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Udvekslingsstudenter fik
et stykke med demokrati
KULTUR: 20 unge
udvekslingsstudenter kom tirsdag
til foredrag i den
gamle byrådssal
i Byens Hus. Her
lærte de unge, hvad
det vil sige at deltage i demokratiet på
dansk manér.

Af Sophus Zarrs Soelberg
ROSKILDE: - Folk dyrker jo
sport, hvis de virkelig vil
det, så jeg tror, at jeg ville
bruge pengene på nye cykelstier, lyder det fra en af
de udvekslingstudenter, der
har indfundet sig i den gamle byrådssal i Byens Hus.
Anledningen er et arrangement, der holdes af Roskilde Syd Rotary Klub i samarbejde med Roskilde Kommune, hvor 20 unge udvekslingsstudenter får mulighed
for at stifte bekendtskab

Se ere billeder på
/roskilde

med de danske politiske processer.
De diskuterer emner, der
er på den lokalpolitiske
dagsorden, mens de selv
skal tage stilling til, hvordan de ville bruge kommunens pengebeholdning.
Samtidig får de et indblik
i, hvad det vil sige at arbejde
lokalpolitisk, lige som de lærer, hvad det danske demokrati er bygget op omkring.
- Det virker som om, at
politik fungerer godt her i
Danmark, fortæller 15-årige
Alessio Maineri, der er udvekslingsstudent fra Italien.
Han har efterhånden været i Danmark i omkring 14
dage.
- Byerne er meget rene her
i landet, og politikerne virker ordentlige. Jeg synes,
det hele virker meget godt,
tilføjer han, da han netop
har hørt oplægget om dansk
lokaldemokrati.
Til oplægget har de unge
mennesker blandt andet
diskuteret, hvordan de hver
især ville bruge en kommunal pengepose, hvis der
pludselig var midler i overskud.
Mens enkelte trækker
deres telefoner frem under
foredraget, er mange engagerede i dagens diskussion,
og de diskuterer livligt emner som kommunale veje og

»

Det virker som om,
at politik fungerer godt
her i Danmark.
Alessio Maineri,
udvekslingsstudent
fra Italien

cykelstier, sportsfaciliteter
og ældreområdet over for
ungeområdet.

Demokrati på menuen
- Vi forsøger at give et indtryk af, hvad lokalt demokrati går ud på, lyder det fra
Henning Sørensen, der til
formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Til dagens arrangement er
han foredragsholder, og der
er en helt særlig grund til,
at han synes, det er en vigtig
opgave.
- Vi prøver at lære de unge
mennesker, at hvis vi ikke
har et velfungerende lokaldemokrati, så er det jungle-

loven, der hersker. Det betyder, at det er den stærkeste,
der har ret, og sådan skal
det jo ikke være. Mens vi har
vænnet os til, at det er sådan,
demokratiet skal fungere
her i Danmark, kommer de
unge fra andre steder i verden, hvor det ikke er sikkert,
at demokratiet fungerer på
samme måde, forklarer byrådsmedlemmet.
Bag dagens arrangement
står foruden Roskilde Kommune Roskilde Syd Rotary
Klub. Rotary er en forening,
der gennem mange år har
arbejdet for at gøre det nemmere for unge mennesker at
komme på udveksling i udlandet.

15-årige Alessio Maineri fra Italien fortæller, at han er imponeret over
de danske politikere. Han fremhæver i særdeleshed, at de sørger for,
at gaderne er rene.

Lynkursus i danskhed
Samtidig tager klubben et
ansvar for de unge mennesker, der kommer på udveksling i Danmark - blandt
andet ved at sørge for, at de
unge lærer noget.
- Vi forsøger at give de unge
mennesker en lynintroduktion til den danske kultur,
fortæller Mogens Luun, der
har været medlem af klubben i 15 år.
Tirsdag er han frivillig og
følges ad med de unge mennesker, der i løbet af dagen
både besøger Roskilde Kloster, Byens Hus og Roskilde
Domkirke. Besøgene er led i

Efter oplægget fik de lov til at nyde noget så gennemført dansk som
en udendørs frokost i regnvejr. Mogens Luun fra Roskilde Syd Rotary
holdt hånd i hanke med det hele.
en større rundvisning, der i
løbet af ugen også har bragt
de udvekslingstuderende i
Folketinget og ud i et vikingeskib.
- De er her ikke så længe,
så det handler om at vise

dem noget, der har en betydning for os, fortæller Mogens Luun.
Omkring ham står flere af
de unge mennesker og følger
ham med nysgerrige øjne.
De stiller spørgsmål, tjatter til hinanden og opfører
sig, som alle 15-17-årige vil
gøre det.
Selv om de lige har fået en
timelang lektion i betydningen af deltagelse i lokaldemokratiet, virker de vågne, da de kommer tilbage ud
på Stændertorvet, og de første regndråber rammer dem
fra oven.

FAKTA
Deltagerne i Rotarys
rundtur er udvekslingsstuderende, der kommer
fra følgende lande:
■ Tyrkiet
■ Italien
■ Rusland
■ Tjekkiet
■ Kroatien
■ Taiwan
■ Frankrig
■ Rumænien
■ Indien
■ USA
■ Spanien
Sportsfaciliteter eller cykelstier - hvad ville du gøre, hvis kommunen pludselig havde en ekstra pose penge, som kunne bruges på byen? Det spørgsmål skulle de unge blandt andet
svare på, da Henning Sørensen holdt oplæg om lokaldemokrati for 20 unge udvekslingsstuderende.
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■ Australien

