
I en ny tryghedsmåling fra TrygFonden svarer 28 procent
af unge i aldersgruppen 18-24-årige, at de er utrygge i
hverdagen. Det er tæt på en fordobling på otte år.

DIT PERSPEKTIV ER VIGTIGT
Til UngeStemmer får du mulighed for at sætte ord på,
hvad der bekymrer dig i hverdagen. Dine inputs er vigtige,
fordi de giver os de bedste betingelser for at handle på din
utryghed. Vi sørger for rammer, der giver dig mulighed for
at komme med inputs, uden at du behøver at stå i
rampelyset.

UngeStemmer byder på fælles oplæg efterfulgt af dialog
ved rundborde. På dagen vil du møde et panel, der vil
bidrage med perspektiver og være med til at rammesætte
debatten. I panelet sidder:

• Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune
• Noemi Katznelson, Professor i ungdoms- og 

uddannelsesforskning ved Aalborg Universitet
• Anders Hede, Forskningschef hos TrygFonden
• Christine Ravn Lund, Forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd
• Brian Bech Nielsen, Rektor ved Aarhus Universitet
• Julie Lindmann, Forperson for Danske Studerendes Fællesråd
• Allan Aarslev, Forebyggelsesleder hos Østjyllands Politi

INVITATION TIL UNGESTEMMER
Mandag den 14. marts 2022 kl. 16:30 – 19:00 

Stakladen på Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

Gratis entré. Bemærk, begrænset antal pladser.
Tilmeld dig ved at scanne QR-koden.

PROGRAM
Velkomst v. Jacob Bundsgaard, 
borgmester

DEL 1
• Fælles oplæg v. TrygFonden
• Gruppedialog: Utryg i natten –
TrygFondens måling fremhæver en
bekymrende udvikling i utrygheden
for at blive overfaldet og slået. Noget
lignende ses med hensyn til kvinders
frygt for seksuelle overgreb, der
siden 2019 har været stigende.
• Paneldebat
• Pause med forfriskninger

DEL 2
• Fælles oplæg v. TrygFonden
• Gruppedialog: Utryg for stress –
TrygFondens måling fremhæver en
bekymrende udvikling i frygten for
alvorlig stress, der siden 2009 har
været i konstant stigning. Alders-
mæssigt, er de unge mest stressede.
• Paneldebat
• Opsamling og sandwich

Du vil også møde organisationer som: GivDeUngeOrdet, Studenterpræsterne i Aarhus – AU, VIA & Navitas, Unge Ravne og Studenterrådet AU


