Demokrati-dag 31. oktober 2013 kl. 9-14
Kære elever
Der bliver hele tiden taget beslutninger som påvirker det danske samfund og jer som unge, men
hvordan kan man blande sig i demokratiet og påvirke alle dem, som tager beslutningerne?
Der findes heldigvis mange muligheder for at blande sig igennem politiske partier, foreninger,
kunst og musik. Derfor inviteres I til at deltage i Demokrati-dag på Camp U sammen med alle 9.
klasser i Odense Øst, hvor der vil være debatter, workshops og kreative indslag.
I kan vælge jer ind på 3 debatter/workshops i løbet af dagen (se bagsiden). Vi kan ikke love, at I
får alle 3 ønsker opfyldt, men vi vil gøre vores bedste

Program for dagen:
Kl. 9.00:

Åbning v. Børn- og ungerådmand Brian Dybro

Kl. 9.10:

Folketingsmedlemmerne Pernille Skipper (Enhedslisten) og Joachim B. Olsen
(Liberal Alliance) fortæller om, hvordan de blev engageret i politik

Kl. 9.50:

Kunstneren Jens Galschiøt fortæller, hvordan man kan bruge kunst og happenings til
at påvirke debatten

Kl. 10.10:

1. modul med workshops og debatter

Kl. 11.10:

2. modul med workshops og debatter

Kl. 12.10:

Frokost (husk madpakke!) og markedsplads med stande v. foreninger og partier

Kl. 13.00:

3. modul med workshops og debatter

Kl. 14.00:

Tak for i dag!

Vi håber, at I vil lade jer inspirere af de mange indslag og får en god dag!
Demokratiske hilsner fra

Vollsmose Ungdomsråd

Projekt Arena

Vollsmose Sekretariatet

Se workshops og debatter på de næste sider. Tilmelding afleveres senest d. 7. oktober

Navn: _____________________ Klasse: ________ Skole: ____________________

Sæt X ved de 3 workshops/debatter, hvor du helst vil være med!
Maja Rimer Nielsen fra
Radikal Ungdom og Peter
Kofoed Poulsen fra Dansk
Folkeparti Ungdom

Politisk debat: Ligestilling mellem mænd
og kvinder, prostitution, homoseksuelles
ret til ægteskab og børn. Folks eget valg
eller noget politikerne skal bestemme?

Sonja Marie Jensen fra
Socialdemokraternes
Ungdom og Christoffer
Lilleholt fra Venstre Ungdom

Politisk debat: Sundhed, rygeregler, fri
hash, tatovering/piercing/slankekur,
doping, hvad må man gøre ved sin egen
krop og hvad skal politikerne bestemme?

Jeanette Sandberg fra SF
Ungdom og Mads Nørgaard
fra Liberal Alliances
Ungdom

Politisk debat: Økonomisk
lighed/forskelle, må man betale sig foran
i køen, salg af organer, brugerbetaling
på fx sygehuse, hvor meget skal man
betale i skat?

Jon Sonne Henningsen fra
SUF og Jonathan Bitzow
Pedersen fra Konservativ
Ungdom

Politisk debat: Aldersgrænser for
alkohol/rygning/sex, kørekort, brug af
facebook, fritidsjob, stemmeret til 16
årige

Kate fra Danske Skoleelever

Fortæller om, hvordan man bruger sit
elevdemokrati og Danske Skoleelever til
at påvirke politikerne på Folketinget

Nibras Aziz,
elevrådsformand på
Mulernes Legatskole og
næstformand i Vollsmose
Ungdomsråd

Få konkrete ting igennem på din skole
ved at gå ind i elevrådet! Hør Nibras
fortælle om sine erfaringer som tidligere
elevrådsformand på HCA skolen

LO Ungdom

Få indflydelse på din løn og
arbejdsforhold i et fritidsjob eller arbejde
igennem en fagforening!

Ungdommens Røde Kors

En neutral og upolitisk organisation, der
taler sårbare børn og unges sag, arbejder
fx på at få flere nydanskere til at stemme
til kommunalvalget

Amnesty International

Kæmp for menneskerettigheder også
med lokale kampagner!

Politisk Visionscafe v. SFU

Hvilke forandringer kunne du tænke dig
i din hverdag og hvordan organiserer
man kampagner? Brainstorm på
aktivisme og ideer

En af Os kampagnen

Sætter fokus på psykiske problemer med
en kampagne, mange har hørt om.
Fortæller om, hvordan man gør et tabu
interessant for politikere og andre

Unge frivillige fra Kræftens
Bekæmpelse

Over 40.000 arbejder frivilligt i Kræftens
Bekæmpelse med kampagner,
indsamlinger, sorggrupper, motionsløb
osv. Hør unge fortælle hvorfor og
hvordan de er med

Rapperen Ali Sufi

Brug rapmusik til at sætte ting på
dagsordenen!

Gitte Skovmand og elever
fra Humlepigerne

Kreativ workshop – brug kunst og
happening til at blande dig i
demokratiet

Elisabet Svane, politisk
redaktør fra Fyens
Stiftstidende

Hvordan vælger avisen sine historier og
hvordan får man som helt almindelig
ung en historie i avisen?

Helle Fjord fra Vollsmose
Sekretariatet

Pressetræning: Lær at lave en
pressemeddelelse, et læserbrev og at
udtale dig til pressen

Inaam Nabil – En af
kvinderne bag forårets
Netto-kampagne

En gruppe kvinder lavede kampagne for
at få Netto til at tillade ansatte med
tørklæde. De brugte humor, venskab,
passion og samarbejde – og deres
kampagne virkede!

