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Aarhus Bibliotekernes indsatsområde for demokrati 
  

1. Arrangementet /aktivitetens navn 

Aarhus Bibliotekernes demokratiindsats  

 

2. Tid og sted 

Indsatsen udrulles fra august 2020 – august 2022 på tværs af Aarhus Kommunes 18 lokalbiblioteker 

og hovedbiblioteket på Dokk1.   

 

3. Målgruppe 

Indsatsens målgruppe udgøres af alle borgere i Aarhus Kommune. Dog er der særligt fokus på at 

engagere de borgere, der aldrig eller sjældent deltager i demokratiaktiviteter.    

 

4. Ide, formål og problemstilling 

I årene 2020 – 2022 har Aarhus Bibliotekernes tre tværgående indsatsområder:  

• Data og medieliteracy.  

• FN’s verdensmål 

• Demokrati  

Bibliotekernes indsatsområder handler generelt om at undersøge et strategisk defineret felt, afklare 

målgrupper, teste feltets potentialer og udfordringer og sammen med en projektgruppe fokusere og 

skabe retning for indsatsen fremadrettet. 

 

Det er ikke nyt at arbejde med demokratiudvikling på bibliotekerne. I den første bibliotekslov, der i 

2020 kunne fejre 100-årsjubilæum, står der i formålsparagraffen, at bibliotekerne skal ”udbrede 

Kundskaber og almindelige Oplysninger.” Et bibliotek var altså også den gang meget mere end en 

bogsamling. Det handlede at give borgerne viden og kompetencer til at kunne deltage i demokratiet 

– til at være aktive medborgere.  

 

At arbejde med demokrati på bibliotekerne er altså ikke en ny ide. At demokrati er valgt som et ind-

satsområde skyldes i stedet markante og hastige forandringer i det danske demokrati – forandringer 

der betyder, at Demokratikommissionen i sin afsluttende betænkning fra 2020 konkluderer, at demo-

kratiet i Danmark er ”udfordret”.  Når samfundet og demokratiet forandrer sig, må bibliotekerne også 

sætte grundigt lys på deres rolle i demokratiet.  

 

5. Præsentation af ide/arrangement 

Demokratiindsatsen skal undersøge, afprøve og evaluere aktiviteter, der flytter bibliotekerne tættere 

på demokratiet. Det kan både ske ved at trække demokratiet ind på bibliotekerne og ved at rykke 

bibliotekerne ud i demokratiet. Indsatsens aktiviteter skal i vid udstrækning gennemføres sammen 

med relevante samarbejdspartnere.  
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Fire udfordringer sætter retningen for de aktiviteter, der iværksættes i forbindelse med demokratiind-

satsen:   

• Målgrupper: Hvordan engagerer vi dem, der aldrig eller sjældent deltager i demokratiaktiviter?     

• Formater: Hvordan skaber og afholder vi demokratiaktiviteter, der inspirerer til engagement og 

aktiv deltagelse og dialog?   

• De daglige aktiviteter: Hvordan kan vi integrere demokratielementer i bibliotekernes daglige akti-

viteter?  

• Lokalt demokrati: Hvordan kan vi på bibliotekerne skabe relevante og engagerende kontakt-

punkter mellem borgerne og det lokale demokrati?  

 

6. Hvad har vi lært? 

Arbejdet med bibliotekernes toårige demokratindsats skal skabe grundlag for at beslutte, hvordan 

der i fremtiden skal arbejdes med demokrati på Aarhus Bibliotekerne.  

 

7. Hvad var godt? 

Alle aktiviteter og projekter i forbindelse med Aarhus Bibliotekernes demokratiindsats evalueres lø-

bende. Alle spørgsmål bydes velkommen. Kontakt: Asmund Bertelsen (ahb@aarhus.dk).  

 

8. Anbefalinger til andre 

Alle aktiviteter og projekter i forbindelse med Aarhus Bibliotekernes demokratiindsats evalueres lø-

bende. Alle spørgsmål bydes velkommen. Kontakt: Asmund Bertelsen (ahb@aarhus.dk).  
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