
Unge fra Christianshavn løser EU’s udfordringer på Ungdommens 

Folkemøde 
Af Europaparlamentets pressetjeneste 

 

Mens septembervejret udenfor i Valbyparken i København viser sig fra sin absolut pæne side, 

er 3.k fra Christianshavn Gymnasium torsdag formiddag troppet op i Folketingets telt på 

Ungdommens Folkemøde. De unge er indbudt for sammen med andre unge fra hele landet at 

komme med innovative ideer til, hvordan vi i fællesskab kan forme EU-samarbejdet. 

 

Under kyndig ledelse af journalist og ordstyrer Nicolai Kirkegaard Iding er de unge blevet 

indbudt til at give deres besyv med til, hvordan EU skal håndtere stramningerne for LGBTIQ-

personer i lande som Polen. 

 

Hjemmefra har de forberedt en kort salgstale for et konkret forslag. Ideerne bliver fremlagt for 

Nikolaj Villumsen, som er medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten, og de to 

folketingspolitikere Rasmus Nordqvist (SF) og Katarina Ammitzbøll (K), som begge sidder i 

Folketingets europaudvalg. 

 

Blandt de unge er Katinka og Herbert fra 3.k på Christianshavn Gymnasium. Til klapsalver og 

opmuntrende tilråb fra de andre unge går de på scenen og præsenterer deres forslag, mens de 

tre politikere lytter interesseret med. 

 

Skær i støtten 

Gruppen foreslår, at EU omfordeler midlerne til Polen, så der bliver skåret i landbrugsstøtten 

og i stedet gives penge til projekter, der støtter minoritetsgrupper og kan fremme LGBTIQ-

personers rettigheder. 

 

Nikolaj Villumsen, Rasmus Nordqvist og Katarina Ammitzbøll lytter opmærksomt med, imens 

de unge fremlægger deres ideer, og tager straks debatten videre: 

 

- Det er et krav at overholde menneskerettighederne. Polen modtager mange penge fra EU, og 

de vil komme under pres, hvis de mister støtte. Jeg tror på, at den polske regering vil kunne 

mærke, hvis vi smækker kassen i, lyder det fra Nikolaj Villumsen. 

 

Også Rasmus Nordqvist og Katarina Ammitzbøll bifalder forslaget fra de unge:  

 

- Vi synes, man skal slå hårdt ned på Polen og komme med økonomiske sanktioner. Pengene 

skal kobles op til, at landene lever op til retsstatsprincipperne, siger Katarina Ammitzbøll. 

 

- Det handler om, at alle skal have lov til at kunne leve frit, og det kan alle ikke i dag, siger 

Rasmus Nordqvist. 

 

EU kommer tættere på 

Solen skinner stadig, da de unge efter tre kvarters workshop bliver sluppet løs i Valbyparken 

til de øvrige arrangementer på Ungdommens Folkemøde. 

 

Edith, Esther og Arthur fra 3.k har været glade for arrangementet og for debatten med 

politikerne. 

 



- Det var fedt at møde politikerne og komme lidt tættere på. Europa-Parlamentet og demokrati 

i EU kan godt virke lidt fjernt nogle gange, så det er fedt at se, at ens stemme er vigtig, og høre, 

hvad vi kan gøre i Europa-Parlamentet. Det var bare fedt at se det hele tæt på i stedet for i 

fjernsynet, fortæller Edith. 

 

Esther stemmer i: - Det var vildt spændende at se, at det, vi har siddet og brugt lang tid på, var 

vigtigt og rent faktisk blev brugt til noget. Under forløbet er vi kommet meget mere ind på, 

hvad der sker i Polen. EU er kommet meget tættere på og er blevet mere virkeligt.  

 

- Jeg har aldrig før prøvet, at det, jeg sad og lavede i samfundsfag, blev taget til efterretning af 

nogle politikere, så det var spændende at få deres reaktion, siger Arthur. 

 

Også politikerne har fået meget ud af dagen.  

 

- Jeg synes, det har været virkelig imponerende at se det høje niveau, der har været i forslagene 

fra eleverne, lyder det fra Nikolaj Villumsen. Det har været meget lærerigt, og jeg synes, at 

forslagene pegede på nogle gode dilemmaer. Det vil jeg helt klart tage med videre. 

 

Også de unge har fået syn for sagn om, at politikerne meget gerne lytter til de unge og tager 

kreative forslag med videre i deres lovgivningsarbejde i EU. 


