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Frit Oplysningsforbund blev på
landsplan grundlagt i 1952 af
medlemmer af Det radikale Venstre.
Oplysningsforbundets formål er at
udbrede debatskabende samfunds-
oplysning.
Pr. 1. januar 2004 fusionerede Frit
Oplysningsforbund på landsplan
med Dansk Husflid og har hermed
ændret navn til oplysningsforbundet
NETOP. Frit Oplysningsforbund i
Århus hedder dog stadig FO-Århus.

Århus har siden 2003 haft ambitioner om
at være Danmarks mest attraktive
uddannelsesby med et bredt udvalg af
uddannelser og uddannelsesinstitutioner
med et tæt samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og
kommune. Uddannelse er en livslang
proces og kan ske på mange forskellige
måder livet igennem. Gennem sine mange
uddannelsesinstitutioner er Århus en
vidensstærk by og viden er som bekendt
forudsætningen for enhver debat. Samtidig
har Århus en stærk puls, et stærkt drive
med masser af engagement og livlig debat.
Men både viden og puls har en
forudsætning: rødder, som her er Århus'
historie og udvikling lige siden de første
mennesker slog sig ned i området i 700-
tallet. Først når rødderne og historien er
kendt og får betydning, kommer der værdi i
debatten.
FO-Århus prøver med sin debatpulje at leve
op til Århus' visioner om netop viden, puls
og rødder.

Viden
Stort set alle vores debatarrangementer
tilfører deltagerne ny viden, men særligt
skal nævnes de grønne guiders
undervisningstilbud til skoler om affald,
udvikling af skoletjeneste om vand, natur
og varme - samt vandkampagnen i
Solbjerg. Også vores EU-
debatarrangementer var spækket med
viden, serveret af eksperter på området.

Puls
Pulsen og den livlige debat i FO-Århus'
arrangementer ses f.eks. i Amatørernes
Dag (kor, orkestre, teatre og dansere), i det
store arrangement på Bispetorv "Til glæden
- for respekt, dialog og tolerance" og i den
stadigt kørende Respekt-kampagne.
Hjertets puls var repræsenteret i "Share
your Heart" og den høje puls i
sundhedstemadagen for ældre.

Rødder
I de fleste af vores debatarrangementer
ligger rødderne som et naturligt fundament
og en naturlig forudsætning, f.eks. når der
blev holdt oplæg om fagforeningernes
betydning og det mangeårige arbejde med
unge i Vestbyen (Straksafklaringen) eller
når den tidligere borgmester Thorkild
Simonsen fortalte om processen frem til
det nye Danmarkskort.

Men oftest dækker vores arrangementer
over viden, puls og rødder på én gang.
Byens Stemmer er et mønstereksempel:
en borgerinddragelsesproces, hvor viden
om byens historie og hidtidige struktur er
forudsætning for den puls og nerve, der
giver de bedste idéer og visioner for
fremtidens Århus.

FO-Århus arbejder for de idealer, FN står for:

• At være og fremstå som en tolerant organisation
• At udvikle mellemfolkeligt arbejde
• At bidrage til folkeoplysning i andre lande
• At udvikle og forbedre aktiviteter, der støtter flygtninge og indvandrere
• At udvikle og forbedre aktiviteter, der kompenserer for udsatte gruppers

manglende uddannelse eller deltagelse i samfundslivet.

Torben Dreier
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FO-Århus har hjemmesiden www.fo-aarhus.dk

Her kan der hentes oplysninger om det store udbud af kursusvirksomhed, der
bl.a. også omfatter Daghøjskolen Gimle og FO-Århus’ blad „Nicolai“.
Bladet udgives i et ønske om at fastholde en kommunikation mellem nuværende
og tidligere kursister og FO-Århus.

”Folkeoplysningen er et vigtigt element i
det danske samfund. Det har betydning
for vores forståelse af demokrati og for
at borgerne opnår de nødvendige
kompetencer til at kunne begå sig i et
moderne samfund. Folkeoplysningen
bygger på en forståelse af demokrati,
som noget der praktiseres i
dagligdagen, på dialog mellem
ligeværdige parter , på deltagelse i et
forpligtende fællesskab, på
borgerinddragelse i politiske
beslutningsprocesser samt på aktiv
deltagelse i folkeoplysende aktiviteter,
som de f. eks. praktiseres i et
oplysningsforbund.

Aktiviteterne i FO-Århus
debatpuljeaktiviteter i 2006 vidner om et
stort og mangfoldigt udbud af
arrangementer, hvor det debatskabende
har været det altafgørende. FO-Århus
har været med til at profilere
folkeoplysningen i Århus. Bl.a. i forhold
til bekæmpelse af ekstremisme under
mottoet – tolerance, dialog og respekt.

Det er en vigtig funktion i et demokratisk
samfund, at alle byens borgere
medvirker til at gøre Århus til en
spændende by – hvor der er plads til
diskussioner om alle emner , der
vedrører byen. Oplysningsforbundene er
en vigtig partner i denne indsats.

Med venlig hilsen
Flemming KnudsenTil glæden - for tolerance, dialog og respekt, 5. maj 2006.

Fotos: Lykke Rump/Paseofilm - Henrik Gram Nielsen/FO
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De grønne guider i Århus

 
Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget 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
kommende generationer.
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 handlingsorienteret folkeoplysning. I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens
forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2006 med følgende opgaver:

Mag. afd. for Børn- og Unge: Vand-kampagner, Affald i skolen,
Mag. afd. for Trafik og Miljø: Hold rent dag, Udvikling af skoletjeneste, Projekt ”Rene vandløb”, Cykelkort

Kræmmerforening i Århus Vest
Grøn Guide Århus Nord har i 2006 været
tovholder for foreningen.  Foreningens
formål er at støtte genbrugsinitiativer og
netværk i det vestlige Århus og er en
udløber af Urbanprojektet ”Mosaik”
Kræmmerforeningen havde ved udgangen
af 2006 ca. 100 medlemmer. I 2006 har
foreningen afholdt 7 bagagerumsmarkeder
med 20-35 stadeholdere pr . gang.
Markederne afholdes fortsat hos
idrætsforeningen IHF.
Bagagerumsmarkederne skal stimulere til
øget genanvendelse samt være en
tværgående social aktivitet i Urbanområdet.

Snegleforening
Dansk Snegleforening blev dannet med
initiativ fra de grønne guider d. 7. juni 2005.
Snegleforeningen ønsker at oprette en
hjemmeside for snegleplagede haveejere,
hvor haveejerne dels kan udveksle deres
erfaringer med andre, dels hente
informationer om forskellige sneglearter
og den sidst nye viden om bekæmpelse af
iberisk skovsnegl samt kort, hvor
haveejerne kan indtaste deres
snegleobservationer.
Der er på nuværende tidspunkt 145
medlemmer i foreningen. Der bliver sendt
nyhedsbrev 5 gange om året, og afholdt en

generalforsamling, et medlemsmøde og
fire bestyrelsesmøder.
I efteråret d. 5. oktober holdt foreningen et
medlemsmøde, hvor Frank Jensen fra
Naturhistorisk Museum fortalte om
sneglejagten, iværksat af
www.danskedyr.dk , og svarede på
spørgsmål om snegle. Desuden blev det
fortalt om, hvordan man bekæmper snegle
med nematoder og resultaterne af
forenings snegleundersøgelsen blev
fremlagt.

Vandkampagne i Solbjerg
Vandplanudvalget i Århus Kommune, ÅKV,
Solbjerg Vandværk, Den Økologiske Have
i Odder, Solbjerg Fællesråd,
Solbjergskolen og Grøn Guide Århus Syd
samarbejdede om kampagnen ”Rent
drikkevand – dit ansvar” i Solbjergområdet.
Kampagnen startede ”Vandets dag” d. 22.
marts, hvor der var åbent hus på
vandværker og store vanddag i
Fritidscentret i Solbjerg midtby. Desuden
var der udsendt info materiale til alle
husstande i området og opsat skilte ved
alle indfaldsveje. I Fritidscentret var der
forskellige aktiviteter som: udstilling om
vand, blindsmagning af vand/kildevand,
besøg af brandbiler , fremstill ing af
fuglekasser, få skiftet blad på hakkejern,
vandløb, konkurrence med mulighed for at
vinde en havekonsulent til sin have, samt
diverse vandaktiviteter. Kampagnen
sluttede med en bod i forbindelse med
Solbjergs børnekulturarrangement i april/
maj på boldbanen ved FDF’ernes hus.
Hold rent dag i Århus Syd
Det er efterhånden et veletableret
arrangement, som oprindeligt er startet af
Grøn Guide i Århus Syd, der stadig fungerer
som tovholder på det samlede
arrangement og hjælper med at udvikle de
lokale arrangementer. I 2006 foregik det
lørdag d.1. april i: Solbjerg, Mårslet, Beder
og Malling. Der var folk i alle aldre, børn,
voksne og ældre, alle hjalp til.

Kulturnat
i samarbejde med
Idrætsdaghøjskolen IDA d. 13.
oktober 2006
Traditionen tro var der også i år et
samarbejde mellem Idrætsdaghøjskolen
IDA og FO-Århus’ grønne guide om at
skabe et stemningsfuldt natløb for børn og
barnlige sjæle. Arrangementet har hvert år
et miljøtema og i år var det ”affald i naturen”.
Arrangementet opsættes som et slags
rollespil, hvor børn skal hjælpe underlige
væsner i skoven med at løse forskellige
opgaver. Arrangementet i år blev kaldt
”Mystiske væsner i Risskov”. Børnene
skulle hjælpe dyrene og væsnerne, som
boede i skoven med at indfange det
utiltalende ”Skovsvin”. Historien var at
skoven efterhånden blev fyldt med ting og
affald som skovsvinet havde efterladt.
Derfor var skovens dyr, trolde, lygtemænd
og mosekoner alle på jagt efter skovsvinet.
Kursister fra IDA var udklædt til lejligheden
og havde bl.a. lånt rekvisitter i de grønne
guiders ”Affaldsskole”, samt været på
besøg på forbrændingsanlægget.
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Samarbejde med foreningen
Soroptimist International, Århus
Soroptimist International Århus henvendte
sig i begyndelsen af året til de grønne
guider for at få hjælp til at starte en
miljøkampagne. Vi søger om midler til at
gå ind i miljøministeriet og
trafikministeriets kampagne ”Et ton
mindre” i 2007. Kampagnen skal
overbevise danskerne om, at vi alle har et
personligt ansvar for at bidrage til at
nedbringe Danmarks CO2-udslip. Et ton
er knap 10 % af den gennemsnitlige CO2-
udledning pr. person i Danmark. NGO’erne
er vigtige samarbejdspartnere for
kampagnen.

Udvikling af skoletjeneste for
magistraten Teknik og Miljø
Grønne guider er med i en arbejdsgruppe
som skal udvikle en fælles skoletjeneste
for de forskellige undervisningstilbud i
”Teknik og Miljø”. Det drejer sig om besøg
på vandværker, spildevandsanlæg,
affaldsanlæg, brandstationer samt anden
formidling tilknyttet disse områder samt
naturvejledning og varmeforsyningen.
Arbejdet drejer sig i første omgang om at
lave en fælles undervisningsportal.

”Liv i haven-arrangement”
i den Hængende have
lørdag 20. maj kl. 11-16
Ved arrangementet, som desværre var
plaget af regn og dårligt vejr, kunne
interesserede få ideer til hvordan man
indretter haven til det vilde dyreliv.
Pindsvinehjælpen, Århus Biavlerforening
og Dansk Ornitologisk forening var
inviterede til arrangementet og delte ud af
deres viden til de fremmødte. Der var
desuden udstillet fuglekasser,
insektboliger fra Garden Care og planter
som var specielt velegnede til fugle og
insekter var lånt hos Bo Grønt, Skæring til
lejligheden.

Projekt ”Rene vandløb”
i samarbejde med naturvejlederne
Naturvejlederne og de grønne guider fik til
opgave at undersøge, hvordan eleverne i
folkeskoler og gymnasier kunne
bevidstgøres om den samfundsopgave det
er, at genetablere naturgivne forhold
omkring vandløb, og hvordan disse
målgrupper rent praktisk kan inddrages i
arbejdet med de kommunale vandløb.
Dette udmundede i en rapport som blev
afleveret til Teknik og Miljø d. 3. december
2006.

Bidrag til kommunens
cykelhandlingsplan
De grønne guider har indsendt forslag til
hvordan man kan engagere byens
arbejdspladser i at få flere til at cykle samt
forslag om at støtte udbredelsen af de
cykelkort som er lavet af guiderne.
De grønne guider har også hjulpet
forskellige foreninger med at sende forslag
ind. Bl.a. Grøn Støtteforening i Vejlby-
Risskov, som har indsendt forslag til
forbedring af ”Servicevejen” i det nordlige
Århus.

Konsulentarbejde for
”Pindsvinehjælpen” i Danmark
Siden projekt pindsvin, som startede i
2003 http://www.nathist.dk/projektpindsvin/
default.htm, har Grøn Guide i Århus Midtby
fungeret som faglig konsulent for
Pindsvinehjælpen. Pindsvinehjælpen er en
ny forening som har tilknytning til Dyrenes
Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse tilser
plejestationerne for pindsvin og
pindsvinehjælpen samarbejder med
dyrlæger og biologer om, at fremme
pindsvinebestandens trivsel i Danmark.
Blandt andet arbejder de på at fremme
miljøvenlig havedyrkning og at afskaffe
sneglemidlet metaldehyd. Midlet er forbudt
i Danmark men indføres ulovligt fra
Tyskland. Metaldehyd har vist sig at være
skadeligt for pindsvin og dermed
formentlig også for en lang række af
havens andre dyr.

Stenbro-naturformidling
i samarbejde med Naturhistorisk
Museum og Dansk Ornitologisk
Forening
Målet er at sætte fokus på natur-oplevelser
på stenbroen. I efteråret blev strukturen for
hjemmesiden opsat, og der er skrevet en
del af de grundtekster, som skal ligge på
hjemmesiden bl.a. over 60 ark med
beskrivelser af bydyr. Formålet med
projektet er at skabe mere tolerance og
plads til vilde dyr i byen.
Der bliver arrangeret ture, hvor fagfolk
fortæller på om stenbro-naturen, en
hjemmeside om bydyr oplyser om de mest
almindelige dyr i byen og opfordrer til at man
skal kortlægge en række udvalgte arter, og
folkeskoler bliver opfordret til at søge
undervisningsmaterialer som handler om
byens dyr på Naturhistorisk Museums
hjemmeside. Naturhistorisk Museum
opsatte i efteråret en mindre udstilling med
fokus på en række bydyr.
www.nathist.dk
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De grønne guider i Århus

Ud over alle ovenstående aktiviteter har de
tre grønne guider haft travlt med at skrive
artikler, holde foredrag, undervise, skrive
fondsansøgninger, været på
efteruddannelse m.m.

Mostarrangementer
Der har været afholdt 3 større
mostarrangementer:
Lørdag 7/10 i forbindelse med
bagagerumsmarked på Jernaldervej ved
Ellekærskolen
Mandag-torsdag i uge 41, temaugen
”Æblerier” på Kolt Hasselager Bibliotek
Lørdag 14/10 Store Mostdag på Risskov
Bibliotek

Den traditionelle ”Store Mostdag” blev
afholdt i efterårsferien på Risskov Bibliotek
lørdag 14/10. Godt samarbejde med
Risskov Bibliotek omkring PR, café og
optagelse af præsentationsvideo til Århus
Kommunes bibliotekers hjemmeside. Der
har desuden været en del udlån af
mosteriet til foreninger, daginstitutioner mv.

I samarbejde med Beder-Malling Bibliotek
arrangerede Grøn Guide i september-
oktober to arrangementer med overskriften
Natur og miljøaktiviteter for børn. Der blev
bl.a. samlet æbler til presning.
Æbletræerne i bibliotekets gamle flotte
have havde sørget for levering af de fleste
æbler. En gruppe energiske piger fra
fritidsklubben lagde kræfter i og der blev
presset og drukket adskillige kander frisk
æblesaft. Der blev uddelt smagsprøver ved
indgangen til biblioteket.

Affald i skolen
I samarbejde med ”Affald og Varme”, Århus
Kommune har de grønne guider udviklet
og igangsat en række undervisningstilbud
indenfor området affald og miljø. Tilbudet
er rettet mod 4-6 klassetrin og er sendt ud
til alle skoler i Århus. Det drejer sig om:
A) Undervisning i affald og miljø på skolen.
I 2006 benyttede 599 elever fra 25 klasser
fordelt på 12 skoler sig af undervisnings-
tilbuddet.
B) Undervisning i ”Affaldsskolen”,
Affaldscenter Århus. Lokalet blev indrettet
af de grønne guider i foråret - sommeren
2006 og indviet den 6/11-2006.

Undervisningen er tilknyttet rundvisning på
forbrændingsanlægget. I november og
december kom 149 elever fordelt på 9
klasser og 7 skoler en tur i ”Affaldsskolen”
C) Hjemmeside med undervisnings-
materiale til brug på skolerne:

www.af faldiskolen.dk
Undervisningsmateriale til brug på
skolerne blev sammen med PR-materiale
for de to undervisningstilbud sendt på CD-
rom til alle Natur og Teknik-koordinatorer
på folkeskoler og privatskoler i Århus.
Materialet er ligesom de 2 andre tilbud især
rettet mod undervisningen i faget Natur og
Teknik i 4.-6. klasse.
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Straksafklaring – Bøgekilde Industri
3 foredrag som led i undervisningen på
straksafklaringerne og blev tilbudt såvel
Århus Kommunes straksafklaringer som
de private aktører, der arrangerer
straksafklaring for Århus Kommune.
Fælles overskrift ”Det brænder jeg for”:
25. januar kl. 13.00 – 15.30: Hans Christian
Beck-Jensen, medlem af Folkekirkens
Nødhjælps styrelse, IT-konsulent og
landmand, fortalte om nogle af sine
interesser og fritids- og frivilligaktiviteter.
Han har en mening om, at der skal mere
end fast arbejde til at give et meningsfuldt
liv. Han fortalte især om Folkekirkens
Nødhjælp og sit frivilligarbejde der.
22. februar kl. 13-15.30: Bo Sundgaard fra
Esbjerg Højskole, projektmager i
”Mindscope” - for unge under 30 som er
medlem af en LO fagforening. Er
fagbevægelsen ikke bare en ”eksklusiv
klub for gråhårede mænd og kvinder med
tandprotese”?
22. marts kl. 13-15.00: Jens Winther og
Anders Glahn. Jens Winther er tidl.
byrådsmedlem for Venstre og nu ansat på
Familiecenter Vest. Anders Glahn er
klubleder i Gellerup. De to fortalte om deres
mangeårige engagement med unge i den
vestlige del af Århus.

Demokrati og borgerinddragelse
gennem udviklingsorienteret
indsats
- i samarbejde med Århus Kommunes
Biblioteker/Gellerup Bibliotek
Mandag den 30. januar 2006 på Gellerup
Bibliotek
Familien og en meningsfuld dagligdag -
Fysisk og psykisk overskud til at have en
meningsfuld dagligdag - hvordan?
Paneldeltagere: Lars Barfoed Familie- og
forbrugerminister (K), Seycan Bal, 34 år
uddannet Pædagog, Malihe Davari, 50 år,
født i Iran, Abdirashid Sheikh Mohamud, 40
år, født i Somalia. Orderstyrer Mina Harding
Iranzad

Mandag den 27. febr. på Gellerup Bibliotek:
Væk med kriminalitet – ud i livet – den
positive udvikling i Århus Vest: Hvordan
forankrer vi den? Hvordan udbreder vi den?
Hvem har ansvaret? Paneldeltagere:
Justitsminister: Lene Espersen, cand.
oecon. (K), Ikran Mohamed Layle, 22 år og
studerende, Mohammed El-Zeinab, 42 år
og uddannet mentor, Fadi Kassem, 22 år
og under udd. til ungdomspædagog, Lars
Bro, 40 år og udd. sømand og
politiassistent. Ordstyrer Mina Harding
Iranzad.

Amatørernes Dag
Samrådet for amatørkor, -orkestre, -teatre
og folkedansere i Århus Kommune afholdt
en festival/debatdag for alle
amatørgrupperne, lørdag den 4. marts
2006 i Folkeoplysningens Hus. Formålet
med dagen var at sætte fokus på
foreningsarbejdet indenfor folkedanser-,
orkester-, kor- og teaterområdet og
samtidig skabe/starte en medlemsdebat
og dialog om amatørernes vilkår og syn på
fremtiden. Samrådet består af ca. 110
foreninger med 5-6.000 amatører. På
festivalen præsenterede de enkelte
grupper indenfor de 4 genrer deres

aktiviteter ved forskellige indslag dagen
igennem og påvirkede samtidig gennem
debat og dialog den enkeltes
samfundsmæssige engagement og
præsenterede mulighederne for
”selvaktivering” indenfor foreningslivet og
den amatørkulturelle genre, som dagens
deltagere blev motiveret til at tage del i. Det
var hensigten at præsentere publikum for
mulighederne indenfor det folkeoplysende
arbejde, der foregår under amatørkulturen
i Århus Kommune.
Alle medvirkende og interesserede blandt
publikum blev inviteret til at være med i den
debatskabende dialog omkring

amatørernes vilkår og arbejde og ikke
mindst om amatørernes syn på og
muligheder i fremtidens samfund bl.a. som
fødekæde for den professionelle kultur.
Sidst på dagen opsamledes impulser og
forslag, som blev bragt videre ud til alle
medlemsforeninger – således at debatten
fortsætter.
De optrædende foreninger arbejder
hovedsageligt indenfor folkeoplysningens
rammer, hvor der lægges vægt på, at
professionelle instruktører/ledere
medvirker til at skabe kvalitativ udvikling af
den enkelte deltagers færdighed og
kunnen.

Udpluk af debatarrangementer i 2006



8

Udpluk af debatarrangementer i 2006

Byens stemmer
- i samarbejde med Århus Kommunes
Bibliotek, Multimediehussekretariatet og
projektgruppen Byens Stemmer/Kollision.
Med økonomisk støtte fra Århus
Kommunes Bibliotek.
Fra 16.-31. marts gennemførtes
borgerinddragelsesprocessen vedr.
værdierne i Multimediehuset.
Inddragelsesprocessen tog form omkring
et interaktivt bord i forhallen på
Hovedbiblioteket. I bordet kunne man høre
stemmer og scenarier og selv bidrage med
sin egen mening. Der blev afholdt ca. 10
fokusgruppeinterviews, med
udgangspunkt i værdierne for
Multimediehuset. Man kunne også deltage
i debatten via Multimediehusets
hjemmeside (www.multimediehuset.dk).
Det samlede materiale fra fokusgrupperne
og webdebatten vil blive bearbejdet og
indgå i udfoldelsen af værdierne for
Multimediehuset.

Et teknologibaseret inddragelseskoncept,
hvor formålet er at indfange de lag af
stemning, viden og holdning, der
unddrager sig traditionel inddragelse af
borgerne i forbindelse med større
planlægnings- eller bygningsprocesser.
Projektet sigter mod at etablere en offentlig
sfære for en engageret debat vedr. byens
fremtidige Multimediehus – en sfære, der
samtidig udfordrer vante forestillinger om
inddragelse af borgere og andre aktører i
komplekse planlægnings- og
byningsprocesser.

Århus Stiftstidende skrev den 24. febr. 2006
om projektet, bl.a. (af Lisette Arent Greve):
De århusianske borgere præsenteres nu
for en helt ny måde at komme til orde på.
"Byens stemmer" er et udstillingsprojekt,
der både informerer og inddrager publikum
i værdidebatten om et multimediehus på
Århus Havn.  Idéen er så ny og projektet så
anderledes, at det kræver spidse ører, hvis
man vil gøre sig nogen forhåbning om at
forstå, hvad det går ud på…
Omdrejningspunktet for
udstillingsprojektet er et bord, der fungerer
som et navigationsredskab. Her kan den
besøgende navigere rundt i virtuelle kort,
der relaterer sig til multimediehuset på
lokalt, nationalt og internationalt plan.
Bordet taler til publikum, og via en mikrofon
kan publikum tale til bordet og komme med
kommentarer og spørgsmål til projektet.
Alt bliver gemt i bordets hukommelse, og i

løbet af udstillingen vil
mængden af
tilgængelige infor-
mationer, kommen-
tarer og spørgsmål
vokse.
Der vil stå et bord i både
Århus Kunstbygning og
på Hovedbiblioteket fra
i dag. Derudover vil der
være det
s a m k o o r d i n e r e n d e
internetforum, som kan
besøges fra den 15.
marts.

Fra projektets rapport:
Et centralt tema for de
fleste brugere var, at
MMH bliver et viden- og
formidlingscenter, der
spiller en rolle som
brobygger mellem bl.a.
forskning i ind- og
udland og byens
borgere. I forlængelse
heraf ønsker mange
også, at MMH påtager
sig en aktiv rolle i forhold til at formidle viden
til brugerne, eksempelvis gennem
temaudstillinger, nyhedsrum, foredrag
m.m. En række brugere foreslår endvidere,
at MMH etablerer et eksperimentarium
inden for f.eks. medier, teknologi, sundhed
m.m. Eksperimentariet kan være en del af
temaudstillinger og give brugerne
mulighed for at afprøve og undersøge de
forskellige temaer vha. teknologi,
udstillinger etc.
Mange brugere opfatter også MMH som et
medborgerhus, snarere end som et
bibliotek med en multimediedimension.
Fokus bør derfor være på aktiviteter rettet
mod byens borgere, herunder
promovering af lokale kulturaktiviteter,
facilitering af nærdemokratiet,
værkstedsfaciliteter m.m. Også
fællesskaber og mødet med andre kulturer
betyder meget for brugerne, hvorfor MMH
bør have fokus på at understøtte
tværkulturelle aktiviteter, oplysning og
dialog.
De fleste brugere ser gerne, at MMH
rummer uformelle miljøer, som f.eks. café
og læsesal i ét, men at der også er plads
til stille- og arbejdszoner. Samtidig må
bygningen gerne være orienteret omkring
et centralt torv, der både summer af aktivitet
og fungerer som centralt fordelingsareal

til alle husets aktiviteter.
Alle brugere mener, at MMH skal være et
oplevelsesorienteret hus med
eksperimentarium etc. og ikke blot et sted,
hvor man opsøger viden.
Udearealerne omkring MMH skal være et
aktivt område med plads til både sport,
læsezoner, kulturelle aktiviteter, cafémiljø,
leg og ophold. Det er samtidig vigtigt at
udnytte den tætte kontakt til vandet, f.eks.
vha. etablering af havnebad. Også
bygningens tag kan med fordel anvendes,
f.eks. til café, loungezone etc.

Processen og rapporten er blevet
præsenteret hhv. i organisationen, i
strategigruppen (Rådmand,
erhvervskontaktudv. mm) og til byråds-
orientering den 21. juni. Der arbejdes på
en decideret byrådsindstilling, hvor
rapporten kommer til at foreligge som bilag
+ bliver refereret til i indstillingen.

www.kollision.dk
/www.byensstemmer.dk/debat/index.php
/www.multimediehuset.dk/
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Sundhedstemadag 19. april om
Foreningernes rolle i fremtidens
forebyggelse og sundhedsfremme
- i samarbejde med Ældre Sagen,
Sundhed og Omsorg og Frivillighedsrådet.
Formålet med dagen er at synliggøre ideer
til, hvordan foreningsarbejdet kan udvikle
sig
- tilpasset de nye ældre og
- i overensstemmelse med 3. magistrats
sundhedspolitik
De frivillige foreninger er et middel til at
arbejde sundhedsfremmende.
Temadagen vil sætte fokus på, hvordan de
frivillige foreninger og de kommunale
sundhedsfremmekonsulenter kan
samarbejde om det fremtidige
sundhedsfremmende arbejde.
Overordnet set ønskes en vidensdeling og

brobygning samt en opnåelse af en fælles
forståelse af, hvad sundhed er. I den brede
forståelse af sundhedsbegrebet er det at
være frivillig og del af en frivillig forening
netop sundhedsfremmende.
En fælles forståelse kan åbne for nye
frivillighedsformer og nye frivillige
arbejdsformer som f.eks. en
projektorienteret tilgang til det at være
frivillig og kan således være med til at
skabe en større åbenhed og rummelighed.
Temadagen tog afsæt i et kursus fra Center
for Frivilligt Socialt Arbejde med overskriften
”Foreningernes rolle i fremtidens
forebyggelse og sundhedsfremme” ved
Lars Iversen, som er sociolog, dr. med. og
partner i konsulentfirmaet Muusmann.
Lars Iversen var gennemgående
oplægsholder og tovholder på temadagen.

Billedspor
Forestillingen ”Carried By Shadows“ - en
billedmusikalsk rejse havde premiere i
april. En humoristisk, absurd og grotesk
rejse, der forener scenekunst, billedkunst
og livemusik. En stærkt vedrørende og
visuelt spændende forestilling, der fremstår
som et alternativ til tidens overdrevne
polarisering og stigmatisering. En stemme
om menneskets almene trang til at træde
ud af skyggen. Billedspor arbejder på
græsrodsplan, hvorved deltagernes
involvering og indflydelse er afgørende for
udviklingen af både proces og produkt.
Stykket blev spillet 3 gange i april på
Kragelund og den ene gang blev
forestill ingen efterfulgt af en mere
struktureret debat: Hvorledes skaber vi rum,
kultur for - samt billeder og bud på - hvordan
vi netop træder ud af skyggen. Således er
det bydende nødvendigt at der skabes
langt flere visionære og alternative tilbud
for mennesker med psykiske og sociale
problemer end tilfældet er i dag. Hvorledes
skal disse tilbud se ud?
Stykket er desuden blevet spillet i
Johanneskirken og på Banegården i Århus.

www.billedspor.dk

Foto:© madnessandart.de

Forestillingen er støttet af Socialministeriet, SIND-Århus, Familieafdelingen i Århus
Kommune og Psykiatri- & Handikapud-valget i Århus Amt.

Indhold: Hvordan ser verdensbilledet ud
med indførelsen af kommunalreformen og
gennemførelsen af sundhedspolitikken?
Hvilke udfordringer dette medfører for
foreningerne?
Målgruppen var frivillige og ansatte fra f.eks.
Frivillighedsråd, foreninger, Brugerråd,
Frivillighusene, konsulenter i Region Syd,
Nord og Midt.
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Udpluk af debatarrangementer i 2006

Share Your Heart
- i samarbejde med Kaospiloterne
Konflikter i verden er blevet så kompleks,
at det er svært at se helheden. Der er så
mange menneskelige bevæggrunde og
følelser involveret, at det er svært at tage
stilling. Denne afmagt skaber samtaler
verden over, som er baseret på frustration
og frygt. Dette er ikke vejen frem. Der er
ingen tvivl om, at vi alle føler noget om hele
konflikten. Det, der er svært, er at mene
noget. Meninger udspringer fra hjernen.
Følelser kommer fra hjertet. Det virker som
om, vi prøver at tale om en følelsesmæssig
konflikt ud fra hjernen i stedet for hjertet.
Share Your Heart er et globalt initiativ der
skaber et rum, hvor man kan dele hvad
man har på hjerte. Et initiativ der skaber
vejen ud af afmagten. Et rum hvor man ikke
skal forsvare sine meninger. Share Your
Heart er det første skridt på vejen, til at
skabe samtaler der handler om, hvordan
vi ønsker at skabe vores virkelighed. Vi skal
fokusere på, hvad vi ønsker for verden.

Projektet foregik lørdag d. 11. februar på Store Torv i Århus. Folk byggede sammen et
hjerte af halmballer på Store Torv i Århus. Halmballerne bliver betrukket med rødt stof.
Folk fik udlevet hvide flag. På flaget skrev folk deres svar på spørgsmålet: ”Hvad vil du
gerne at Danmark skal være kendt for i fremtiden?” ”Hvordan ønsker du at verden kan
samles om?” ”Hvad vil du gøre for at vi sammen opnår dette?”

(Arrangementet blev omtalt
i TV2, Politiken, Information
og sågar en tysk avis)

Samtlige svar ligger på
hjemmesiden
www.shareyourheart.com.
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Borgernes Dagsorden til EU:
Giv et skub til Europa-debatten
Hvordan skal Europa se ud i fremtiden?
Hvilken form for samarbejde skal der være
mellem landene? Kan borgerne påvirke
udviklingen? Diskussionen om Europas
fremtid står mere åben end nogensinde,
efter at EU’s regeringsledere har erklæret
tænkepause.
De fem centrale spørgsmål, som debatten
skal fokusere på, er:
* Hvilke grænseoverskridende problemer,
som Europa står overfor, bør der lægges
særlig vægt på at løse - og hvilken rolle
skal EU spille?
* Hvilke problemer er de største i EU-
samarbejdet, og hvordan kan de løses?
* Hvordan skal debatten om Europas
fremtid og en evt. ny traktat organiseres for
at sikre bredde, dybde og legitimitet?
* Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i
EU?
* Hvor går Europas grænser?
www.borgernesdagsorden.dk

FO-Århus lavede 3 arrangementer:
1. ”Ulvenes Dal”, Tyrkisk film – mandag den
17. april i biografen Øst for Paradis.
Film og efterfølgende debat med oplæg fra
folketingsmedlem (S) Hüseyin Arac.
Ordstyrer: Henrik Gram Nielsen fra FO-
Århus. ”Ulvenes Dal” er en kontroversiel
film, der vender de traditionelle helte- og
skurkeroller på hovedet. Amerikanske
sadister dræber kvinder og børn i flæng,
mens tyrkere og arabere er ”the good
guys”. En stærkt anti-vestlig film, som kan
være en bombe i kultursammenstødet
mellem Vesten og Mellemøsten. Filmen
taler til nationalistiske og religiøse følelser
og giver en mellemøstlig tolkning af
konflikter.

2. Fyrtårnsmøde med Svend Auken og
Jens-Peter Bonde – 24. april på Institut for
Statskundskab, Århus Universitet.
Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU?
Mødet satte spot på hvad borgernes tænker
om og ønsker af EU og målet med mødet
var i fællesskab at komme frem til hvilke
tiltag der vil kunne give folk mulighed for
indflydelse på de beslutninger der træffes
i EU. Er det nok at borgerne er
repræsenteret via det repræsentative
demokrati og skal Kommissionen bare
forklare sig bedre? Får EU nogensinde
legitimitet, hvis ikke vi finder nogle former
hvor folks demokratiske engagering også
kan fungere i forhold til beslutninger der
træffes på EU-niveau?
Medarrangører: Politologisk Forening på
Århus Universitet, Oplysningsforbundet
Demokrati i Europa, DEO.

3. EU og u-landene – onsdag den 26. april
i U-Huset.
Skader EU u-landene? Med oplæg af
journalist og forfatter Knud Vilby. EU og
medlemslandene står i dag for en
betydelig del af verdens samlede
udviklingsbistand. Samtidig findes der en
række ordninger i EU, specielt den fælles
handels- og landbrugspolitik, der direkte
skader u-landenes muligheder for at
opbygge et selvstændigt
produktionsapparat. Hvad er det for
ordninger der fungerer til skade for u-
landene? Og hvordan får vi dem ændret?
Medarrangører: Udviklingsorganisationen
IBIS og Oplysningsforbundet Demokrati i
Europa, DEO.
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Udpluk af debatarrangementer i 2006

Til glæden
- for tolerance, dialog og respekt
Gruppen ”12 danske forfattere” henvendte
sig til Paseofilm i Århus for at høre om
selskabet ville være behjælpelige med at
arrangere en festdag ”Til glæden” til fordel
for tolerance, respekt og dialog. Festdagen
var fra starten af de 12 forfattere (Klaus
Rifbjerg, Suzanne Brøgger, Benny
Andersen, Ib Michael, Inge Eriksen, Kirsten
Thorup, Carsten Jensen, Per Schultz
Jørgensen, Henning Mortensen, Hanne-
Vibeke Holst, Thomas Boberg og Stig
Dalager) tænkt som en mulighed for
symbolsk at markere og samle alle de
kræfter, der arbejder på tværetnisk dialog i
det danske samfund.
Arrangementet er en del af Århus
Kommunes Respekt-kampagne 2006-07.

Respekt-kampagne
I Århus har der været episoder med
højreekstremistisk vold. Men Århus skal
være en demokratisk og fordomsfri by, hvor
gensidig respekt og åbenhed er
fundamentale værdier.
I september modtog skolerne
Undervisningsministeriets inspirations-
hæfte: Undervisning i demokrati –
inspiration til grundskoler og
ungdomsuddannelser - www.pub.uvm.dk/
2006/demokrati
I uge 41 modtog lærerne information om
debatarrangementer og
essaykonkurrencen med temaet: Respekt,
dialog, tolerance – Demokratiets
betingelser og muligheder i Århus. Essayet
skal indeholde forfatternes overvejelser
om, hvordan demokratiet har det i Århus,
hvordan de oplever ekstremisme samt
forslag til handlinger, som fremmer
respekt, dialog og tolerance.
Hovedspørgsmål: Hvordan kan man
understøtte, at Århus forbliver en
demokratisk og fordomsfri by? Hvordan
kan man arbejde for, at respekt, dialog,
tolerance er begreber alle lever efter?
Hvordan kan man – gerne i form af konkrete
forslag - forebygge udbredelsen af
ekstremisme i Århus?
Inspirationsmateriale: På hjemmesiderne
www.indblik-udsyn.dk og www.aakb.dk/rdt
er der samlet en række artikler, citater,
billeder og links. Frist for indsendelse af
essays er i februar 2007 og der indkom i
alt 70 bidrag.
Respekt-kampagnen fortsætter med
aktiviteter i 2007.

Samarbejdspartnere: Paseofilm, v/Jens
Folmer Jepsen, Århus Teater, Århus
Kommune, Brødrene Ahmad, Musik For
Pakistan, Kulturhus Århus, Århus City
Forening, Ceres, Grundfos, Forfatter/
præste/advokat/læge- initiativerne, LO
Århus, 3F, Anlægs- & Byggegruppen, FO-
Århus (arrangør), Hovedbiblioteket, Århus,
Stif tsudvalget vedrørende islam og
Kristendom i Århus stift, Nørhaven, Dansk
Flygtningehjælp, Folkeoplysningsudvalget
i Århus Kommune, KODA, Dansk
Folkeoplysnings Samråd, Netop m.fl.

Boder på pladsen: FDB, AOF Østjylland,
Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk
Folkeoplysnings Samråd, Dansk
Folkehjælp, Århus Teater.

Foto: Lykke Rump/Paseofilm

PROGRAM
16:00 – 16:05 Nicolai Wammen:

Velkomst
16:05 – 16:07 Søs Egelind
16:07 – 16:20 Palle Mikkelborg

og Helen Davies
16:20 – 16:25 Hanne Vibeke Holst

og Stig Dalager
16:25 – 16:28 Søs Egelind
16:28 – 16:43 Kim Larsen
16:43 – 16:46 Søs Egelind
16:46 – 17:00 Ali Kazim
17:00 – 17:02 Søs Egelind
17:02 – 17:15 Søs Fenger
17:15 – 17:17 Søs Egelind
17:17 – 17:32 Klaus Rifbjerg
17:32 – 17:34 Søs Egelind
17:34 – 17:45 Niels Hausgård
17:45 – 17:55 Steffen Brandt
17:55 – 18:05 Nomadix
18:05 – 18:07 Søs Egelind
18:07 – 18.22 Peter Sommer
18:22 – 18:32 Benny Andersen
18:32 – 18:34 Søs Egelind
18:34 – 18:49 Poul Krebs
18:49 – 18:52 Søs Egelind:

Farvel og tak
18:52 – 19:02 Mendes

Foto: Lykke Rump/Paseofilm
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Århus Festuge
FO-Århus arrangerede i efteråret i
samarbejde med Århus Stiftstidende og
Musikhuset Aarhus en række
arrangementer med og om kendte og aktive
kvinder (især forfattere) både i og efter
Århus Festuge, der i 2006 havde temaet
Womania.

2. sept.: Karen Jespersen – Kvinders
styrker og svagheder. Karen Jespersen var
blandt de mest aktive i 1970’ernes
Rødstrømpebevægelse. Hun beretter med
mange anekdoter om de store forskelle på
mænds og kvinders vilkår og kampen for
at lave det om. Selv om forholdene har
ændret sig, er der lang vej endnu. Men hvor
vil vi egentlig hen? Og hvad kan mænd og
kvinder lære af hinanden? Karen
Jespersen er fhv. minister og politisk
reporter.

3. sept.: Psykolog Irene Oestrich, der er en
meget aktiv psykolog, som elsker sit fag.
Har i mange år overvejende arbejdet med
psykoterapi og har mange terapier bag sig:
Individuel terapi, parterapi, familieterapi og
gruppeterapi. Først og fremmest tror hun,
at sundhed er noget, vi selv skaber og selv
har ansvaret for, og at vi som mennesker
altid kan forbedre vores sundhed, vores
færdigheder, vores muligheder og vores
mål.

3. sept.: Trine Gregorius – Hvornår bliver VI
moderne?
Kvinder over fyrre skal være helvedes godt
begavede for at kompensere for tab af
ungdom, skønhed osv. Hvorfor er det en
kvalifikation i sig selv at være ung? Trine
Gregorius er kendt fra TV som ordstyrer,
peptalker og quiz-vært.

Efter Festugen arrangerede vi følgende
foredrag:

25. sept.: justitsminister Lene Espersen,
som er mor til 2 små drenge. Lene
Espersen kommer og fortæller om,
hvordan man kan få livet til at hænge
sammen, når man har en af de mest
betydningsfulde poster i dansk politik
samtidig med at man har 2 små drenge
derhjemme. Hvordan man tackler det både
at være en offentlig kendt, men samtidig
bevare begge ben på jorden og værne om
sit privatliv.

7. okt. kl.: Krimiforfatter Elsebeth Egholm.
En af de mest læste danske kvindelige
krimiforfattere. Hun kommer og fortæller
om sine bøger, hvad der inspirerer og
hvorfor hun blev krimiforfatter. Hun har
studeret på Århus Universitet, Det jyske
Musikkonservatorium og er uddannet som
journalist. Flere af hendes bøger har
århusiansk baggrund.

10. okt.: Teaterchef Madeleine Røn Juul.
Arbejdsliv og kvindeliv – er det foreneligt?
Teaterchefen for Århus Teater kom fra
København til Århus med nye visioner for
det gamle teater. Hvordan er det gået og
hvordan har ”turen” været? Har det haft
nogen betydning at hun er kvinde?

Opgang 2
Bye Bye Beirut er et sjælebillede af Søren
Marcussen om krig, angst og livets
skønhed baseret på Bilal Abdallahs liv.
Produceret i samarbejde med
billedkunstneren Connie Utsen.
5 eftermiddage med efterfølgende oplæg i
Opgang 2s Livsteater fra fremtrædende
personligheder om etnicitet, identitet og
integration:

4. sept.: Lars Olsen, journalist og forfatter
til den opsigtsvækkende debatbog: ”Det
delte Danmark”.

5. sept.: Kjeld Holm, biskop i Århus Stift

6. sept.: Jane Korczak, samfundsdebattør
og næstformand i Danmarks største
fagforbund 3F

7. sept.: Anders Glahn, foredagsholder og
leder af Klubberne i Gellerup

8. sept.: Lise Egholm, skoleleder på
Rådmandsgades Skole, Nørrebro i
København og forfatter til bogen om børn
og integration: ”Min blå sofa”. Vært og
ordstyrer: Charlotte Gregersen

Arrangementet var en del af Århus Festuge.
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Enkeltstående arrangementer med støtte fra FO-Århus’ debatpulje 2006

 
Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal 

delt. 

24. jan. Marselisborg Centret Anne Skriver Når det ikke kan være anderledes 37 

26. jan. 
LOF og FO-Århus 
Sct. Annagade Skole 

Thorkild Simonsen 
Processen frem til det nye 
Danmarkskort 

7 

22. febr. Hasle Sognegård Lone Frank Mod en ny natur 45 

25. febr. N. Kochs Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 39 

26. febr. Musikhuset, Lille Sal Aage Rais Fornemmelse for film 80 

4. marts Jellebakkeskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 30 

11. mar. Musikhuset, Lille Sal Nils Malmros Fornemmelse for film 275 

14. mar. 
Seniorhøjskolen 
Vester Alle 8 

Leif Skive Spiser muskler flødeskumskager? 15 

26. mar. Musikhuset, Foyeren Søren Poulsen Fornemmelse for film 10 

28. mar. Koltgården 
Flemming Knudsen 
og Max Gaarsted 

Højskolesangbogen  

29. mar. 
Seniorhøjskolen 
Vester Alle 8 

Henning Kirk 
Hjernen vokser hele livet, hvis du 
bruger den 

20 

26. april Hasle Kirke Ole Hartling Skal aktiv dødshjælp lovliggøres 60 

30. april Musikhuset, Lille Sal Deluca Film Fornemmelse for film 100 

8. juni 
Folkeoplysningens Hus, 
Kontakthuset 

Jens Frydenlund 
m.fl. 

Benzo-info-debat 80 

23. sept. Tranbjerg Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 16 

27. sept. 
Lokalcenter Fuglebakken og 
Bjerggården 

Jørgen Husted 
Etik i forhold til ældreområdet og det 
politiske ansvar 

36 

3. okt. Abildhus, Sclerosegruppen 
Poul Lundgaard 
Bak 

Selvhealing, hypnose og sclerose 53 

7. okt. FO-Århus Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 22 

23. okt. 
Pensionisternes Samvirkes 
klubber i 3f-Foredragssal  

Steen Møller Kærlighed og spildvand 130 

26. okt. 
Seniordaghøjskolen 
V. Alle 8/Sct. Annagade Skole 

Ove Nyholm Ondskabens anatomi (om film) 38 

4. nov. Rosenvangskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 27 

11. nov. Højvangsskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 40 

18. nov. FO-Århus Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 22 

25. nov. Mårslet Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset 18 

I alt 1.200 
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Større arrangementer med støtte fra FO-Århus’ debatpulje 2006

 
Projektnavn/ 
Samarbejdspartner 

Arrangementstype/ 
Medvirkende 

Indhold Antal 
delt. 

Grønne Guider   
Ca. 
5.000 

”Carried by Shadows” 
Billedspor 

Teaterforestilling. Kunstnerisk 
leder Franck Staub. 

Humoristisk, absurd og grotesk 
forestilling om mennesket, der 
rejser verden rundt for at finde sin 
egen skygge. 

880 

Det brænder jeg for 
Straksafklaringerne i Århus 
kommune 

3 Debatmøder  148 

Demokrati og borgerinddragelse 
Århus Kommunes Biblioteker og 
Gellerup Bibliotek 

Debatmøder med deltagelse af 
ministre og etniske personer i 
panel 

Formålet er at udbrede 
demokratisk tankegang og fremme 
etniske folks muligheder i 
samfundet 

180 

Byens stemmer 
Projektgruppen Kollision 

Teknologibaseret 
inddragelseskoncept og 
webplatform i borgerdebat 

Debat om det nye Multimediehus i 
Århus 

600 

Amatørernes Dag 
Samrådet for amatørkor, -orkestre, -
teatre og folkedansere 

Optræden og debat  350 

Share Your Heart 
Kaospiloterne 

Happening på Store Torv 
Give folk mulighed for at udtrykke 
og sætte fokus på hvad verden 
kan samles om 

800 

Sundhedstemadag 
Ældre Sagen, Sundhed og Omsorg, 
Frivillighedsrådet 

For frivillige og ansatte. 
Lars Iversen 

 40 

Borgernes Dagsorden 
DFS, DEO, Ibis, DK4, Mediehuset, 
Politologisk Forening 

Debatmøder, film, TV-udsendelser 
om tænkepausen vedr. EU 

 142 

Til glæden – for tolerance, dialog 
og respekt 
Paseofilm, Århus Teater, Århus 
Kommune, Århus Bibliotek, Århus 
City Forening, Kulturhus Århus, 
MusikfraPakistan  

Koncert med taler/peptalk + 
diverse oplysningsboder 

Udsprunget af Muhammed-krisen: 
om ytringsfrihed, tolerance, 
respekt m.v.  

15.000 

Respekt 
Århus Kommune 

Hjemmeside, 
undervisningsmateriale, 
essaykonkurrence 

Respekt – skal den fortjenes eller 
kan man forlange den? 

6000 

Århus Festuge 
Musikhuset 

Foredrag, events, debat, 
konkurrencer 

Kvinde-temaer 
Ca. 
2.000 

Århus Festuge 
Opgang 2 forestilling 

Teater og debat Om krig, angst og livets skønhed 180 

Århus Kulturnat 
Grøn Guide og Idrætsdaghøjskolen 

Natløb for børn og forældre Miljø-tema 200 

I alt 31.520 
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Kun fantasien sætter grænser for  de mangeartede
arrangementer, som FO-Århus forvalter hvert år.
Mange forskellige oplysende og lærerige
arrangementer inden for sundhed, kultur, sport,
integration og jeg kan blive ved. Det er imponerende,
at FO-Århus kan omfavne så mange forskeligartede
arrangementer, der på hver sin vis er vigtige og
aktuelle samfundsdebatter. FO-Århus skaber herved
en øget mulighed for at borgerne kommer i dialog
med hinanden og bliver oplyst om vigtige emner.
Dette er et  værdifuld bidrag til den demokratiske
proces og fællesskabet som helhed. FO-Århus
sætter fokus på mangfoldigheden af dansk kultur
f.eks. inden for musik, teater og dans. Det er kunst i
sig selv, at være så omfavnsrig og mangfoldig, når

det handler om at forvalte kultur. FO-Århus har vist, at det har forstået, at kulturer
i et moderne samfund ikke er begrænset til én form for kultur, men at det er
meget bredt og, at der skal være plads til, at kulturer kan have denne
mangfoldighed.

Med de mange arrangementer, der omhandler integration, som FO-Århus hvert
år forvalter, skabes der et bedre fundament for en integration, der er baseret på
viden, nuancer og forståelse mellem danskere og nydanskere. Dette er en meget
vigtig forudsætning for en vellykket integration, der er fordomsfri og som bygger
på gensidig forståelse, respekt og tolerance. Hvem sagde, at FO-Århus fortjener
næste års integrationspris.... Jeg siger i hvert fald, at det er godt gået og at jeg
glæder mig til at følge de kommende års arrangementer.

Med venlig hilsen
Rabih Azad-Ahmad


