Ungdomspartier skal stilles lige
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Den 1. marts kunne man i Midtjyllands Avis læse om det nye ungekulturhus på Amaliegade ved
Bindslevs Plads i Silkeborg og de spændende planer.
Derfor er tiden også moden til gøre op med, hvilke grupper der skal være i ungekulturhuset og hvilke
der ikke skal.
Som byrådskolleger har fremhæver, hører voksnes aktiviteter ikke hjemme i et ungekulturhus.
Vi må imidlertid også tilsikre, at visse ungdomsgrupperinger ikke tilraner sig plads på bekostning af
andre.
I Silkeborg Byråd er det et generelt ønske, at kommunens unge interesserer sig for politik og at de
bidrager til den fortsatte udvikling af vore gode demokratiske traditioner.
Derfor er der oprettet ungebyråd, der er ført kampagner for at få de unge stemmeberettigede til urnerne
og meget mere.
Heldigvis ér vi også begunstiget af mange politiske ungdomspartier, hvoraf flere endda er særdeles
aktive.
Flere af kommunens politiske ungdomsorganisationer har længe ønsket sig egne mødesteder. Idet
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), som det eneste ungdomsparti har adgang til egen villa
med offentligt lokaletilskud.
Senest har de øvrige været henvist til trange fælleslokaler i Kulturhuset på Hostrupsgade, hvor ikke alle
ungdomspartier har følt sig lige velkomne.
De konservatives ungdomsforening (KU) har tidligere fået afslag på tilskud til egne lokaler.
En stor og aktiv ungdomsafdeling i Venstre (VU) har længe presset på, for at få adgang til egne
ydmyge lokaler og har netop indsendt ansøgning om lokaletilskud.
Det er godt, at ungehuset på Amaliegade fremadrettet knyttes organisatorisk til Ungdomsskolen og
Kultur og Borgerservice i en fælles styring, der forpligter begge afdelinger til at skabe aktivitet i huset.
Den umiddelbare nærhed til ungemiljøet omkring Campus Bindslevs plads er også rigtig god. Hvis der i
symbiose med de mange andre ungeaktiviteter i det nye kulturhus kan skabes rammer for samtlige
ungdomspartier, så ser jeg det som et aktiv. Med adgang til foreningslokaler, rammer for indbyders
debat og tværpolitiske aktiviteter kan det blive en spændende politisk »udviklingsafdeling«.
Det er imidlertid ikke i orden, at én ungdomsorganisation forfordeles med offentlige midler og at nogen
ikke er velkomne i ungekulturshuset.
Jeg har en klar forventning om, at vores ungdomspartier ligestilles. Medmindre DSU også flytter til det
nye ungehus, så forventer jeg selvfølgelig, at der bevilges lokaletilskud jf. ansøgningen fra VU og andre
partier der måtte ønske det.

