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Live-interviews 
 
Tre unge mennesker - Louise på 21, Sacha og Emil på 19 år - er på vej til at gøre sig på klar. 
De er spændte og nervøse. Om lidt skal de sammen udgøre et ungepanel på et stort kick-off 
møde med knap 100 inviterede deltagere. Aftenen er startskuddet på et ambitiøst bredt 
samarbejde om ulighed i sundhed, og der er inviteret aktører en række forskellige områder. 
Forud for denne aften er gået talrige kaffemøder og samtaler med nøglepersoner. De tre unge 
spiller en central rolle – de skal være ’de unges’ stemme på workshoppen. Det er dem, der er 
den autentiske historie om at ung være i et ’udkantsområde’, hvor mange af 
klassekammeraterne fra folkeskolen allerede gået videre i uddannelsessystemet.  

Sacha, mødte vi første gang for flere måneder siden på et sundhedsplejeske initiativ målrettet 
unge mødre. Sacha synes ikke selv, at hun er en ung mor – hun har altid ønsket sig sine børn 
tidligt og nu har hun en datter på halvanden år. Til efteråret har hun planer om at begynde på 
10 kl. Sacha skal i aften fortælle om at være ung i xxxx. Louise og Emil blev vi præsenteret for 
på Produktionsskolen i forbindelse med en række ungeinterview. Emil vil gerne spille musik og 
Louise har planer om at blive pædagogmedhjælper, men foreløbigt er hun på venteliste til 
psykologsamtaler for sin angst. 

Kick-off mødet er i gang. De tre unge har været ’på’ og programmet fortsætter. Projektlederen 
interviewede dem om deres historie, deres erfaringer og ikke mindst deres blik på, hvad der 
skal til for at de kommer videre i deres liv. Det var en god oplevelse, det er de alle tre enige 
om. Mest fordi deltagerne lyttede og virkede oprigtig interesseret. Der blev også stillet mange 
spørgsmål bagefter. De tre unge var gode; fortalte, nuancerede og gav billeder, som vil huskes 
bagefter. En deltager fortalte bagefter, at især de unges præcise beskrivelse og oplevelse af 
deres med kontakt med kommunen, gjorde stort indtryk. ’Jeg har ikke været bevidst om, hvor 
meget måden jeg udtrykker mig på, betyder for de unge…’ 

Arrangørerne er enige bagefter; det giver noget særligt at have de unges stemmer i salen. Tal, 
statistikker og fremtidsprognoser kan man blive lidt immun overfor, men når en ung stiller sig 
op og fortæller om sit liv og sine drømme, så bliver det meget virkeligt og undertiden brænder 
historien sig fast. Det motiverer til handling. 

 


