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Strategisak: Hvordan øke deltagelsen på ungdomsting?
Det første Ungdommens kirkemøte (UKM) ble arrangert i 1993, og har blitt arrangert årlig siden 2004. UKM
består av delegater fra ungdomsrådene i bispedømmene, samt delegater fra kristne barne‐ og
ungdomsorganisasjoner, og medlemmer under 30 år i sentralkirkelige råd. Ungdomsrådene i
bispedømmene blir valgt på ungdomstingene, så det konkrete punktet hvor ungdomsstrukturen forankres
lokalt er gjennom menighetenes delegater til UT.
I 2009 vedtok UKM at målet er at den demokratiske ungdomsstrukturen i Den norske kirke skulle
formaliseres gjennom lovfesting og forankring. Lovfestingen må sees i sammenheng med pågående arbeid
med kirkeloven, og vil ikke bli behandlet på UKM 2011. Men forankringen av strukturen kan forstås som en
paraplybetegnelse på hvordan å gjøre den mer demokratisk. Og dette kan skje ved en styrking av
ungdomsdemokratiet gjennom så bred deltakelse på UT som mulig. Det er noe UKM finner ønskelig. I 2010
jobbet UKM videre med dette, og vedtok noen demokratiske prinsipper som det må arbeides med videre i
årene som kommer. En av de viktigste oppfordringene fra UKM 2010 var:
”UKM ønskjer å vende seg til sokneråda med oppmoding om at det å sende delegatar til UT vert ei
prioritert sak, og at ungdomsdemokratiet på denne måten er godt forankra i Den norske kyrkja si
grunneining; soknet.” (UKM 06/10)
Det som synliggjøres gjennom dette vedtaket, og som ble bekreftet på ungdomsrådssamlingen i Oslo i mai,
er nettopp at rekrutteringen til deltakelse på ungdomstingene rundt om i bispedømmene er en utfordring.
Et godt og forankret demokrati trenger en bred deltakelse. Mange av ungdomsrådene og
ungdomskonsulentene på bispedømmekontorene i Norge har gjort seg erfaringer med dette gjennom
årenes løp, hvor man ser at noen tiltak og strategier fungerer og andre ikke.
Alle ungdomsrådene har sendt brev til lokalmenighetene med invitasjon til ungdomsting. Ofte stopper det
opp der. Kan man tenke seg hvorfor? En tanke som kom på samlingen i mai var at det for ansatte lokalt i
kirka ikke var så enkelt å finne noen til å dra på UT, fordi de ikke visste hva et ungdomsting var. Derfor blir
det på UKM 2011 utarbeidet en brosjyre som vil presentere strukturen og funksjonen til de forskjellige
organene.
Men, vi trenger likevel gode strategier på hvordan vi kan få rekruttert bredt og godt til deltakelse på
ungdomstingene. Hva har vi prøvd? Hva har fungert? Hva kunne vi forsøkt?
Utfordringsspørsmål:
Komiteen utfordres til å lage en strategi for ungdomsråd og bispedømme i hvordan øke
deltagelsen til ungdomsting.
Spesielt med fokus på hvordan arbeide inn mot lokalmenighetene i bispedømmet.
(En annen komité vil arbeide med brosjyre om ungdomsdemokratiet som kan følge invitasjon til
deltagelse på ungdomsting.)

