarbejderne skal inddrages i et forberedende arbejde, 
som bl.a. skal afdække hvad arbejdspladsen egentlig forstår 
ved mangfoldighed, tolerance, tilpasning, uskrevne og 
skrevne regler, arbejdspladskultur osv. 

Medvirkende: Ghazaleh Bazrafkan, Merete Overgaard, 
Thomas Biehl og Gordon Roberts. Instruktør: Rikke Mørkholt 
Jensen og Nina Riis fra ACT! Varighed ca. 1 time - vekslende 
mellem skuespil og debat. Forumteater er en metode, hvor 
genkendelige situationer fra arbejdslivet bliver spillet af 
professionelle skuespillere. Derefter bliver de bearbejdet 
på scenen af en proceskonsulent fra ACT! med input fra 
deltagerne. I forumteater er det centralt, at deltagerne selv 
kommer med løsningsforslag til de situationer, de ser på 
scenen, og at de ser konsekvenserne udspillet undervejs. Se 
også: www.a-ct.dk

Teaterforestilling i samarbejde med  “Kvinder med tørklæde”

LABYRINTEN

KULTURSALON OG VERDENSBILLEDER

Kultursalon - arrangeret af Kulturhus Århus og Teater Kata-
pult i samarbejde med Move’n Act og FO-Århus. 
Kultursalon var et nyt initiativ, hvor emner som kulturfor-
valtning, målbare evalueringsmetoder, etik og strategisk 
markedsføring blev taget op til åben debat: Hvad vil Århus 
med sit kulturliv? Hvordan kan byen  blive europæisk kultur-
hovedstad i 2017? Debatten foregik ikke kun under foredra-
gene, men også på facebook-gruppen ”Kultursalon”. I løbet af 
fi re aftner åbnede forskellige oplægsholdere debatten tilsat 
kunstneriske indslag, der forholdt sig til temaerne.
31/3: Kulturkanon, hvorfor og hvordan? V/Henrik Marstal
28/4: Den danske kulturkamp og kulturpessimismen v/ Mads 

Storgaard Jensen
26/5: Kultur, kunst, spiritualitet - kan det integreres i moderne 
kulturdebat? V/ Alex Riel.
17/11: Antropolog, ph.d i ledelse og forsker Karen Lise 
Salomon diskuterede hvordan samtidens tendenser påvirker 
synet på kultur og organiseringen af kulturlivet. Med over-
skriften kulturen på regnskab blev der lagt op til en debat 
omkring hvad det betyder for kulturproduktionen at alt skal 
være entydigt og målbart og økonomisk bæredygtigt.
Læs mere på www.katapult.dk eller på facebook-gruppen: 
Kultursalon. 

KulturSalon - arrangeret af Kulturhus Århus og Teater Katapult

4. juni 2008 i Guldsmedgade.Tema: Syd- og nordamerika.
Deltagende bands/grupper/aktiviteter: Upstairs Big Band, 

Jazzsang, Rock’n Roll og swing, Nia, Mavedans, Keep the 
Change Big Band, Korillaz, Voicebox.

Verdensbilleder 08

TO VERDENER MØDES

Kunsten mødte sporten og sporten mødte kunsten i World 
Class Competition 2008 i NRGI Arena/Århus den 29/11.
WCC 08/”To verdener mødes” var et kulturelt udviklings-
projekt, hvor en national gymnastikkonkurrence dannede 
rammerne for at to verdener mødtes, nemlig sportens og 
kunstens verden. Gymnastikken og kunsten gik i fysisk dialog 
under denne event, for at visualisere de fælles værdier de to 
områder rummer, nemlig æstetik, koncentration, virtuositet 
og kropsbeherskelse. Kunstens innovative potentiale blev 
udnyttet og koreograf og danser Ingrid Kristensen iscene-
satte begivenheden, hvor den kunstneriske del kommente-
rede og lod sig inspirere af de konkurrerende gymnasters 
øvelser og vice versa.   

WCC 08/”To verdener mødes” tog afsæt i en traditionel 
sportsbegivenhed, hvor nogle af verdens bedste mandlige 
og kvindelige gymnaster konkurrerede i forskellige gymna-
stikdiscipliner. Arrangementerne var tilsat showelementer fra 
gymnastikkens verden. DGF gik skridtet videre i forhold til at 
lade kunsten og gymnastikken interagere med hinanden på 
tværs af faggrænser. Derfor indgik det kunstneriske indhold 
på lige fod med gymnastikken og blev ikke opfattet som 
’hul-fyld’ i et gymnastikprogram, men i stedet som en forhøj-
else af kvaliteten i begivenheden.

De internationale sportsstjerner var nogle af de idrætsud-
øvere, som det danske publikum havde mulighed for at op-
leve på sejrsskamlen ved det netop overståede OL i Beijing: 
ringe, hest, gulv, bensving og reck samt power tumbling og 
trampolin. 
Koreograf og danser Ingrid Kristensen stod for iscenesættel-
sen af hele eventen og udover de professionelle kunstnere 
fra Århus Christel Stjernebjerg, Anna Kinoschita, Christian 
Stjernebjerg og Tore Asbjerg medvirkede endvidere børn fra 
Danseværket og Århus Balletakademi.

Musikalsk interagerede en elektronisk og en akustisk lydside 
med hinanden under hele begivenheden. Den elektroniske 
lydfl ade bestod dels af nykomponerede musiksekvenser, der 
akkompagnerede nogle af de kunstneriske intermezzoer, og 
dels af klangfl ader og lyde, der forstærkede de gymnastiske 
øvelser. Ved eksempelvis at tilsætte ringøvelserne lyden af en 
knirkende gynge, føjedes en ekstra dimension til vores ople-
velse af gymnasten. Percussion gruppen Play ’N’ Drum med 
Kjeld Friis, Niels Kilele og Mads Bischoff, stod for den side af 
musikken, der afvikledes live. De tre musikere både fulgte 

og udfordrede med deres trommer og stemmer gymnaster 
og performere. Den akustiske musik blev langt hen ad vejen 
improviseret frem i nuet, hvilket tilføjede en ekstra nerve og 
intensitet til det kunstneriske udtryk.

På billedsiden fortolkede videokunstner Niels Henrik Madsen 
den gymnastiske krop billedmæssigt. Store billedfl ader med 
udsnit af kroppens muskulatur i arbejde tilføjede en ekstra 
dimension til de supertrænede og højspændte kroppe, som 
dystede mod hinanden. Ud over at lægge et performativt, 
musikalsk og billedmæssigt lag af betydninger ind over 
begivenheden, tilsattes også dufte som betydningsgivende. 
Sidst, men ikke mindst, udfordrede den meget begavede 
lysdesigner Simon Holmgreen de store sportshaller med en 
lyssætning, der fokuserede på og skabte intimitet omkring 
både gymnaster og kunstnere. Simon arbejdede med meget 
stærke farversætninger, hvilket blev en stor udfordring for 
gymnaster og dommere at arbejde i, da de er vant til traditio-
nel hal belysning.

Med en stram dramaturgisk opbygning og en vekslen 
mellem gymnastik og kunst, pirredes publikums sanser, så 
WCC 08/”To verdener mødes” blev en helhedsoplevelse fra 
indgang til udgang. Allerede i forhallen blev publikum mødt 
med en ’ouverture’, hvor både gymnaster og kunstnere øn-
skede at komme i dialog med publikum. Derefter fulgte selve 
gymnastikkonkurrencen, hvor udvalgte redskabsgymnastik-
discipliner var medtaget. ’Alexanders fortælling’ lagde sig 
som en rød tråd om de gymnastiske discipliner. Alexander, 
der blev levendegjort af en danser, og hans fortælling kom til 
udtryk gennem de kunstneriske dele, der skabtes så de:
-  byggede en stemning op omkring disciplinen, der blev 

præsenteret efterfølgende
- viste variationer eller vinkler fra disciplinen
- var en kommentar til disciplinen
- lod sig inspirere af disciplinen
Eksempelvis kræver trampolinspring en stærkt udviklet 
”luftsans”, men hvad driver gymnasten til at springe højere og 
højere? Er det dybest set et ønske om at kunne fl yve? Retten 
til at fl yve blev således omdrejningspunktet for Alexanders 
dans, som kommenterede denne disciplin. 

Initiativtagere: Danmarks Gymnastik Forbund, Sport Aarhus 
Events, Kulturhus Århus.

Kunsten mødte sporten og sporten mødte kunsten

MINDSPOT – UNG I ÅRHUS

En frivillig gruppe unge har drøftet på livet løs, hvad forskel-
len på de unge i Århus er og om der overhovedet er en 
forskel mellem unge i Århus. De 8 frivillige unge samt 2 fra 
Mindspot udgør redaktionen af en bog, der indeholder 27 
portrætter af unge i Århus i alderen 14-20 år samt en 24 
timers døgnrapport fra Århus. (Bogen er foreløbig trykt i 
3.000 eksemplarer). Redaktionen har opsøgt en masse unge, 
ungdomsmiljøer og subkulturer, forskellige ungdomsinsti-
tutioner, klubber, bosteder, sportsklubber osv. Det, at nogle 
unge kommer ud og spørger så bredt i Århus: Hvem er du, 
hvad er din historie og hvordan er det at være dig i Århus? 
giver helt naturligt en snak og en refl eksion mellem de unge 

om ung i Århus og mig i Århus. Bogprojektet kunne være 
et indspark til at lave en ungdomsstrategi i Århus. I bogen 
beskrives netop de unges kreative, skabende, sansende og 
demokratiske potentialer. En bog for og med unge, som 
ikke kommer i kulturlivet og i det folkeoplysende regi. Århus 
Kommune kunne defi nere en helhedsorienteret strategi, 
der inddrager de unge og de unges måde at føre dialog og 
iværksætte aktiviteter på. Visionen er at bidrage til livskva-
litet hos de unge, samt nuancere deres tilgang til livet og 
fremtidige muligheder.
Bøgerne bliver udleveret på biblioteket samt på visit aarhus.

Mindspot - ung i Århus
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FLERE KVINDER I POLITIK

På initiativ af Århus Kommunes Ligestillingsudvalg og 
med et enigt Byråd bag, søsatte Århus Kommune i 2008 
(og fortsat i 2009) en række initiativer, der sammen med 
fl ere lokale aktører skal medvirke til en målrettet indsats 
for en mere ligelig kønsfordeling til kommende kommu-
nalvalg. Målet er samtidig at få en styrket mangfoldighed 
af kvinder på listerne. Udgangspunktet er Århus Kom-
munes markering af 100 året for vedtagelse af loven om 
kvinders kommunale valgret. For at understøtte debatten 
om fl ere kvinder i byrådet udvalgte Århus Kommune en 
række temaer, som kommunen i samarbejde med FO-
Århus tilbød at arrangere for de politiske partiers lokale 
vælgerforeninger og ungdomsforeninger. Kendte lokale 
og nationale politikere, forskere og fagfolk kunne inviteres 
med udgangspunkt i et konkret tema og egne erfaringer 
til dialog på tværs af partiskel om, hvorfor der er så få 
kvinder i kommunalpolitik og hvad der skal til for at øge 
kvindeandelen i Århus Byråd.

Borgmester Nicolai Wammen:
“I 2008 var det 100 år siden kvinder fi k kommunal valgret. 
Ved det første valg med den nye lov (den 12. marts 1909) 
blev to kvinder valgt ind i Århus Byråd, svarende til en lav 
repræsentation af kvinder på 1,3 % Der er sket meget siden. 
Men kvinder udgør stadig en mindre andel af byrådet. Ved 
sidste kommunalvalg i 2005 blev resultatet en kvindeandel 
på kun 25,8 % af byrådet. På landsplan et tallet 27,4 %. En 
procentdel, der har været næsten uændret de seneste 15 år. 
• Hvad betyder det for demokratiet, at der er så   

forholdsvis få kvinder i politik?
• Hvad skal der til for, at det bliver mere attraktivt   

for kvinderne at gå aktivt ind i kommunalpolitik? 
• Er der forskelle i kvinders og mænds motivation   

og krav til et aktivt liv i kommunalpolitik?
• Hvilken rolle spiller de politiske partier?
Århus Kommune opfordrer samtlige lokale partiforeninger 
og politiske ungdomsforeninger til at sætte spørgsmålene 
om barrierer og muligheder for fl ere kvinder i lokalpolitik på 
dagsorden”. 

Med initiativet “Flere Kvinder i Byrådet” håbede man at inspi-
rere partiforeningerne til at tage aktiv del i dialogen om, hvad 
der skal til for at øge kvindeandelen i Århus Byråd. Der blev 
udarbejdet en folder med forslag til debatarrangementer, som 
partiforeningerne kunne bestille:
Hvad kræver det egentlig at gå ind i kommunalpolitik? Om at 
springe ud i det. Hvilke faglige og personlige kompetencer er i 
spil? Om egne og andres forventninger til byrådspolitikere.

Find balancen! Om at fi nde balancen mellem arbejdsliv, 
familieliv og det politiske arbejde. Hvilke overvejelser skal ind-
drages for at få en dagligdag som byrådspolitiker til at gå op?

Hvorfor gik vi ind i politik? Hvilke overvejelser og motiver 
ligger bag kvindelige politikeres indgang til byrådsarbejdet. 
Hvorfra hentede de opbakning og støtte til at træffe beslut-
ningen om at blive byrådspolitiker? Hvad overraskede dem? 

Første dag på arbejde i Byrådet. Hvordan var det at være 
ny og kvinde i Byrådet? Hvordan forbereder man sig? Hvor 
kan man hente hjælp og støtte? 

Kvinder velkommen! Hvordan kan partiforeningerne med-
virke til at styrke kvinders lyst og mulighed for at stille op til 
byrådsvalget? Hvilken rolle spiller partiforeningen?

Kasketten giver muligheder! Hvilken indfl ydelse i lokalom-
rådet og i kommunen medfører arbejdet som byrådspoliti-
ker? Hvem lytter og hvilke muligheder giver det? 

Byrådspolitiker – en karrierevej? Hvilke fremtidsmulighe-
der ligger i kortene for en kvindelig byrådspolitiker? Hvad 
betyder arbejdet i byrådet for den personlige karriere?

Styrk netværket! Hvilken rolle spiller netværket? Hvordan 
klædes baglandet på? Hvilke relationer har betydning i 
dagligdagen som byrådspolitiker?

Kvindelige kolleger i byrådet søges! Hvad indebærer ar-
bejdet som byrådspolitikere? Hvordan er dagligdagen? Hvad 
kan Byrådet og partiforeningen tilbyde nye byrådspolitikere? 
Hvad er med til at gøre arbejdet attraktivt?

At blive set og hørt! Hvordan håndteres pressen? Pressen 
som medspiller og modspiller. Hvem sætter dagsorden? Hvor-
dan trænger man igennem med sine centrale budskaber? 

Følgende politikere stillede op enkeltvis eller parvis vedr. 
ovenstående emner: Rabih Azad-Ahmad (B), Marc Perera 
Christensen (C), Louise Gade (V) Laura Hay (V), Dorthe 
Laustsen (F), Keld Hvalsø Nedergaard (Ø).

Der var også forslag til arrangementer med 
eksperter udefra:
Kommunal valgret 100 år efter V/ Kirsten Brosbøl, MF (S): 
Hvordan går det med ligestillingen i Danmark 100 år efter, 
kvinder fi k kommunal valgret? Hvor langt er vi kommet, og 
hvorfor er det egentlig så vigtigt med ligestilling i politik? 
Hvad er barriererne for at fl ere kvinder stiller op til valgene, 
og hvad kan vi gøre i foreningerne, i partierne, og fra politisk 
hold for at mindske barriererne? 

Er det politik eller kvinder, der er noget galt med?  
- Kortlægning og diskussion af de barrierer, der holder kvinder 
fra ledelsesposter. Et dobbeltforedrag med Kontrabanderne 
Mette Bom og Stine Carsten Kendal, der fremlægger fakta om 
kvinder i politik og ledelse, og diskuterer, hvorfor der ikke er fl ere 
kvinder på ledende poster – også i politik. 

Medier, Magt og Køn i dansk politik 
V/ Christina Fiig, lektor, ph.d., Center for Kønsforskning, Aalborg 
Universitet. Hvordan tegner billedet sig af forholdet mellem 
medier, magt og køn i dansk politik i disse år, hvor medierne 
fremstår som en magtfuld politisk arena for forhandling af 
politik, kompetence og køn? Forskningen har påpeget forskelle 
i de måder, som kvindelige og mandlige politikere portrætteres 
på og bruger medierne på. 

“Kvinder i ledelse: hvorfor er der så få og hvorfor skal vi 
bekymre os om det?” V/ Mette Verner, lektor ved Handels-
højskolen i Århus. Omfattende studier af danske virksom-
heder viser at andelen af kvindelige topledere har ligget 
stabilt på et meget lavt niveau (4 %) længe. Hvordan kan det 
være, når det faktisk er vist at virksomheder med kvindelige 
ledere klarer sig mindst lige så godt som virksomheder med 
mandlige ledere? Hvilke faktorer er det der spiller ind, når 
forfremmelserne uddeles? Og hvilke samfundsstrukturer 
fastholder de klassiske kønsrollemønstre?  

Sprog, kommunikation og køn i Århus Byråd og i TV. V/ 
Lektor Kirsten Gomard, Institut for Historie og Områdestu-

Hvorfor der er så få kvinder i kommunalpolitik? 

FLERE KVINDER I POLITIK

dier. Kvindelige og mandlige politikere i live-udsendelser i TV 
af krydsildstypen.  Hvad kan der ske, og hvad skal man være 
opmærksom på, når det drejer sig om mikro-niveauet i den 
politiske kultur, hvor hverdagens samarbejdsklima skabes? 
Kan man f.eks. forpligte sin partigruppe på nogle “kulturelle 
spilleregler”?

Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner - danske 
kvindelige politikere ifølge pressen - og sig selv. 
V/Ulrikke Moustgaard, redaktør, journalist, forfatter, fore-
dragsholder. Kvinder er for alvor blevet synlige i dansk politik, 
hvor fl ertallet af de danske partier nu har kvindelige ledere. 
Men er vilkårene for mænd og kvinder i politik de samme? 
Ja, siger de kvindelige politikere - i hvert fald inden for 
Christiansborgs mure. Anderledes ser det ud i medierne. Køn 
kan være en genvej til rampelyset, men prisen er høj, når me-
dierne puster liv i sejlivede fordomme om kvinder og politik.

“Pigerne går efter socialudvalget” - Kvinder i kommunal-
politik 1909-1950. Ved Anna Wowk Vestergaard, museums-
inspektør Horsens Museum. Hvordan var vilkårene for de før-
ste kvindelige kommunalpolitikere? Ud fra en undersøgelse 
af kvindelige kommunalpolitikere og deres arbejdsområder 
gennem 11 kommunalvalg i perioden 1909-1950 gives bud 
på arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder i sogneråd og 
byråd - og på hvordan omverdenen, de mandlige kolleger og 
ikke mindst kvinderne selv så på de kvinder, som var blandt 
de første til at betræde den politiske arena. I oplægget ind-
drages masser af konkrete eksempler og gode historier fra 
det politiske liv i perioden 1909-1950. 

En del af kampagnen “Flere kvinder i politik “ var en 
International konference “Bridges and Barriers” - hvordan 
rekrutterer man kvinder til lokalpolitik i resten af Europa? 
Rådhushallen17. dec.
Konferencen satte fokus på kvinder i lokalpolitik: erfaringer 
fra andre europæiske byer og afsluttende paneldebat, hvor 
samtlige partier fra Århus Byråd deltog. Der blev stillet skarpt 
på synspunkter, erfaringer og initiativer fra andre europæiske 
storbyer. Målet var sammen at få ideer til, hvordan vi i Århus 
Kommune får fl ere kvinder ind i lokalpolitik.

Program:
13.00: Velkomst ved borgmester Nicolai Wammen
13.15: Hvad sker der i resten af Europa? Oplæg om bl.a.: 
• Hvorfor skal der fl ere kvinder i lokalpolitik?
• Hvorfor bliver kvinder interesserede i lokalpolitik?
• Hvem er lokalpolitikeren M/K? Portrætter og profi ler
• Er køn et godt vælgerargument?
• Kvoter: den eneste løsning?

Oplæg ved studerende fra Europastudier, Århus Universitet 
(Oplæggene foregik hovedsageligt på engelsk.)
14.55: Kaffe, kage og snak med de studerende.
15.15: Paneldebat med århusianske politikere: Rabih Azad-
Ahmad (B), Jette Jensen Clay (Ø), Dorthe Laustsen (SF), Ali Nuur 
(V), Reza Taremian (A) og Anne Mette Villadsen (C).
Arrangører: Europastudier ved Århus Universitet i samarbejde 
med Århus Kommunes Ligestillingsudvalg. 
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ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER STØRRE ARRANGEMENTER

Dato

27. jan.

28. jan.

30. jan.

5. febr.

27. febr. 

1. mar.

3. mar.

5. mar.

10. mar.

12. apr.

23. apr.

19. sept.

25. sept.

30. sept.

1. okt.

2. okt.

7. okt.

5. nov.

23. nov.

Kl.

14.00

19.00

19.00

19.00

19.00

09.30

19.00

19.30

19.00

09.30

19.00

16.00

19.00

19.00

19.00

18.00

19.00

19.00

14.00

Antal delt.

50

23

114

23

56

18

16

150

32

22

109

117

17

16

59

74

97

61

50

I alt 1.104 

Sted/Samarbejdspartner

Kvindemuseet/FO-Århus

Samsøgades Skole

Malling Skole

Skt. Knuds Skole

Forældreskolen

FO-Århus

FO-Århus

Viby Bibliotek

Kragelundskolen

Engdalskolen

Beder Skole

FO-Århus

FO-Århus

Holme Skole

Katrinebjergskolen

FO-Århus

Hasselager Skole

Lystrup Skole

Kvindemuseet/FO-Århus

Foredragsholder

Fatma Øktem

Jens Winther

Jens Winther

Jens Winther

Jens Winther

Jens Winther

Jens Winther

Farshad Kholgi

Jens Winther

Jens Winther

Jens Winther

Thomas Blachmann

Jens Winther

Jens Winther

Jens Winther

Lene Hansson

Jens Winther

Jens Winther

Merethe Stagetorn

Emne

Kaffesalon for kvinder

Hjælp – vi har en teenager i huset

Hjælp – vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Hjælp – vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Verden er ét land

Hjælp – vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Om at ankomme til sin egen tid

Hjælp - vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Vejen til naturlig sundhed

Hjælp - vi har en teenager i huset

Hjælp - vi har en teenager i huset

Kaffesalon for kvinder

Se desuden følgende hjemmesider:
www.fo-aarhus.dk
www.fo-aarhus.dk/Projekter/Gron%20Guide.aspx
www.dansksnegleforening.dk
www.hjemmemosteri.dk
www.naturhistoriskmuseum.dk/projektpindsvin
www.naturhistoriskmuseum.dk/skoletj/stenbronatur/stenbronatur.htm
http://aarhuskommune.dk/portal/se_bare_her/affald

Projektnavn/Samarbejdspartner

Grønne Guider

Studenterhus Århus 

Kvindernes Internationale dag

Kvindemuseet, Soroptimister m.fl.

I kærlighedens navn

Opgang 2

Århus Samtalerne

Århus Festuge

Nis Boesdal i Spejlteltet

Århus Festuge

Demokrati og kvindestemmeret

Gellerupscenen

Aktive tillidsrepræsentanters  

studiekreds

LO Århus og FTF Region 

Midtjylland

Labyrinten

Projektgruppen “Kvinder med tørklæde” 

og  ACT

Kultursalon

Kulturhus Århus,Teater Katapult, Move’n Act

Mindspot: Unge i Århus

Borgerservice og Hovedbiblioteket

To verdener mødes

Sport Aarhus Events

Flere Kvinder i politik

Århus Kommune og Ligestillingsråd

Verdensbilleder

Guldsmedgadeforeningen

Arrangementstype/Medvirkende

Sussie Pagh, Århus Midtby. Birte Buhl, Århus Syd. 

Erik Stryhn Rasmussen, Århus Nord

Bl.a. Roadshow, workshops, festivaller, foredrag, 

fredagsbar

Taler, foredrag, optog, åben café, telt, film, 

indsamling m.v.

Debatteater

Foredrag/interviews med Tariq Ramadan, Ian 

Rankin, Lone Frank og Kathrine Lilleør, Poul Erik 

Tøjner, Jens Smærup Sørensen, Anders Fogh 

Rasmussen, Ulrik Høy og Niels Højlund.

Nis Boesdal interviewede: Jacob Haugaard, 

Karin Mortensen, Lotte Heise, Jørgen Leth,  

Nicolai Wammen, Ivan Pedersen

Debatteater

Studiekreds: Lotte Hansen, Lars Kjølhede Chris-

tensen, Henning Jørgensen

Forumteater

4 debataftner: Henrik Marstal, Mads Storgaard 

Jensen, Axel Riel, Karen Lise Salomon

En bog af og om alle slags unge i Århus

Kulturelt udviklingsprojekt mellem sportens og 

kunstens verden. Med sportsfolk fra hele ver-

den og professionelle kunstnere fra Danmark

Kampagne med udsendelse af foredragsfolder, 

pressemøde og konference

Gadeevents med sang, dans, musik, 

konkurrence m.v.

Indhold

Diverse “grønne” aktiviteter, events, undervisn-

ing mm. i lokalområderne

Samfundsaktuelle emner, f.eks. OL, finanskrise, 

miljø, integration

Kvindehandel - et fælles ansvar.

Om etnisk og socialt prægede uroligheder i 

Danmark og hvordan man forhindrer dem

Hvordan holder vi sindet åbent, når der kon-

stant sættes spørgsmålstegn ved de værdier, 

vi kender?

Om liv, arbejde, holdninger, aktuelle emner m.v. 

Sendt direkte på DR TV.

Hvordan får man flere kvinder med i 

politik?

Medietræning, politisk værdigrundlag, 

markedsgørelse

Etniske minoriteter på arbejdspladser

Kulturforvaltning, målbare evalueringsmetoder, 

etik og strategisk markedsføring

Hvem er du, hvad er din historie og hvordan er det 

at være dig i Århus, give helt naturligt en snak og en 

refleksion mellem de unge om ung i Århus og mig 

i Århus.

Vekslen mellem gymnastik og kunst, gymna-

stikkonkurrence med “Alexanders fortælling” 

som den røde tråd.

Kortlægge og fjerne barrierer for at få flere 

kvinder ind i lokalpolitik.

Tema: Syd- og Nordamerika

Antal delt.

22.898

1.530

2.300

2.464

935

464

280

55

300

95

1038

1.200

60

1.500

I alt 35.119
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Ny viden og forskelligartede synspunkter er to centrale elemen-
ter for at skabe en god debat. En debat kan føre til, at vi som 
mennesker fl ytter og udvikler os og måske bliver mere bevidste 
om de værdier vi har. En god debat kan også føre til, at der op-
står nye erkendelser og ny viden, som kan udfordre os. 

Som borger i det danske samfund har man mange muligheder 
for at blive præsenteret for ny viden, lære af andre og lade sig 
inspirere til at kunne tage del i debatten om både store og små 
emner. Disse muligheder udgør et væsentligt element i måden 
hvorpå det danske demokrati fungerer i dagligdagen. 

Som rådmand for Kultur og Borgerservice – og dermed også for 
byens aftenskoler – er jeg stolt over den indsats som aftensko-
lerne gør for at bibringe alle kommunens borgere ny viden og 
indsigt og gode muligheder for at tage del i den daglige sam-
fundsdebat. Denne rapport giver et overblik over FO-Århus de-
batskabende arrangementer i 2008 og viser, at FO-Århus er med 
til at gå foran når det gælder borgernes mulighed for at komme 
til orde næsten uanset hvilke emner man brænder for. 

Jeg vil opfordre alle til fortsat at være åben for ny indsigt og 
tage del i debatten, også i 2009. God debatlyst.

Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard Johansen, Rådmand.

En god debat ...


