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INDLEDNING 

The main hope of a nation lies in the proper education of its youth 
- Desiderius Erasmus 

Demokratiet i EU udfordres af presset fra nye kulturer og værdier, der i disse år tilflyder Eu-

ropa, og som følge af en øget afstand mellem politikere og befolkning. Særligt opleves i mange 

lande et vakuum i forhold til unge, som enten holdes eller holder sig selv uden for demokratiet 

med lille eller ingen indflydelse på de beslutninger, der influerer på deres liv. Disse forhold ud-
fordrer samfundet og fællesskabet – især fremtidens Europa og demokrati. 

I lande som Danmark, Holland og Belgien er demokratiet udfordret af manglende politisk selv-

værd blandt unge og en generelt faldende interesse for og deltagelse i de politiske processer, 

særligt i europæisk øjemed. I tidligere østlande som Polen er demokratiet en nyere styrings- og 

samlingsform, hvor udfordringen er at finde nye veje til at gøre den stærke demokratisk arv fra 

fx Solidaritet bevægelsen relevant for unge og skabe et solidt fundament, der sikrer unges egne 

aktive deltagelse i demokratiet og blik for den europæiske nødvendighed.  

Der er brug for et demokratisk paradigmeskift, der imødegår disse udfordringer. Dels et behov 

hos unge for at frembringe deres egen demokratiske kultur og ejerskab til Europa som frem-

tidssikring af et demokratisk, internationalt fællesskab, hvor unge er aktivt deltagende. Dels et 

behov for at beslutningstagere udvikler metoder til at engagere og involvere unge i at skabe 
fremtidige løsninger på samfundets udfordringer.  

Your library is your paradise 
- Desiderius Erasmus 

Biblioteket spiller en vigtig rolle som lokal institution i mange europæiske lande og kan med 

fordel bruge sin position til at gentænke rollen som offentlige mødested og aktiv partner i ar-

bejdet med lokale demokratiske udfordringer på et europæisk niveau – startende med unge.  

Biblioteket fremtræder som neutral mødested frigjort af politiske dagsordener, og kan på den 

måde fungere som det ideelle mødested for unge og politikudvikling for unge. Biblioteket spil-

ler en vigtig rolle i formningen af fremtidens europæiske samfund i tæt samarbejde med fremti-
dens europæiske borgere, unge og politiske beslutningstagere.  

Let’s Rethink 
- Aarhus 2017 

Fem biblioteker i region Midtjylland (Horsens, Randers, Viborg, Holstebro og Herning) har ta-

get udfordringen op med at gentænke biblioteket rolle og indsats over for unge og demokrati-

udvikling. Det sker via bibliotekernes medvirken Erasmus+ projektet Our Democratic Europe, 

der også rummer deltagelse af biblioteker fra Holland, Belgien og Polen. Det danske bidrag ud-

springer af det regionale bibliotekssamarbejde i projektet Demokratistafetten, der afvikles i regi 

af Aarhus 2017 – European Capital of Culture), og som ønskes tilført en international dimension i 

arbejdet med at gentænke biblioteket som platform og demokratisk rum i kraft af aktiv involve-

ring af unge. Projektet har tillige opnået støtte fra Europanævnet og Slots- og Kulturstyrelsens Ud-

viklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

 PROJEKTITEL 

http://www.planbe-ngo.com/projects/
http://www.planbe-ngo.com/projects/
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Projektets officielle titel er Our Democratic Europe. I daglig tale og brug forkortet 
ODE.  

 

PROJEKTNUMMER 

BUP.2016-0043 

 
PROJEKTTID 

Projektets officielle afviklingsperiode er 01.08.2016-28.02.2018 jf. etablering under 

Erasmus+ programmet. Størstedelen af aktiviteterne er afviklet i den del af projektperi-

oden, hvor projektet har opnået tilskud via Slots- og Kulturstyrelsen – 01.01.2017-
31.12.2017. Denne periode danner udgangspunkt for nærværende afrapportering.  

 
FINANSIERING 

Erasmus+ støtter alene afholdelse af internationale seminarer, hvor midler fra Slots- og 

Kulturstyrelsen: Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og 

Europanævnet alene anvendes til medfinansiering af hjemlige udviklings- og formidlings-

aktiviteter: Dels realisering af demokratiklubber og afholdelse af samlende regionale 

seminarer for klubmedlemmer. Dels afledte events og aktiviteter inden for oplysning 

og formidling som resultat af programmets aktionslæring, herunder national konfe-
rence målrettet biblioteksområdet med formidling af projektets resultater.  

 
ORGANISERING 

Our Democratic Europe er organiseret som samarbejdsprojekt mellem deltagerbiblio-
teker i Horsens, Holstebro, Viborg, Randers og Herning kommuner.  

Herning Bibliotekerne er projektejer v/ bibliotekschef Pernille Schaltz og varetager 

projektledelsen via Centralbiblioteksfunktionen v/ udviklingskonsulent Mikkel Hartvig 

Haaning, der også indgår som ressource i projektets styregruppe og projektgruppe. 

Overordnet er projektet organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra de 

deltagende biblioteker:   

 Herning: Sara Jørgensen, udviklingschef (formand for styregruppen) 

 Viborg: Lone Engel Westphall, leder for læring og viden 

 Holstebro: Vita Debel, leder af læring og udvikling 

 Horsens: Vibeke Mygind, projekt- og uddannelseschef 

 Randers: Hans Nielsen, udviklingschef 

 

Projektets operationalisering varetages af en projektgruppe, der ligeledes består af re-

præsentanter fra deltagerbibliotekerne  

 Viborg: Kjartan Due Annesen 

 Holstebro: Ulla Soon-Ja Jespersen og Rasmus Tågelund Riishøj 

 Herning: Brian Nygaard Bruhn og Søren Johansen 

 Horsens: Anne Scheffmann 

 Randers: Martin Minka Jørgensen  

 

Beskrivelsen af de enkelte bibliotekers organisering af aktiviteter og evt. involvering af 

eksterne samarbejdspartnere følger i senere afsnit. 
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PROJEKTBESKRIVELSE 

Projektet Our Democratic Europe afvikles i samarbejde mellem bibliotekerne i Her-

ning, Viborg, Horsens, Holstebro og Randers kommuner i perioden 1. august 2016 – 

28. februar 2018. Demokratiprojektet (forkortet ODE) sætter fokus på unge som 

kompetente demokratiske bidragsydere og styrkelsen af deres muligheder for at bi-

drage til demokratiudviklingen lokalt og internationalt.  

Projektet er etableret under EU’s Erasmus+ program og gennemføres i samarbejde 

med 3 partnerbiblioteker fra Holland, Belgien og Polen. Den danske del har derudover 

opnået ekstern finansiering via tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og Europanævnets pulje C. 
 

FORMÅL 

Formålet med projektet at udvikle og fremme betydningen af unges demokratiske 

kompetencer, deltagelse og indflydelse på beslutningsprocesser (både lokalt og i euro-

pæisk sammenhæng) gennem strukturerede undervisningsforløb for unge mellem 14 og 

19 år, regionale seminarer, dialog- og debatfremmende aktiviteter, situationer og ram-

mer for møder med andre unge og mellem unge og voksne beslutningstagere. Hertil 

kommer international kulturel udveksling finansieret uden for Styrelsens bevilling. 

 

MÅL 

Målet i ODE er at højne de unge deltageres demokratiske kapital og engagement og 

gøre dem og andre unge mere demokratiaktive for herigennem at animere til aktivt 

medborgerskab og medvirke til at udvikle til samfundsudviklingen nu og her og på sigt. 

Både i eget lokalområde og i europæisk sammenhæng, bl.a. ved at give udsyn til verden 

og internationale udfordringer.  

Samtidig er det målet at skabe øget opmærksomhed hos politikere og beslutningsta-

gere omkring behovet og nødvendigheden at tænke unge ind i de demokratiske pro-
cesser, særligt i forhold, der har betydning for unge og deres fremtid.  

Herudover skal projektet undersøge og anvise veje til, hvordan biblioteket i højere 

grad kan udvikles som ramme for demokratiudvikling med relevans for unge og op-

bygge en stærkere relation til unge ved at spille en mere aktiv, opsøgende og vedkom-

mende rolle i unges liv med kobling til lokale og internationale forhold med betydning 
for deres liv og fremtid.  

Projektets leverancemål er:  

 Uddannelse af unge som demokratiske og interkulturelle projektledere med 

fokus på samskabelse og ungeinvolvering om fremtidens Europa via  

o Etablering af demokratiklubber i regi af deltagerbibliotekerne 

o Afholdelse af 4 regionale seminarer med samling af klubber og forbere-

delse til de 4 internationale seminarer samt tilbageløb til klubber fra 

tidligere ture 

o Afledte events  

 Udgivelse af rapport med projektets resultater og anbefalinger og formidling af 

resultater via formidlingskonference henvendt til bibliotekerne 

 Udvikling af bibliotekskoncept ift. ungeinvolvering, samskabelse og innovation.  
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MÅLGRUPPE 

Projektets primære målgruppe er unge i alderen 14-19 år, der deltager i projektets læ-

ringstilbud (demokratiklubber) i regi af de medvirkende biblioteker med inddragelse af 

lokale samarbejdspartnere. Det har været en præmis i projektet (jf. Erasmus+) at unge 

med færre muligheder (afledt af bl.a. økonomiske, sociale, kulturelle, etniske, religiøse 
forhold) i en vis udstrækning er repræsenteret som deltagere. 

Derudover henvender projektet sig til: a) politikere og beslutningstagere, som inddra-

ges i struktureret dialog med de unge, b) fagligt personale på bibliotekerne mhp. kom-

petenceudvikling på unge og demokratiområdet og c) endelige borgere og offentlighed 
ift. formidling af projektets udadvendte aktiviteter, herunder andre unge.    

Projektet har aktivt involveret 89 unge i regi af de etablerede demokratiklubber. Hertil kom-

mer et større antal unge, som henover projektperioden har deltaget i de aktiviteter, som de 

unge demokratiklubmedlemmer har udviklet og faciliteret eller som projektet har tilvejebragt. 

 

EVALUERING OG EFFEKTMÅLING 

Action-learning er gennemgående metode (se afsnit: Metoder) i og bruges som nyttigt værktøj 

til at teste og verificere den læring og de resultater, som projektet tilvejebringer. En stor del af 

resultatet af aktiviteterne i projektet er dokumenteret som konkrete og tilgængelige produkter 

på internettet og sociale medier (Facebook) som uploadede dokumenter, film, fotos mv. Pro-

jektet gør desuden brug af forskellige evalueringsmetoder som klasseevaluering, spørgeskema, 

videointerviews, notering af observationer, afstemning på sociale medier mv.  

 

OPBYGNING 

Projektets omdrejningspunkt er Europa 2020 strategien med konkret nedslag i fire emner, som 

aktivt er gennemarbejdet i forløbet gennem eksempelvis: undervisning, foredrag, debatarrange-

menter, teaterforestillinger og events:  

 Uddannelse og arbejdsmarked 

 Klimaforandringer og bæredygtighed 

 Innovation  

 Bekæmpelse af Fattigdom og Social Eksklusion.  

 

Projektet er bygget op af et program i tre sammenhængende niveauer med inddragelse 

af de fire strategiemner og iværksættelse af lærings- og formidlingsaktiviteter. I tillæg 

har projektet integreret Jean-Claude Junckers Hvidbog om Europas Fremtid og arbej-

det med de forskellige scenarier, som denne opsætter. De tre niveauer er:  

 

1) Etablering af lokale demokratiklubber i regi af bibliotekerne som enten fri-

tidstilbud eller i samarbejde med lokale skoler og institutioner. Form: action-learning 

baseret undervisningsforløb af ét års varighed med fokus på demokratiforståelse, 

eventplanlægning, dialogprocesser og mødefacilitering.  

 

2) Afholdelse af 4 regionale seminarer med ungeinvolvering i planlægningen for 

klubber tværregionalt og inviterede politikere om 4 emner fra Europe 2020 Strategy.  

 

3) Afholdelse af 4 internationale, seminarer hvor et rejsehold af unge udvalgt fra 

de lokale klubber mødes med unge og beslutningstagere på tværs af lande til vidende-
ling, udveksling af metoder, diskussion og samskabelse.  

Det sidste niveau finansieres udenom Styrelsens bevilling. 
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AKTIVITETSBESKRIVELSE 

Lokale demokratiklubber er projektets bærende aktivitet. Det er her, undervisnin-

gen og læringen foregår og grundlaget for lokale formidlingsaktiviteter og events udvik-

les og planlægges samt bæres igennem lokalt. Det er også her, forberedelsen til de regi-

onale seminar sker og tilbageløbet bearbejdes til ny læring og aktivet. Tilsvarende ift. 

videndeling og anvendelse for de unge demokratimedlemmer, der deltager i projektets 
internationale seminarer.  

Demokratiklubben lanceres i to variationer, henholdsvis:  

1. Fritidstilbud til unge, hvor deltagerne er rekrutteret på basis af annoncering 

og kontakt til lokale skoler, institutioner og elevråd/organisationer (1 års varig-

hed) 

2. Integreret læringsaktivt for unge i undervisningspartnerskab med sko-

ler og uddannelsesinstitutioner (henover 2 skoleår (1års varighed))  
 

Projektets aktiviteter og organisering er tilrettelagt udfoldet på følgende vis jf. lokale 

målsætninger:  
 

Herning  

Program:   Fritidstilbud for unge mellem 14-19 år 

Arrangør: Herning Bibliotekerne 

Lokale projektgruppe: Søren Johansen og Brian Nygaard Bruhn 

Rekruttering: Annoncering og samarbejde med lokale skoler og instituti-

oner 

Deltagerantal: 10 deltagere 

Opbygning Tilrettelagt som ”mine-event-uddannelse”  

Indhold: Delvis fokuseret på idégenerering og behandling af emner 

i ODE-projektet (Europa 2020-strategien).  

Indholdet var fokuseret på at forbedre færdigheder inden 

for områderne event making, demokratiudvikling, projekt-

styring, kommunikation, projektledelse, medier og presse.  

Tid og sted: Biblioteket i Herning med mødefrekvens to gange om må-

neden 

Samarbejdspartnere:  Herning Kommune, European Road Cycling Champion-

ship 2017, Herning Ungdomsskole, Føtex, BILKA m.fl. 

Resultater:  Planlægning og udførelse i lokale aktioner og arrangemen-

ter, bl.a. Madspild event (juni 3, 2017), Fodgænger stress i 

byens centrum, Deltagelse i Kulturmødet Mors 2017 

(Aug. 24-26, 2017), Fra Føtex til Folketinget v. Özlem Ce-

kic (Okt. 12, 2017), Ungdomsevent ifm. Kommunalvalg, 

Værtskab for 2 regionale seminarer (Januar og april 2017) 

samt 1 internationalt seminar (Nov. 11-14, 2017) 

Spis-dit-skrald-event den 3.6.2017 på gågaden i Herning. 

(300+ deltagere) 

Øvrigt:  3 unge deltog i internationale seminarer i Holland (2) og 

Belgien (1) 
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Viborg  

Program:   Fritidstilbud for unge mellem 14-19 år 

Arrangør: Viborg Bibliotekerne 

Lokale projektgruppe: Kjartan Due Annesen og Line Buhr Skovgaard 

Rekruttering: Offentlige annoncering og samarbejde med lokale skoler 

og institutioner, ungdomsforeninger  

Deltagerantal: 32 deltagere (15-18 år) 

Opbygning Opkvalificerende oplæg som optakt til – og i forbindelse 

med – seminarer og events. 

Indhold: Ansøgningsprocesser, kulturiværksætteri, designproces-

ser, debatmetoder, eventplanlægning, kommunikation, 

SoMe, strategisk markedsføring, retorik. 

Tid og sted: Månedlige møder på Hovedbiblioteket i Viborg, samt del-

tagelse i events (Kulturmødet Mors, Off-road Herning 

m.fl) 

Samarbejdspartnere: Animation Workshop Viborg, RØST, KØS 

Resultater:  Debatarrangement 3/472017 

Debatarrangement 7/11/2017 

Retorikworkshop: 28/11/2017 RØST 

Planlægning og udførelse af arrangement ifb. Med Offroad 

Herning og Kulturmødet Mors.  

Øvrigt:  3 unge fra Viborg har deltaget i internationale seminarer i 

Polen (1), Holland (1), Belgien (3), herunder 1 gennemgå-

ende ved alle 

 

Holstebro  

Program:   Integreret læringsaktivt  

Arrangør: Holstebro Bibliotek 

Lokale projektgruppe: Rasmus Taagelund Riishøj og Ulla Son-Ja Jesper-

sen, Holstebro Bibliotek, Mette Karlsen, Holste-

bro Gymnasium 

Partnerskab:  Holstebro Gymnasium 

Rekruttering: Partnerskab med Holstebro Gymnasium, som in-

tegreret del af undervisning i Samfundsfag på Sam-

fundsfagslinjen i 1.g/2.g 

Deltagerantal: 25 deltagere (16-19 år) 

Herudover har 150 unge deltaget i afledte aktiviteter 

Opbygning Første halve år: oplæg, workshops, foredrag (indgik i un-

dervisningen, hvor klassens faste undervisere, projektlede-

ren og den lokale projektledelsesgruppe ”underviste”. Det 

sidste halve år: de unge deltog i organisering, planlægning, 

facilitering og debatdeltagelse, workshops om disse emner 

(frivillig deltagelse, undervisere: eksterne oplægsholdere 

og den lokale projektledelsesgruppe) 

Indhold: Integreret del af undervisning i samfundsfag 

Tid og sted: Holstebro Gymnasium, undervisning en dag ugentlig  

Formidlingsaktiviteter afholdt på Holstebro Bibliotek 
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Samarbejdspartnere:  VIA Holstebro, Udvikling og Erhvervsafdelingen – Holste-

bro Kommune, Slagteriet, Kulturdivisionen, Region 

Midtjylland, Europe Direct Struer, Teater Lucas De Man 

Resultater:  14.1.17 Åbent Hus – Holstebro Gymnasium 

27.3.17 Foredrag med Peter Tanev, Holstebro Gymna-

sium 

30.9.17 Regionalt ODE møde: Journalist Jeppe Søe, regi-

onspolitiker Poul Erik Christensen, embedsmand ved re-

gion midt Mikkel Ottow, Holstebro Bibliotek 

5.12.17 De Man in Europe, teater/debat, VIA Holstebro 

11.-14.11.17 Tilrettelæggelse og værtskab for Internatio-

nalt Seminar 

Øvrigt:  Hvor undervisningen i demokrati klubben var obli-

gatorisk del af undervisningen, var deltagelse i de 

regionale aktiviteter og internationale seminarer 

frivilligt.  

3 unge deltog i projektets internationale semina-

rer i Holland og Belgien. Hele klassen (25 perso-

ner) deltog i det internationale seminar i Danmark 

og var værter for udenlandske unge 

 

Horsens  

Program:   Integreret læringsaktivt 

Arrangør: Horsens Bibliotek 

Lokale projektgruppe: Vibeke Mygind, Anne Scheyfmann, Horsens Biblio-

tek, Birgitte Zimmermann, Horsens Byskole 

Rekruttering: Integreret undervisningstilbud på tværs af 8. årgang (sam-

fundsfag) 

Partnerskab: Horsens Byskole 

Deltagerantal: 10 deltagere (14-15 år) 

Herudover har 250 unge deltaget i afledte aktiviteter 

Opbygning Skemalagt valgfag integreret i undervisning 

Indhold: Undervisning i demokratiudvikling, event making, kommu-

nikation m.m. 

Tid og sted: Horsens Byskole 

Samarbejdspartnere:  Horsens Kommune 

Resultater:  Inddragelse af elever fra Østerhåb Skole demokratiaktivi-

teter 

Forberedelse til Demokratistafetten off road: Dekorere K 

af genbrugstøj i farven grøn på skolens torv, den 4. april 

2017, Horsens Byskole 

”Demokratistafetten off road” åbning, den 11. april 2017, 

Herning Bibliotek 

Smag på skrald – stop madspild, den 24. maj 2017, Hor-

sens Byskole 

Bidrag til DB’s Demokratikampagne: Demokratiklubben 
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uddeler demokrati-talebobler til hele årgangen, den 5. okt. 

2017, Horsens Byskole 

Fra Føtex til Folketinget v. Özlem Cekic, den 11. okt. 

2017 Horsens Byskole 

Fællesskab gennem mad v. Claus Holm og Simon Svenne 

Olsen, den 21. nov. 2017 

Øvrigt:  6 unge har deltaget i internationale seminar Polen (3), 

Holland (2), Belgien (3) 

 

Randers  

Program:   Fritidstilbud for unge mellem 14-19 år 

Arrangør: Randers Bibliotek 

Lokale projektgruppe: Hans Nielsen og Martin Minka Jørgensen, Randers Biblio-

tek 

Rekruttering: I første halvdel af året blev der fokuseret på at aktivere 

unge der havde en tilknytning til eksisterende fællesskaber 

på Randers Bibliotek. Anden halvdel var fokus på de ung-

domspolitiske organisationer, Randers Produktionshøj-

skole og personlige netværk. 

Deltagerantal: 12 deltagere  

Opbygning Ad hoc aktiviteter 

Indhold: Det lykkedes ikke at etablere et permanent klubtilbud til 

trods for flere forsøg.  

I stedet satsede biblioteket på enkeltstående events og ak-

tiviteter målrettet unge i samarbejde med relevante aktø-

rer på området 

Tid og sted: Intet permanent tilbud 

Samarbejdspartnere:  Finderiet, Unge for Ligeværd, Randers Produktionshøj-

skole, SF Ungdom, Randers Bo & Erhvervstræning, Forfat-

ter Louise Juhl Dalsgaard 

Resultater:  Pizza og demokrati-arrangement på biblioteket ift.Europa 
2020-strategien 27/2/2017 
Planlægning og afvikling af et regionalt seminar Finderiet 

2/12/17 

Deltagelse med stand på Kulturmødet Mors 2017 i samar-

bejde med Produktionshøjskolen 

Øvrigt:  0 deltagere i internationale seminarer 

 

Alle Demokratiklubber har gennemført undervisning inden for områderne: Eventma-

king, projekt- og procesledelse, medier og kommunikation, politik og demokratiforstå-

else (lokalt, nationalt og internationalt (EU). I alle tilfælde har undervisningen tjent som 

forberedelse af udgående formidlingsaktiviteter lokalt, regionalt og nationalt.  

 

Regionale aktiviteter fungerer som overbygning på klubarbejdet. Der er i projektet 

gennemført 4 regionale seminarer (Herning 2, Holstebro 1, Randers 1) som planlagt 

med deltagelse af demokratiklubmedlemmer på tværs af regionen og etablering af dia-

log og møde med politiske beslutningstagere og fagprofessioelle beslutningstagere. In-
den for de 4 projekttemaer (Jf. Europe 2020 Strategy).  
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Nationale events udløber af de regionale aktiviteter, hvor projektet dels deltog sam-

let i Kulturmødet Mors 2017, 24.-26. august 2017 med en stand på Bibliotekernes Base 

Camp i udstillingsområdet Kulturfjorden. Derudover opfyldte projektet målet om at 

arrangere en national formidlingskonference ved at indgå samarbejde med Central 

Denmark EU Office om Tools Conference 29.-30. november 2017. Konferencen ind-

drog to øvrige Erasmus+/Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 projekter og omfat-

tede et program med oplægsholdere fra ind- og udland, herunder ODE partnere fra de 

fire lande og hjemlig ungedeltagelse. Konferencen formidlede projektets erfaringer og 

anbefalinger til europæisk kulturudveksling og bibliotekers arbejde med unge og demo-

krati til en bred kreds af deltagere bestående af biblioteker og kulturaktører.  

 

International kulturudveksling ligger som nævnt uden for den hjemlige, eksterne 

finansiering, men er ikke desto mindre et vitalt led i projektets værdikæde og tilbageløb 

til demokratiklubberne. I alt har projektet gennemført 4 internationale seminar med 

dansk repræsentation i form af unge i følgeskab med voksne politikere og beslutnings-

tager. Heriblandt et seminar i Danmark 11.-14. november 2017 med deltagelse af de 

hjemlige demokratiklubber, som også forstod værtskab for de tilrejsende unge. Forbe-

redelsen til og erfaringerne fra de internationale aktiviteter er naturligt indgået i de lo-

kale læringsforløb og regionale aktiviteter som led i videndeling og overførsel af erfa-
ringer med europæiske forhold omkring unge og demokrati.    

Sammenfatning 

Indsatsen på lokalt, regionalt og nationalt niveau omfatter sammenlagt over 15 dialog 

og debatarrangementer, mere end 50 demokratiklubaktiviteter og deltagelse i Kultur-

mødet Mors 2017. Hertil kommer flere events og aktiviteter afledt og i kobling med 
læringsforløbet.  

Arrangementerne er afholdt mange forskellige steder: Kulturmødet Mors 2017, de 

medvirkende biblioteker, gymnasier og skoler, på gadeplan, Kulturhuset Huset No. 7 i 

Herning, VIA University College Holstebro, Finderiet i Randers m.fl. Der er ikke op-
krævet deltagerbetaling  

Arrangementerne dækker over en bred kreds af oplægsholdere:   

 Kristian Jensen (V), finansminister, ODE Kick Off, Herning  

 Peter Tanev, foredrag med meteorolog, Holstebro Gymnasium,  

 Jeppe Søe, journalist, oplæg Regionalt seminar 3  

 Özlem Cekic, ”Fra Føtex til Folketinget”, Horsens Byskole og Herning Bibliotek  

 Claus Holm og Simon Svenne Olsen” Fællesskab gennem mad”, Horsens 

 Lucas De Man, kunstner/skuespiller/debattør, ” De Man in Europe”, tea-

ter/debat, VIA Holstebro  

 Søren Johansen, journalist, præsentation og værtskab for eleverne i Holstebro  

 Søren Johansen, journalist, ”Eventmageri”, for elever i Horsens og Holstebro 

 Bo U. Bertelsen, chef for børn og forebyggelse, Herning Kommune, 

konsulent Mia Mulbjerg, oplæg, Regionalt seminar 1: Herning 

 Lene Mirland, Anders Knudsen, Mejse Damsø, Sofie Andreassen, Martin 

Fehr Therkildsen, oplæg, ODE Viborg 

 Emilie Celine Ragouet, demokrati og lokalvalg 2017, Herning  

 Jacob Rasmussen (event koordinator), event making - European Road Cy-

cling Championship 2017. 

 Cecilie Dybris Marini, event manager og konsulent Mia Mulbjerg, oplæg 

regionalt seminar 2: Event manager 
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 Poul Erik Christensen, regionspolitiker (RM), Holstebro og Mikkel Ot-

tow, konsulent, Region Midt, Holstebro, Regionalt Seminar 3, Holstebro 

 Louise Juhl Dalsgaard (Forfatter) Kim Blach Hansen (leder af Randers 

bo- og erhvervstræning) Mitten Ferrarrum (designer på Finderiet) Ka-

sper Germann Kramme og Joakim Bay Møller (undervisere på Innovati-

onslinjen Randers Produktionshøjskole) Andreas og Victor (frivillige 

elever fra Innovation Randers Produktionshøjskole) 

 Tools Conference: Mikkel Ottow, Region Midt, Elisabeth Dichmann, RETHINK 

Folk Music, Dick van den Bout (NL), Pawel Braun (PL), Bruno Daems (B), ODE, 

Åse Højlund Nielsen, Special EU Advisor, Central Denmark EU Office, Maria Bach 

Boserup, Art Equal, Mikkel Haaning, ODE, Marie Lilholt, Culture ShoX, Jens-Ulrik 

Kleemeyer, RETHINK Folk Music, Dominika Kitowska, ODE, Nikolaj Rønholm, 

ShoX, Lone Leth Larsen, International, Central Denmark EU Office, Benedikta 

Harris, Erasmus+ Helpdesk, Danish Ministry of Higher Education and Science, Julie 

Sand Jørgensen, Central Denmark EU Office, Sara Jørgensen, Herning Bibliote-

kerne 

 

Deltagerantallet er ikke opgjort, da flere aktiviteter afvikles i det offentlige rum på ga-

der og stræder med gennemgang og interaktion med mange borgere. I visse sammen-

hænge kender vi antallet fx arrangementet Fællesskab gennem mad (under temaet 

Klima og bæredygtighed) med TV-kokken Claus Holm med ca. 120 deltagere. Mens an-

dre ikke kendes, fx Kulturmødet Mors 2017 med deltagelse af over 20.000 publikum   

mer, hvoraf hundredvis lagde vejen for ODE’s formidlingsstand: Spis dit skrald.   

 
SAMARBEJDSPARTNERE 

Projektet har i høj grad bygget på samarbejde med andre organisationer i både forbe-
redelsesfasen og gennemførelsen. Bl.a.   

 Central Denmark EU Office: Konsulentbistand og partnerskab ift. Erasmus+ og 

formidling af projektet ved arrangementet Tools Conference 29.-30.  November 

2017 

 Swinging Europe og Kulturskolen Skanderborg Rethink Folkmusic: Projektspar-

ring ift. internationale projekter 

 Aarhus Kommunes Biblioteker: Sparring ift. undervisningsforløb i designthinking 

 FØTEX og Bilka, Herning: Levering af fødevarer til madspildevent 

 Holstebro Gymnasium: samarbejde om demokratiklubtilbud og deltagerrekrutte-

ring 

 Holstebro Gymnasium (Medielinje): Produktion af videofilm 

 VIA University College, Holstebro: Facilitering af teaterstykke (De Man In Eu-

rope) 

 Region Midtjylland: Konsulentbistand og oplæg 

 Holstebro Kommune: Udvikling og Erhvervsafdelingen: konsulentbistand 

 Hernings Ungdomsskole: Sparring ift. rekruttering af unge 

 Horsens Byskole: Samarbejde om demokratiklubtilbud og deltagerrekruttering 

 Østerhåb Skole: Formidling af læring fra demokratiklub 

 REMA 1000, FAKTA: Sponsorering 

 Randers Produktionsskole: Samarbejde om læringstilbud og deltagerrekruttering 

 SFU Randers: Rekruttering af deltagere  

 Unge for Ligeværd: Rekruttering af deltagere 

 RØST og HØS: Afvikling af workshops 

 Finderiet, Randers: Virksomhedsbesøg 
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 Demokratistafetten – Aarhus 2017 European Capital of Culture: Konsulentbi-

stand ift. design thinking processer  

 DOKK1 Aarhus Bibliotekerne: Sparring ift. unge og demokratiudvikling 

 GoProces: Uddannelse i værtskab og facilitering af dialogprocesser 

 Partnerbibliotekerne i Belgien, Holland og Polen: Samarbejde omkring projektet 

og tilførsel af værdi til danske programelementer 
 

Projektet indfrier hermed sit mål om etablering af min. 5 samarbejdsprojekter i hver 
kommune med inddragelse af lokale partnere.  

 

METODER  

Projektets metodiske omdrejningspunkt på læringsdelen er action-learning. Det er vigtigt at 

kunne vise konkret og kontant afregning, særligt når det handler om emner og områder med 

et vist abstraktionsniveau og arbejdet foregår i ”ukendt land”. For at skabe og bevare motiva-

tion skal de unge kunne se mening og genkende den fra eget liv. De skal kunne føle ansvar og 

indflydelse på arbejdet, og de skal føle en balance i at mestre opgaven ift. deres indsats.  

Derfor handler det i høj grad om at hjælpe de unge med at konkretisere indsatsen ift. disse 

tre motivationsfaktorer og skabe sammenhæng. Her tilbyder action-learning en god metode i 

form af at tilbyde en praksisnær arbejdsramme, hvor oplevelser sker nu-og-her, samtidig med 

at der åbnes et rum for refleksion, der giver adgang til at innovere nye løsninger. 

I kobling til action-learning har projektet gjort brug af en bred vifte af innovative og kreative 

tilgange ud fra ønsket om at skabe et attraktivt og anderledes læringsrum for deltagerne, som 

inviterer til interaktion og inspirerer til ideudvikling. I valget af metoder har det tilsvarende 

været væsentligt at skabe et rimeligt match mellem deltagernes eksisterende kompetencer og 

de opgaver, de stilles, men på en sådan måde, at de oplever en udvikling eller nye sider af sig 

selv og andre.  

 

I løbet af projektet er er blevet anvendt metoder som:  

 Story Telling: Brug af historiefortælling som narrativt og kreativt redskab til formid-

ling og ramme for dialog, danne fælles billeder, sprog og forståelse, italesættelse af ab-

strakte begreber, sikre aktiv lytning og samspil mellem dialogpartnere. Brug af littera-

tur, film, musik, kunst/graffiti, teater m.v. som arbejdsramme.  

 

 Designtænkning: Brug af innovative metoder til kreativ problemløsning og modtager-

orientering, ofte i kombination med Story telling. Design Thinking gør unge i stand til 

at samskabe ideer, designløsninger og effekt på grundlag af inspiration fra andres per-

spektiver og behov. Det vil sige et benspænd fra at gå fra ide til handling som traditio-

nel problemløsningsmetode og i stedet udfordre vanetænkning med nye og andre per-

spektiver som vej til innovative løsninger målrettet brugerbehov. Et nyttigt demokra-

tisk værktøj til at integrere meninger og refleksion i dialogen mellem designere indbyr-

des og mellem designere og brugere. Det fremmer samtidig anerkendelse og tolerance 

ift. forskelle mellem mennesker.  

 

 Kunst og kreativitet: ODE har i høj grad gjort brug af kreative værktøjer og tilgange 

hentet fra kunst og kulturområdet, som middel til at ”tvinge” deltagerne over i at 

tænke i nye og andre perspektiver og se verden gennem nye briller. Det giver delta-

gerne mulighed for at konkretisere abstrakte emner og tackle tværgående spørgsmål 

på en spændende måde. Et billede kan som bekendt sige mere end 1000 ord. 
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 Event Making: Træning i udvikling af events og praktisk afvikling af events har fyldt 

meget i projektet. Event Making spiller nok ind som den stærkeste metode i projektet, 

når det handler om at sikre action-learning og samskabelse. Metoden tilbyder konkret 

og praktisk erfaring med den viden, der opbygges i læringsprogrammet, og sikrer sam-

tidig mulighed for måling af effekt og resultat. Event Making byder også på aktiv involve-

ring dels mellem deltagere, undervisere og samarbejdspartnere i udviklings- og planlæg-

ningsfasen, dels mellem deltagerne og målgrupper i afviklingen af events. 

 

 Procesmetoder: ODE har gjort brug af forskellige procesmetoder til at fremme dia-

log, aktiv involvering, ideudvikling og samskabelse. Særligt har projektet benyttet 4D 

modellen hentet fra Appreciative Inquery (systemisk teori) og World Café. To enkle 

metoder, som tilbyder et effektiv og fleksibelt setup til små og store grupper, og som 

de unge selv har mulighed for at facilitere og indgå i. 

 

MARKEDSFØRING & PR  

Arrangementerne er markedsført bredt: Dels via egne websites, facebook, annoncering 

i aviser og lokalblade, omtale i lokal presse og medier, uddeling af flyers, formidling via 

skærme i bibliotekerne, personlig information til potentielle publikummer i bibliote-

kerne, direct mails til skoler, institutioner og foreninger, festivalprogram fx Kulturmø-

det Mors 2017. Projektet opfylder dermed sit succeskriterie om pressedækning initie-
ret af unge.  

Radio: Antal programmer: Tre (P4 MidtVest. februar 2017 omtale ODE, P4 MidtVest, 

august 2017 omtale af ODE, P4 MidtVest 10. November 2017 omtale af ODE. Delta-

gere: Tre unge demokratiklubmedlemmer og en projektleder 

Web: ODE er blevet udbredt via den officielle hjemmeside liggende på Herning Biblio-

tekernes website: https://www.herningbib.dk/Our%20democratic%20Europe. 

Sociale medier: Projektet har dog i højere grad satset på de sociale medier som plat-

forme for formidling og oplysning for at nå unge som målgruppe og udvikle og fremme 

dialog de steder, hvor unge færdes kommunikativt.  Den officielle Facebook gruppe for 

projektet er: Our Democratic Europe: https://www.face-

book.com/groups/1798162187111065/ Herudover har den danske del sin egen: Den-

mark: Our Democratic Europe DK: https://www.face-

book.com/groups/1563950703619547/ 

 

Kendskabet til web og Facebook er blevet udbredt ved, at oplysninger herom/link har 

indgået i alle materialer (fysiske og digitale), som er udgået fra projektet.  

Publikationer: Der er ikke udgivet deciderede trykte bøger og publikationer. Men der er 

løbende lavet informationsmaterialer til uddeling og distribution ved aktiviteter og 

events med behov for oplysning og formidling i form af hands-out til deltagere, publi-

kum og besøgende borgere. Samtidig er der i projektet lavet to roll up bannere, som 

sammen med projektets signatur Den Røde Kuffert (symbol på projektet Red Book, 

der skal gives til EU til slut) har været anvendt ved offentlige begivenheder ift. at skabe 
synlighed.  

Ved projektets sidste internationale seminar i Roeselare, Belgien 20.-23. januar 2018 

blev der udarbejdet Red Book (på engelsk) med de unges anbefalinger til EU Kommissi-

https://www.herningbib.dk/Our%20democratic%20Europe
https://www.facebook.com/groups/1798162187111065/
https://www.facebook.com/groups/1798162187111065/
https://www.facebook.com/groups/1563950703619547/
https://www.facebook.com/groups/1563950703619547/
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onen med en detaljeret beskrivelse af projektet og dets erfaringer, resultater og anbe-

falinger, inklusiv e tool kit til kommende projekter omkring unge og demokrati i Eu-

ropa. ODE Red Book er vedlagt denne rapport som bilag. 

Ved projektets afslutning er der udarbejdet en afslutningsrapport til Erasmus+, som 

mere detaljeret formidler projektet og dets resultater. Rapporten er på engelsk og 

vedlægges denne rapport til Slots- og Kulturstyrelsen som bilag. Rapporten forventes 

sammen med anbefalingerne i afrapporteringen til Styrelsen markedsført på Herning 

Bibliotekernes stand ved Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 2018 i Herning og 

gøres tilgængelig for landets biblioteker på relevante platforme og formidles i relevante 

sammenhænge inde for feltet af unge, demokrati, internationalisering og biblioteker.  

 
RESULTAT  

Projektets værdiskabende resultater 

Overordnet er ODE som helhed forløbet som beskrevet og har på flere områder un-

derstøttet lokale demokratifremmende aktiviteter og anvist betydningen af at involvere 

unge i styrkelsen af demokratiske forhold og aktivt medborgerskab. Projektet opleves 

gennemført tilfredsstillende, selvom deltagerkredsen blev indsnævret ved, at bibliote-

kerne i Syddjurs og Struer kommuner måtte springe fra. Det gav til gengæld mere rå-

derum for de øvrige deltagere til at udfolde projektet i alle dele af dets niveauer:   

 Lokalt er det lykkedes at skabe kontinuerlige demokratiklubforløb i regi af 

bibliotekerne i alle kommuner på nær en enkelt. Disse klubforløb er etableret 

som: Dels fritidstilbud til unge, hvor deltagerne er rekrutteret på basis af an-

noncering og kontakt til lokale skoler, institutioner og elevråd/organisationer 

(Herning og Viborg). Dels som integreret undervisning i skole og gymnasieun-

dervisning (Horsens og Holstebro). I en kommune (Randers) lykkedes det ikke 

at etablere en fast klub pga. for få deltagere. Men til gengæld er der i hele pro-

jektperioden afholdt aktiviteter med deltagelse af unge, selv om der ikke har 

været forankring af et læringstilbud. Til gengæld kunne indsatsen omsættes til 

erfaringer i arbejdet med unge og demokrati og bidrage til viden generering ift. 

projektets formål, ligesom de netværk, der er etableret undervejs, rummer po-

tentiale for videreførelse af projektets erfaringer i nye indsatser.  

 

Indholdsmæssigt er der undervist inden for et bredt spekter af demokrati og 

politik, herunder EU og europæiske forhold, samt givet redskaber til praktisk 

arbejde hermed i form af eventmaking, kontakt til medier, kommunikation, 

projektledelse m.v. Samtidig har undervisningen ledt til konkrete formidlingsak-

tiviteter, hvor unge lokalt har skabt aktiviteter i bibliotekerne og det offentlige 

rum i øvrigt og anvendt deres læring. Ligeledes har læringsforløbet budt på dia-

log og møder med beslutningstagere både på politisk og administrativt niveau.  

 

 Regionalt er det lykkedes at samle de unge deltagere sammen med voksne 

beslutningstagere og samskabe løsninger på baggrund af dialog og oplysning, 

heri med deltagelse af bl.a. finansminister Kristian Jensen. Løsningerne fra de 

regionale seminar er succesfuldt realiseret i form af lokale oplysningsaktiviteter 

og events men i særlig grad gennem projektets deltagelse i Kulturmødet Mors 

2017, hvor projektets deltagere og resultater blev formidlet til en stor og bred 

offentlighed og ikke mindst til de mange beslutningstagere, der deltog i arran-

gementet.  
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 Nationalt deltog projektet i:  

 

Kulturmødet Mors 2017 24.-26. august 2017 i Nykøbing Mors med en stand på 

bibliotekernes base camp organiseret under Demokratistafetten. Standen 

havde form af et bæredygtigt madværksted, hvor ODE-deltagerne fra alle delta-

gerkommune satte fokus på klimavenlig mad og mad, der er på vej til at blive 

smidt ud. Sammen med fire professionelle kokke lavede de lækre smagsprøver 

ud af overskudsmad, doneret af lokale supermarkeder, som de unge selv op-

søgte og lavede aftaler med. Deltagerne fungerede samtidig som gående tje-

nere og forsynedes publikum på hele Kulturfjordens område med smagsprøver 

og informationsmateriale om ODE strategitemaet fra Europa 2020 Strategien, 

samt gav tips til, hvordan man får mere ud af sine madvarer og projektet. 

 

Tools Conference 29.-30. november 2017 i Herning afviklet i samarbejde med 

Central Denmark EU Office. ODE fik invitationen fra det regionale EU kontor 

til konferencesamarbejdet pga. af tidligere samarbejde omkring ansøgning til 

Erasmus+. Der viste sig at være sammenfaldende interesser med bibliotekernes 

mål om formidling af projektresultater målrettet biblioteksområdet ved en na-

tional konference og Central Denmark EU Offices ønske om formidling af erfa-

ringer med europæisk samarbejde på kulturområdet. ODE øjnede heri mulig-

heden for at tilgodese bibliotekerne som målgruppe og samtidig nå ud til en 

bredere målgruppe i kulturlivet, nationalt og internationalt ift. formidling og 

profiling af bibliotekernes indsats med unge og demokrati. Derfor blev det be-

sluttet af indgå samarbejde med Central Denmark EU Office om at arrangere 

en fælles konference, som også inddrog to øvrige Erasmus+ projekter under 

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017: CultureShox (Swining Europe) og 

ReThink Folk Music (Kulturskolen Skanderborg).   

 

Resultatet blev lanceringen af Tools Conference 29.-30. november 2017 af-

holdt i Herning i Huset No. 7 og på biblioteket i Herning. Formålet med konfe-

rencen var at vise, hvordan biblioteker og kulturinstitutioner kan bruge euro-

pæiske udvekslingsprogrammer og samarbejdsprojekter som middel til at teste 

og udvikle nye metoder i mødet med andre kulturer. Målgruppen var først og 

fremmest biblioteker og kulturinstitutioner nationalt, men invitationen blev 

også sendt ud i internationale kredse, herunder i arrangørnetværket og til 

udenlandske partnere. Konferencen blev bl.a. markedsført på centralbiblio-

tek.dk, sociale medier, faglige netværk og annonceret i relevante fora som fx. 

regionens biblioteksledermøder. Ligeledes medvirkede ODE med en stand på 

Central Denmark EU Offices 10 års jubilæumsseminar i Skanderborg med del-

tagelse af bl.a. EU Kommissær Margrethe Vestager og en bred kreds af aktører 

inden for kultur, erhverv, uddannelse, turisme og innovation, og hvor der var 

lejlighed til at promovere konferencen og bibliotekernes indsats.  

 

Selve konferencen bestod af to dage og foregik på engelsk. Dag 1 bestod af ge-

nerel formidling erfaringer, resulter og muligheder, mens dag 2 bestod af for-

midling programordning og mulighed for projektudvikling og partnermach mel-

lem deltagerne:  

 

o På dag 1 formidlede de tre projekter deres resultater og inviterede 

deltagere ind til en dialog om deres muligheder. ODE var repræsente-

ret med hjemlige biblioteker blandt deltagerne, mens udviklingschef 

Sara Jørgensen og projektleder Mikkel Hartvig Haaning fra Herning 
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Bibliotekerne bidrog med oplæg. Bibliotekscheferne fra de tre partner-

lande (Holland, Belgien og Polen) deltog ligeledes i konferencen og 

medvirkede i forskellige paneldebatter, hvor der blev lejlighed til at 

stifte bekendtskab med biblioteksfaglige erfaringer og metoder i andre 

lande og høre om erfaringer udefra ift samarbejde med danske biblio-

teker. En af de unge ODE deltagere medvirkede desuden som oplægs-

holder og fik lejlighed til overfor en bred kreds af deltagere inden for 

kultursektoren at formilde betydningen af bibliotekernes arbejde med 

oplysning om Europa på ungeområdet og var anledning til en frugtbar 

dialog under arrangementet. Dagen sluttede af med kulturelle indslag, 

fælles middag og networking. 

 

o På dag 2 fortsatte networking mere formelt i form af muligheden for at 

høre om vordende projekter og projektideer og møde potentielle 

partnere til fremtidige europæiske projekter. Herunder både mødet 

mellem biblioteker og øvrige kulturinstitutioner og mødet med hjem-

lige og internationale partner. Via oplæg fra Central Denmark EU Of-

fice og Styrelsen for Forskning og Uddannelse om programordninger 

blev der skabt et godt fundament for det videre arbejde i form net-

workning, ptich og mathc af projekter.  
 

Konferencen var en succes med deltagelse af ca. 60 deltagere, heraf flere bibliote-

ker. Samarbejdet førte siden til at Central Denmark EU Office har afholdt et pro-

jekt kickoff seminar på Herning Bibliotekerne med bl.a. oplæg fra ODE, ligesom 

projektet i marts 2018 medvirker i en international workshop i Viborg.  
 

 Internationalt har deltagerne også fået et udsyn til verden via koblingen til 

den europæiske del og kulturudveksling, hvor især seminaret i Danmark i no-

vember gav de danske deltagere en personlig oplevelse i mødet med andre na-

tionaliteter og aktiv brug af engelsk. Endnu større udbytte har deltagerne på de 

internationale ture naturligvis fået ved at rejse ud af landet og bruge sig selv i 

uvante omgivelser. Men projektet sikrede også et tilløb til den hjemlige under-

visning, idet de udrejsende deltagere formidlede deres viden og erfaringer fra 

turene til deres kammerater og samtidig fik et personligt udbytte ift. præsenta-

tion. Udsynet gælder også for bibliotekerne, som har fået mulighed for at få 

indsigt i, hvordan andre lande driver biblioteker og servicerer unge som mål-

gruppe på grundlag af forskelle i kulturer, sociale forhold og demokratiforstå-

else. Projektet viser f.eks. forskelle i uddannelsessystemer, praksis og traditio-

ner for samarbejde med foreningsliv, myndigheder, erhvervsliv m.v.  Endelig var 

turene også mulighed for at styrke dialogen med det politiske niveau med del-

tagelse af bl.a. folketingsmedlem Annette Lind (S) og europaparlamentsmedlem 

Jeppe Kofod (S). 

 

Projektet har således i høj grad indfriet sine mål og om uddannelse af unge som demokratiske 

og interkulturelle projektledere, udgivelse af en Red Book med unge anbefalinger, formidling af 

projektets resultater og erfaringer via konference for biblioteker samt udvikling af rapport med 

anbefalinger og metoder til konceptuelt arbejde med unge og interaktion.  
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Projektets målopfyldelse skyldes i høj grad en god tilrettelæggelse og projektbeskrivelse med 

nøje definition af mål og aktivitetskrav. Det betyder ikke, at vejen til at lave demokratiklubber 

har været ubesværet. For det har vitterlig været en udfordring at indfri forventninger til leve-

rancemål på fire forskellige niveauer. Til gengæld har det ikke været muligt at krybe uden om 

og ændre forudsætningerne. Projektet er i vid udstrækning båret oppe af vellykket samarbejde, 

god organisering og ledelse, etablering af gode partnerskaber med lokale interessenter, vellyk-

ket ekstern finansiering, motiverede og interesserede deltagere og beslutningstagere, relevante 

og egnede emner, passende tilgange til læring og programmering.  

 

Til trods for deltagerbibliotekernes forskellige erfaringer og resultater vurderes projektet 

overordnet at have været anstrengelserne værd. Ikke mindst har projektet været værdifuldt i 

form af opnåelse af indsigter i ungeområdet og demokratiudvikling samt i netværksskabelse og 

samarbejde. Det har givet os nogle meget brugbare erfaringer set i forhold til at skabe noget 

med eksterne aktører samt tænke ud af boksen. Endelig er det oplevelsen, at de unge deltagere 

har haft stor gavn af projektet og i øvrigt efterspørger fortsættelse af demokratiklubberne eller 

lignende tiltag.   

 

Sammenlagt demonstrerer ODE følgende resultater inden for arbejdet med udvikling af unges 

demokratiske kompetencer og styrkelse af bibliotekernes indsats på området:  
 

Udvikling af unges demokratisk kompetencer og deltagelse 

Projektet afspejler på forskellige vis, hvordan opgaven med at engagere unge i demo-

kratisk deltagelse og udvikle dialogen med andre unge og voksne beslutningstagere kan 

gribes an – tilmed i en ramme med bibliotekerne som facilitatorer. Der er blevet skabt 

gode kontakter til engagerede og kreative unge både ifm. fritidstilbud og integrerede 

læringsforløb. Disse kontakter og fælles projekterfaringer kan bruges og forøges aktive-

ret i mange andre sammenhænge. Bibliotekerne har taget et vigtigt skridt i retning af at 

være en tydelig og attraktiv samarbejdspartner for unge og samarbejdspartnere – især 

som eksternt, neutralt mødested i modsætning til fx formelle undervisningsrammer, 

hvor krav og forventninger til karakterer, læringsmål og performance sætter standar-

der for aktivitet og adfærd. Biblioteket tilbyder i højere grad en uformel ramme, hvor 
du kan komme og være, som du er sammen med andre, som de er.   

 Demokratiske kompetencer  

Det er oplevelsen, at de unge deltagerne har styrket og udviklet deres demo-

kratiske kompetencer forstået som øgede muligheder for at udvikle, igangsætte 

og facilitere dialog- og debatfremmende aktiviteter for andre unge, politikere 

og offentligheden generelt samt initiere samarbejde og samskabelse på tværs af 

grænser: geografi, generationer, kulturer og sociale forhold.  

 

Ligeledes er det indtrykket, at ODE har givet større viden om lokale, europæi-

ske og globale forhold, både i forhold til struktur og organisering af beslut-

ningsprocesser, historisk grundlag, strategier og planer for fremtiden, herunder 

de udfordringer, som gør sig gældende i europæisk og global sammenhæng 

med betydning for unge fremtid. En viden deltagerne har brugt til at omsætte i 

en hjemlig kontekst.  

 

 Aktivt medborgerskab  

Projektet viser, at unge er demokratisk eller endda politisk bevidste og interes-
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serede. Men det er langt fra en selvfølge, at de udlever deres politiske og de-

mokratiske engagement. Og hvis de gør, sker det ikke nødvendigvis inden for 

de etablerede rammer og strukturer, der præger samfundet i form af for ek-

sempel politiske partier, debatmøder m.v. I stedet engagerer de sig eksempel-

vis i konkrete sager, som er tæt forbundne med deres liv og interesser, og de 

spørgsmål, der optager dem nu-og-her, og som ofte rummer en stor grad af 

passion.  

 

Særligt har værdifuldt har det været at lykkedes med at få unge, der ellers ikke 

ville interessere sig voldsomt for demokrati, til at engagere sig i forløbet og ud-

vikle sig personligt og sammen med andre unge gennem projektet. 

 

 Inddragelse og ejerskab 

Projekt understreger betydningen af at inddrage unge i beslutningstagning og 

værdsætte deres indsats og værdi for processen. Især de unge, der er berørt af 

sagen, og gerne ved at involvere dem fra begyndelsen af processen. Det er ikke 

nok bare at lytte til deres krav og ønsker. Det er vigtigt at gøre dem til en del 

af løsningen. Det øger også ejerskab, accept og motivation. Men det kræver 

tillid blandt alle involverede parter og samarbejde om fælles spilleregler. Desu-

den kræver det åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen: Formål, 

roller, ressourcer, ansvar mv  

 

 Demokratiske drivere 

Projektet viser, at det kan være en stor udfordring at engagere unge i demo-

krati, forstået som den måde samfundet traditionelt og dermed de unge opfat-

ter demokratibegrebet og deres muligheder for deltagelse og engagement.  

 

De oplever bl.a., at politik, lokaldemokrati, den offentlige debat og nyheder 

formidles og foregår på en måde, som ikke taler til dem. Det gælder i form, 

indhold, sprog m.v. og på et abstraktionsniveau, som er fremmed for dem. 

Unge udtrykker sig demokratisk og politisk i andre rammer og på andre plat-

forme, fx på de sociale medier, og uden de nødvendigvis oplever det som poli-

tiske og demokratiske handlinger: de ytrer sig blot og engager sig. De efterly-

ser en invitation til at deltage i demokratiet og blive mødt på en ligeværdig 

måde på et mere konkret niveau. Gerne på en måde, der tilgodeser deres 

måde at ytre sig på og interagere kommunikativt.  

 

Det betyder dog ikke, at de ikke ønsker at engagere sig. Men det er andre fak-

torer, der motiverer dem. I modsætning til en skolet politisk vej gennem ung-

domspolitisk arbejde som første led i fødekæden og klassisk demokratisk delta-

gelse, fx via bestyrelsesarbejde i regi af foreninger, drives de unge af andre og 

mere fleksible organisationsformer. De motiveres i højere grad af muligheden 

for at indgå i forpligtende fællesskaber omkring en sag og/eller sociale/kultu-

relle relationer, hvor de ser mulighed for indflydelse, udleve en passion, gøre 

en forskel og udrette noget. De tiltrækkes således ikke af formaliserede struk-

turer og processer med faste spilleregler, klar magt og ansvarsfordeling og fast-

satte rammer for ytring af holdninger og beslutningstagning.  

 

Projektet afspejler ligeledes betydningen og vigtigheden af at sætte demokrati 

og europæiske forhold på dagsordenen, når det handler om unges fremtid. Ud-

synet til Europa og en globaliseret verden appellerer stærkt til målgruppen, og 

biblioteket kan som bindeled og mødested i kraft af sine kontakter og frie rolle 



20 
 

i demokratifeltet spille en vigtig rolle i af hjælpe de unge, samt skabe opmærk-

somhed på unges behov fra anden side. 

 

 Udviklings af unges interkulturelle kompetencer 

I tillæg til den danske del har projektets internationale aktiviteter resulteret i 

udvikling af deltagernes interkulturelle kompetencer: 

 

Først og fremmest har projektet styrket deltagernes demokratiske og interkultu-

relle relationer og dialog: Projektet gav mulighed for at netværke, kommunikere 

og samarbejde med unge fra andre europæiske lande. Heraf opnåelse af social 

og kulturel indsigt, interkulturel forståelse og tolerance, styrkelse af både de 

demokratiske og kommunikationsmæssige evner. De internationale aktiviteter 

var anledning til et personligt møde med verden og at lære unge i andre lande 

at kende indefra. Det lader til, at mange af disse venskaber er varige gennem 

forbindelser og kommunikation på sociale medier. Faktisk blev en stor del af 

disse relationer skabt, før de unge mødtes fysisk ved internationale seminarer 

på grund af naturlig interesse, nysgerrighed og engagement i hinanden. 

 

Desuden havde kulturudvekslingen en positiv afsmittende effekt på de lokale og 

regionale forløb. De rejsende deltagere har haft mulighed for at videreformidle 

danske unges syn på europæiske forhold til unge i andre lande og være i dialog 

med det politiske niveau internationalt. Erfaringer og viden de efterfølgende 

har båret med sig hjem, delt og drøftet i demokratiklubberne og sammen an-

vendt aktivt i det videre forløb. Fx har deltagerne på rejserne obligatorisk haft 

til opgave af formidle deres oplevelser i demokratiklubberne og har lavet små 

videofilm med personlig evaluering.  

 

Herudover har projektet styrket udvikling af unges sprogfærdigheder som demo-

kratisk kompetence: Projektet har været en stor mulighed for at forbedre sprog-

kundskaber (engelsk) - og hermed styrke evnen til demokratisk deltagelse. Ho-

vedsageligt de unge, der deltog i de internationale aktiviteter. Men også delta-

gerne generelt, der gennem hele projektet har forholdt sig til et internationalt 

perspektiv i læringsdelen og medvirket til forberedelsen af de internationale 

aktiviteter. Ligeledes har de haft adgang til og aktivt deltaget i kommunikatio-

nen på de sociale medier mellem deltagerne fra de fire partnerlande.  

 

 Udvikling af unges relation til politiske beslutningstagere 

Projektet gav på alle niveauer mulighed for mødet mellem unge og politikere/ 

beslutningstagere og evnede at skabe rum for dialog og deling af viden på tværs 

af faser i livet, holdninger, meninger, forventninger og ønsker til fremtiden. De 

medvirkende politikere deltog aktivt og engageret i arbejdet med de unge og 

stillede sig i høj grad til rådighed. Deres tilbagemeldinger var bl.a., at de fik øj-

nene op for nye perspektiver og at de i fremtiden i højere grad vil være op-

mærksomme på at inddrage unge i beslutningsprocesser og involvere dem på 

andre måder end i vante strukturer, fx Ungeråd og Elevråd, og sikre et højere 

grad af frivilligt engagement.  

 

Udvikling af biblioteket som ramme og relation for demokratiudvikling målrettet 

unge 

 

Projektet har på flere områder undersøgt og anvist veje til, hvordan folkebiblioteket 
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kan udvikles som ramme for demokratiudvikling med relevans for unge og styrke sin 

relation til unge gennem en mere aktiv, opsøgende og vedkommende indsats, der kob-

ler sig til unges behov.  

 Udvikling af bibliotekets ungeperspektiv og -relation 

Bibliotekerne har undervejs fået udvidet kendskabet til arbejdet med unge og opnået 

nyttige erfaringer til den videre indsats på området. Særlig har det haft stor værdi af at 

lægge ansvaret ud til de unge og i højere grad spille rollen som igangsætter og ramme-

sætter mere end traditionel producent, leverandør og facilitator. 

 

Når vi parkerer de indledende udfordringer med at rekruttere og løbe særligt fritidstil-

buddene i gang, har det været en særdeles positiv og berigende oplevelse af arbejde 

med de unge, som har været motiverede, aktive og skarpe. Det gav mulighed for at 

holde et meget højt fagligt niveau og gennemføre nogle rigtigt fine aktiviteter og events.  

 

Det var lokalt set meget motiverende at arbejde sammen med en gruppe unge menne-

sker, der sprudlede af ideer og magtede at omsætte dem til konkret aktivitet / reelle 

events. Det har også været yderst motiverende at opleve de unge forberede sig til de 

regionale/internationale seminarer og interagere med unge fra de øvrige europæiske 

lande. Der er ingen tvivl om, at det har været en øjenåbner og meget inspirerende for 

dem at interagere med unge fra andre byer og lande ved de regionale og internationale 

seminarer og tværgående events. Ikke bare ideudvikle, diskutere og afprøve, men også 

bare opleve hinanden mht. kulturelle og sociale ligheder og forskelligheder og derigen-

nem også en større gensidig indsigt, respekt og forståelse. 

 

De lokale demokratiklubdeltagere har generelt været positive ifm. deres deltagelse i 

projektet, særligt udlandsturene og det internationale seminar afholdt i Herning. Det 

har været positivt at høre dem komme tilbage og berette om de erfaringer og oplevel-

ser de har gjort sig sammen med de andre danske demokratiklubber og de internatio-

nale partnere. 

 

 Udvikling af biblioteket som demokratisk mødested  

Gennem projektet har biblioteket fået inspiration til at fremme sine demokrati-

ske funktioner, services og aktiviteter som et frit og relevante mødested for 

unge. Særligt viser projektet, at bibliotekerne kan understøtte unges demokra-

tiske deltagelse ved i højere grad af satse på brugerinvolverende og bruger-

drevne aktiviteter og indhold, hvor biblioteket i højere grad stiller sig til rådig-

hed i en faciliterende rolle i stedet for leverandør af aktiviteter. Ligeledes at 

biblioteket i højere grad overlader styringen til unge og sætter sig selv i bag-

grunden som partner.  

 

 Udvikling af bibliotekets faglige kompetencer  

Under projektet har biblioteket og personale fået indsigt i nye metoder, kom-

petencer og tilgange til at arbejde med unge mennesker. Blandt andet når det 

kommer til event making og samskabelse med unge, facilitering af møder mel-

lem beslutningstagere og unge, samarbejde med lokale interessenter og at 

skabe partnerskaber.  

 

 Udvikling af bibliotekets lokale samarbejdsflader og netværk 

Projektet har givet biblioteket et lokalt netværk og kompetencer til at samar-
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bejde og interagere på lokalt og regionalt niveau. Især når det kommer til ud-

dannelsessystemet ved at etablere partnerskab inden for læring, kurser og re-

kruttering af unge til projektet. Udvidelse af netværket lokalt og på tværs af re-

gionen med inddragelse af samarbejdspartnere og samarbejde bibliotekerne 

imellem har givet nye faglige indsigter og værktøjer til arbejdet med unge og 

demokratiudvikling, så biblioteket i fremtiden kan styrke sin rolle ift. at stille 

viden til rådighed, fremme kulturel aktivitet og oplysning.  

 

 Udvikling af bibliotekets og unges relationer til det politiske niveau 

ODE har samtidig styrket bibliotekernes og unges relation til de politiske ni-

veauer, og gennem involvering af beslutningstagere i projektets aktiviteter tilve-

jebragt dialog med unge og skabt fokus på værdien af ungefokus i politiske be-

slutningsprocesser. Fx skabte et af de regionale seminarer en politisk be-

vidsthed om, at unge stemmer også kan involveres på anden vis end traditio-

nelle Børn- og Ungeråd og i formelle strukturer, der afspejler en voksen demo-

kratiindretning. Ligeledes at sager med betydning ikke nødvendigvis behøves at 

udlægges fra politisk hold til behandling hos unge, men også kan komme den 

anden vej fra. Særligt havde projektet gode erfaringer ifm. Kommunalvalget 

2017, som var en kærkommen anledning til at koble oplysningsindsatsen gene-

relt med ungeformidling og sætte såvel projektet og dets temaer på dagsorde-

nen i valgkampen lokalt. 

 

 Udvikling af bibliotekets internationale udsyn og netværk  

Deltagelse i projektets internationale aktiviteter har givet bibliotekerne adgang 

til et netværk i udlandet og styrket evnen til at samarbejde i et internationalt 

projekt. Herigennem har bibliotekerne opnået viden om, hvordan biblioteker 

drives i andre lande og ud fra andre præmisser end danske. De har stiftet be-

kendtskab med andre metoder og værktøjer til arbejdet med unge, demokrati 

og læring, og har fået indsigt i nye måder at samarbejde med skoler og uddan-

nelsesinstitutioner, og hvordan biblioteket kan indgå i lokale partnerskaber 

med nye aktører 

 

Projektet har således været med til at opfylde målet om udvikling af bibliotekskoncept 

ift. ungeinvolvering, samskabel og innovation. Et fuldt koncept herfor er beskrevet i 

projektet internationale afslutningsrapport (ODE Final Report Erasmus+) ligesom me-

toder er at finde i projektets Red Book med en kogebog indeholdende metoder (ODE 
Red Book / Tool Kit) – begge materialer er tilgængelige online via projektbanken.  

 

Projektets udfordringer  

Overordnet er bibliotekerne tilfredse med den værdi, som er tilvejebragt gennem deltagelsen i 

projektet. Bevillingerne fra Slots- og Kulturstyrelsen tilføjede projektet nye muligheder i arbej-

det med at skabe aktiviteter og afprøve metoder i den danske del. Men naturligvis har projek-

tet også mødt udfordringer undervejs. Eksempelvis er projektet ikke nået ud i alle hjørner og 

afkroge af de veje, som har vist sig værdifulde og interessante at belyse. Det skyldes spørgsmål 

om resurser, idet der ikke har været den fornødne tid.  

 

Disse udfordringer, som på linje med projekts værdiskabende resultater medtages i rapportens 

anbefalinger er:  

 

 Strategisk afsæt 

Set i bakspejlet var projektets ambition og abstraktionsniveau nok for ambitiøst. Det 
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afspejler fire landes samarbejde om at søsætte et unge- og demokratiprojekt med ind-

bygget kulturudveksling og brobygning til mødet og dialogen med politikere og beslut-

ningstager samt et kompetenceløft til bibliotekerne i opgaven med at navigere i feltet. 

Allerede her er mange stået af, når det handler om at nedbryde vision, formål og mål 

til noget konkret. Partnerlandenes intentioner fejler i bund og grund ikke noget, men 

omsat i projektbeskrivelse vidner det både om indgåede kompromisser, italesættelse af 

projektet ift. modtager (Erasmus+), sproglige og kulturelle forskelle ift. opfattelse af 

virkeligheden m.v. Men som novicer i EU-projekter og internationalt samarbejde gør jo 

hver sit til at nå i mål og opnå udbytte af anstrengelserne.  

 

For den danske del af projektet betyder det, at deltagerbibliotekerne har arbejdet ud 

fra en ramme, som har været fælles med de øvrige landes biblioteker, og som ikke altid 

har passet ind i deres virkelighed – og tilsvarende omvendt. Det er der naturligvis læ-

ring i på mange måder, bl.a. if.t hvordan arbejdet med unge og demokrati som bibliotek 

fungerer uden for landets grænser. 

 

Projektet kunne have været afviklet bedre, hvis målet havde været skarpere og mere 

konkret uden at miste sin vitale betydning ift. de strategiske nøgleområder, der skal 

honoreres i et Erasmus+ projekt. Men først og fremmest bør et unge projekt have 

unge med i planlægningen og arbejdet med at bære projektet frem – helt fra start. Og 

tilsvarende de samarbejdspartnere, der var tiltænkt en rolle i projektet. Det ville have 

givet større sammenhængskraft, ejerskab, kompetencer og synergi til projektet og dets 

leverancer.  

 

 Ressourcer 

Det skal indrømmes, at projektet har krævet mange ressourcer og flere arbejdstimer 

end berammet. Det hænger bl.a. sammen med, at det er første gang de deltagende bib-

lioteker indgår i et EU projekt og tilmed som international projektleder. Her fører 

mangel på erfaring ift. administration, koordinering og arbejdsgange ofte til flere timer. 

Herudover har projektet åbnet døre til nye netværk og samarbejdspartnere, og der 

blevet brugt mertid på disse, som sidegevinst i projekter og investering i fremtidige 

projekter, der kan give afkast. Det har i undersøgelsen af bibliotekets rolle som relati-

onsskaber været vigtigt at betræde disse stier, og indsatsen synes allerede at bære frugt 

ifm, de aktiviteter, som bibliotekerne har i støbeskeen.  

 

 Rekruttering og fastholdelse 

Bibliotekerne i Herning, Randers og Viborg valgte at opbygge en gruppe af så-

kaldte ”frie unge” – altså unge mennesker der tilmelder sig og deltager på frivillig 

basis. Alle havde vanskeligheder med rekrutteringen inden projektstart, og måtte i 

flere omgange ud på forskellige uddannelsesinstitutioner for at agitere og kapre 

nok potentielle deltagere. Det lykkedes i Herning og Viborg at etablere en perma-

nent demokratiklub, men ikke for Randers.  

 

Deltagerantallet var ikke stort, og undervejs var der udskiftninger, men klubberne 

beholdte en fast kerne. Det kan skyldes gruppens relative unge alder sat op mod 

det lange tidsperspektiv i projektet. 

 

Det lave antal deltagere gav nogle udfordringer undervejs. For det første betød 

det, at gruppen gennem hele projektet var ret sårbar ift. frafald eller afbud ved ak-

tiviteter. For det andet var der færre kræfter ift. eventskabelsen. Omvendt fik de 

unge skabt meget fine events med både stor kvalitet og flot besøg, og spørgsmålet 
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er reelt, om disse events var blevet bedre, hvis demokratigruppen havde været 

dobbelt så stor. Det lave antal gjorde således, at der til gengæld blev fokus på at 

lytte til og inddrage disse unge i udviklingen af forløbet, så de hele tiden havde 

medejerskab. Denne tilgang og tildeling af indflydelse og ansvar var således med til 

at sikre en god grundstamme.  

 

 Kommunikation 

Kommunikation med unge er en usikker størrelse. Man kan ikke nødvendigvis for-

vente svar på kontakt, eller fremmøde på trods af tilmelding og tilsagn, hvilket gør 

planlægning og facilitering til en noget sværere størrelse, end det behøver at være. 

Det gælder særligt projektets frivillige aktivitetstilbud. De unge kører ofte med 

”fleksibel kalender”, hvilket betyder, at de 100% sikkert stiller op - hvis der da 

ikke lige kommer et bedre tilbud forbi, som de hellere vil bruge tiden på. Der er 

selvfølgelig forskel fra ung til ung, hvor nogle er mere pligtopfyldende end andre, 

men den fleksible kalender er et fremherskende fænomen i ungegruppen. 

Det er klart nemmest at entrere med en skole-/gymnasieklasse, da eleverne så til-

knyttes et projekt obligatorisk via skolen. Den fremgangsmåde valgte de udenland-

ske projektpartnere, og det samme gjorde to af deltagerne herhjemme (Holstebro 

og Horsens).  

 

 Regionale aktiviteter 

De regionale seminarer fungerede på sin vis godt. Men det var udfordrende at 

skabe et regionalt tæt fællesskab grundet de geografiske forskelle og spredning i 

alder, og fordi det var forskellige demokratiklubdeltagere fra gang til gang de mød-

tes. Interessen for hinanden var der, men det er tvivlsomt, om kontakten bliver 

holdt ved lige frem over. 

 

 Politiker engagement 

Projektets erfaringer med at engagere politikere i projektet har været delte. 

Overordnet har projektet lykkedes med at få politikere til at deltage i de lokale og 

regionale aktiviteter og herigennem etablere møder og dialoger mellem unge og 

politikere jf. projektets målsætninger. Men vejen derhen har ikke været ligetil. 

Projektet løb på mange lukkede døre – nogle svarende ikke tilbage, mens andre 

afviste bl.a. med henvisning til at invitationerne var for sent ude. Særligt i tiden 

omkring kommunalvalget i november var det en udfordring at få politikere på ba-

nen, da mange var optaget af kampagneaktiviteter og havde fuldt program med 

vælgermøder. Enkelte, der viste potentiel interesse, gjorde tilmed deres deltagelse 

betinget af tilstedeværelsen af et passende antal lokale unge valgberettigede ved de 

enkelte arrangementer i forhåbning om at skaffe stemmer.  

 

Derfor måtte der rettes mange henvendelser, før egentlige aftaler faldt på plads. 

Herudover faldt nogle aftaler på gulvet, idet der kom andre presserede sager ind i 

billedet, som tog politikernes opmærksomhed. Det gjorde det ekstra svært at 

finde erstatninger, idet bibliotekerne som nævnt skulle være ude i god tid for at 

gøre sig forhåbning om deltagelse.  

 

Særligt vanskeligt var det at få politikere til at deltage i de regionale og især de in-

ternationale seminarer. Måske fordi regionale seminarer var placeret på lørdage 

og strakte sig over formiddag og eftermiddag. Tidsfaktoren spillede nok også ind 

ift. at de internationale kulturudvekslinger strakte sig over fire dage inklusiv rejse-

dage. Hertil kom, at de deltagende politikere blev sat i en nok lidt uvant rolle ved 
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at skulle rejse ud med de unge som del af en fælles gruppe – Taskforce – og der-

med deltage på lige vilkår. I det faglige program skulle politikerne indgå som dia-

logpartnere i de fælles drøftelser og som coach i de samskabende designproces-

ser, der ledte de unge frem til anbefalinger til de politiske niveauer. Politikerne fik 

således meget lidt taletid, og skulle i højere grad indtage en lyttende og støttende 

rolle eller indgå som ligeværdig dialogpartner. Rollen appellerede måske ikke i så 

høj grad til de politikere, som i højere grad så sig selv i rollen som formidlere af 

oplæg.  

 

Herudover bød turene på kulturelle og sociale aktiviteter målrettet de unge, hvor 

politikere og voksne medrejsende deltagere ikke nødvendigvis var tiltænkt en ak-

tiv rolle. Det kunne godt give indtryk af spildtid for en professionel i en travl hver-

dag, hvor krav til at udnytte tiden er væsentlig. Ikke desto mindre fremhævede de 

unge deltagere i deres evaluering betydningen af, at politikerne var med hele ve-

jen. Deres tilstedeværelse – også i de kulturelle og sociale aktiviteter – blev anset 

for værdifuld, fordi det understregede en interesse og anerkendelse af unge og de-

res behov. Samtidig gav disse aktiviteter mulighed for at etablere dialog i mere 

uformelle rammer med andet udbytte end, hvad de faglige snakke kunne give.  

 

ANBEFALINGER  

Rapportens anbefalinger retter sig direkte mod biblioteks muligheder for at styrke sin re-

lation til unge gennem dannelse af demokratiklubber. Projekt viser, hvordan biblioteket 

kan spille en mere aktiv rolle og opnå en større betydning i unges liv. Det anviser projek-

tet flere indgangsvinkler til. En fællesnævner er udvikling af bibliotekets tilgang til unge og 

et fokus på kompetenceudvikling, således at biblioteket opnår de nødvendige relationelle 

færdigheder og kundskaber til at appellere og interagere med unge og heraf bringe sin 

kerne af faglige viden i spil til at udvikle services og aktiviteter, der matcher unges behov.  

Bibliotekerne har med deltagelse i projektet ODE bevæget sig ind på delvist nyt og uprø-

vet territorium: Arbejdet med unges demokratiske dannelse og deltagelse. Med andre ord 

er der tale om et forsøg med at aktivere demokratiets principper om ytrings-, forsamlings- 

og foreningsfrihed. Bibliotekerne skal være en del af ungdommens bevidsthed og langt hen 
ad vejen være det naturlige førstevalg, når tankerne falder på initiativer og deltagelse.  

Gennem forskelligartede tilgange og metoder til arbejdet med dette projekt, så har biblio-

tekerne høstet en bred vifte af erfaringer vedrørende dannelse og aktivering af unge i en 

demokratisk kontekst. Disse erfaringer afspejler de enkelte bibliotekers valg af tilgange, 

men også deres forskellige forudsætninger, muligheder og begrænsninger ift. lokale kon-

tekster. Herunder unges andel af befolkningssammensætning, ungdomskultur og –profil, 
tilstedeværelse af uddannelsesmuligheder, fritidstilbud m.v.  

Rapportens anbefalinger omfatter derfor både generelle anbefalinger til etablering af de-

mokratiklubber og bibliotekernes arbejde med unge og demokrati og mere specifikke an-

befalinger ift. biblioteket som enten aktør og udbyder af ungeaktiviteter på fritidsområdet 

eller som som partner i udvikling og afvikling af læringsaktiviteter i samarbejde med skoler 

og uddannelsesinstitutioner.  
 

Hvad skal der satses på?  

Erfaringerne har vist, at hvis biblioteket skal spille en rolle i denne kontekst, så skal der 

fokuseres på følgende indsatsområder:  
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 Et stort fokus på event-making og deltagelse. De unge vil gerne sætte arrangemen-

ter, events, happenings etc. i gang, men de skal hjælpes i gang og klædes på til det. 

Det er her, at biblioteket kan spille end større rolle, end vi gør i dag. Biblioteket 

bør også inddrage unge så tidligt i processen som muligt. Erfaringerne viser, at 

unge gerne vil bidrag til planlægning, organisering og facilitering, og at deres enga-

gement avler engagement og ejerskab. Der kommer nødvendigvis ikke det resultat 

ud af det, som biblioteket har opsat fra start i form af mål, men det er til gengæld 

et opmærksomhedspunkt ift. at inddrage tidligt og i målformuleringen.  

 

 Der skal være en fast person tilknyttet denne type arbejde, da den personlige og 

vedholdende kontakt er vigtig. Og personen skal matche de unge ift. at indgå i li-

geværdig dialog og samarbejde med dem. Gerne en person med erfaring i arbejdet 

med unge. Erfaringerne viser, at kommunikationen er mere spontan og direkte 

end ved andre af bibliotekets målgrupper. Det er derfor vigtigt, at det er en fast 

person, der er bindeled/mentor for de involverede unge.  

 

 Den tidsperiode, som et givent projekt eller samarbejdsforløb foregår i, skal være 

mere afgrænset tidsmæssigt. Vurderingen er maks. et halvt år. Hvis et projekt lø-

ber over længere tid, så skal aktivitetsraten tilpasses derefter, eller man skal 

splitte det op i nogle underforløb. Det sidste halve år af ODE kunne man blandt 

de unge involverede, spore en metaltræthed. Mætningsgrænsen var tilsyneladende 

nået.  

 
Hvad skal bibliotekets relation være? 

Hvis bibliotekerne vil være et rum for unge og dække deres behov gennem leverance af 

services og aktiviteter, så kræver det i alt sin enkelthed, at bibliotekerne tænker anderle-

des og ”omvendt”. Forstået således, at bibliotekerne i stedet skal fokusere på skabe sig et 

rum hos de unge og dække deres behov for relation før dækningen af behov i øvrigt.  

Det betyder, at bibliotekerne i langt højere grad skal tænke i opbygning af relationer og 

være noget sammen med unge fremfor at tænke i leverancer og transaktioner og være no-

get for unge.  

 

Mere konkret betyder det, at biblioteket i højere grad skal skabe møder med unge, hvor 

egne behov og forestillinger om unges behov og nyttige leverancer i første omgang tilside-

sættes til fordel for en naturlig interesse for dels den relation, som biblioteket og unge kan 

have sammen, og dels de behov som unge selv anser for betydningsfulde at få dækket.  

Biblioteket skal imødekomme en anderledes type af brugerkontakt. Det kan være vanske-

ligere at opstille grænserne skarpt mellem arbejde og privatliv, da kommunikationen ofte 

er mere umiddelbar og spontan. Men det er vigtigt at fastholde et professionelt skel mel-

lem den unge frivillige og bibliotekets personale. 

Det er derfor vigtigt at biblioteket har en understøttende relation. Vi skal kunne facilitere 

og understøtte de unges initiativer. I en vis udstrækning skal vi agere ansvarlig for opga-

verne, men de unge skal på sigt kunne udføre opgaver med ansvar. Relationen bør fokuse-

rer på empowerment til de unge og know-how omkring, hvordan man netværker og ska-

ber events.  
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Heldigvis har biblioteket potentialet, som projektet her demonstrerer: Folkebibliotekets 

store styrke er bl.a. at være et demokratisk og neutralt mødested med fri og lige adgang 

til viden, uformel læring og kulturel aktivitet for hele befolkningen. Det er også nogle af de 

karakteristika, som de unge i fremhæver og tillægger betydning i projektet, når det handler 

om at appellere til dem som målgruppe.  

Men værdien er statisk ved at hægte sig på biblioteket som fysisk ramme og centrum for 

aktivitet. Potentialet ligger i et gøre værdien levende: ved gøre relationen til omdrejnings-

punkt og fokusere på det relationelle rum som selve mødestedet.  

 

Hvem henvender det sig til? 

Hensigten har været at henvende sig til unge i alderen 14 til 18 år. Dog anbefales det i til-

rettelæggelsen af de konkrete forløb at indsnævre aldersgruppe ift. hvordan demokrati-

klubben organiseres. Enten som fritidstilbud eller integreret læringstilbud: 

 

Som fritidstilbud anbefales at satse på unge i alderen 16 til 18 år som sikring af homogeni-

tet, en vis modenhed og selvstændighed ift. aktivt valg. Primært unge på ungdomsuddan-

nelser, men også mulighed for deltagelse af unge fra videregående uddannelser (primært 

korte og mellemlange). Deltagerkredsen bør repræsentere en god blanding, så klubben 

kan fortsætte og ikke pludselig stopper, fordi flere skal videre med uddannelser andre ste-

der, fx i en større by. 

 

Optimalt skabes tilbuddet i samarbejde med lokale aktører ift. rekruttering af unge og/el-

ler bidrag til undervisningsindhold. Bibliotekerne bør her have blik for eksisterende ar-

bejde med målgruppen, som med fordel kan inddrages i arbejdet.  

 

Desuden må der gerne være et ekstra fokus på at få involveret ressourcesvage unge. I den 

forbindelse har det vist sig vanskeligt at nå de ressourcesvage unge. Hvis man baserer de-

mokratiklubben på frivillige, er det i særdeleshed vanskeligt at få ressourcesvage unge 

med. Hvis man satser mere på en metode båret af fastlagt samarbejde med fx en skole, 

institution eller forening, vil det være nemmere at skabe en åbning til denne målgruppe. 

Der ligger mange muligheder i samarbejde med fx ungdomsskoler, boligorganisationer, 

SSP, interesseorganisationer m.v.  

 

Som integreret læringsforløb anbefales at samarbejde med skoler (overbygning) og gymna-

sier. Optimalt satses på en enkelt klasse eller et enkelt klassetrin, fx med udgangspunkt i 

konkret undervisningsfag eller faglinje, som i tilfældet med ODE.  

 

Begge koncepter har fordele og ulemper. Men der ingen tvivl om at fritidstilbuddet er det 

mest ressourcekrævende og har størst sårbarhed. Fx kan eksamener, studieliv, job, kære-

ster eller et nyt computerspil være udslagsgivende i forhold til deltageres prioritering.  

 

Samarbejde med skoler giver et mere stabilt forløb med faste deltagere. Det mindsker 

ressourceforbruget ift. rekruttering og administration. Med deltagelse af en klasse får man 

som oftest nogle deltagere, som glæder sig over forandringen fra den normale klasseun-

dervisning og finder interesse for projektets agenda, men der kommer også en mængde 

elever som ikke evner at deltage konstruktivt. Vores bedste bud på at omgå dette pro-

blem, er at lave samarbejdet med en institution hvor man har tilføjet projektdeltagelsen 

som en mulighed - evt. et valgfag. Det er dog vigtigt at pointere, at projektet helst skal 
have samme status som al anden studiefaglig aktivitet på institutionen. 
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Hvilke aktiviteter? 

I tilrettelæggelse af aktiviteter skal demokratiklubben tilbyde et andet læringsrum og en 

anden didaktisk tilgang end den hverdag, de unge møder i den daglige undervisning. Teo-

rien skal fylde meget lidt og have karakter af værktøj: Noget brugbart og nemt tilgængeligt. 

Praksiselementet skal fylde mest, og give mulighed for at bruge værktøjer og ny viden i det 

nære og i kombination med konkrete ting, som de unge kan relatere sig til og se mening 

med.  Det er meget vigtigt at der ikke kommer til at gå for lang tid mellem teori og prak-

sis, ellers mister de interessen. Det endelig valg afhænger dog i høj grad af demokratiklub-

deltagernes alder. 

 

Overordnet anbefales at satse på aktiviteter, der fordrer samskabelse, eksperimenterende 

arbejde og kommunikation. Demokratiklubben kan indeholde forskellige typer af aktivite-

ter, alt efter hvor man er i projektet. Er man tidligt i projektfasen og skal skaffe deltagere 

samt konsolidere et ejerskab til projektet, skal aktiviteterne være mere fastlagte og af-

grænsede. Dvs. at biblioteket skal skabe aktiviteterne, for lidt efter lidt at give mere slip.  

 
Hvilke arbejdsmetoder? 

Arbejdsmetoderne bør baseres på action learning, samarbejde og samskabelse. Først og 

fremmest i sikring af empowerment til unge og udvikling af deres evne til at tage sager i 

egen hånd og efterlade dem med en tro på, at de kan udrette og bidrage selv – ved at ar-

bejde sammen og skabe konkrete handlinger sammen. Biblioteket skal hjælpe unge til at 

navigere i den alsidige og mangfoldige jungle af aktører på demokratiområdet, kultursce-

nen, erhvervslivet, kommunen og regionen. Biblioteket skal invitere til at skabe events 

sammen med unge- primært events der retter sig mod lokale brugere. 

 

Desuden skal bibliotek arbejde metodisk ift. samarbejdet med eksterne. Samarbejde og 

deciderede partnerskaber er af stor betydning pga. flere forskellige faktorer. Blandt andet 

er der en bredere og mere direkte berøringsflade i kontakt og samarbejdet med unge. 

Derudover skaber det fornyende inputs og kulturelle partnerskaber, der rækker længere 

frem i tiden end bare det enkelte projekt. Folkebiblioteket skal være et naturligt første-
valg, når det kommer til kulturelle samarbejdsprojekter.  

Hvordan? 

Det er udfordrende at fange unges opmærksomhed. Der er fra alle sider rift om de unge, 

og de præsenteres for masser af spændende tilbud og aktiviteter. I nogle sammenhænge 

kan det være bedst at entrere med de unge via mere formaliserede skolesamarbejder, 

fordi der ikke skal bruges en masse kræfter på rekruttering, organisering og fremmøde 
mv.  

Omvendt giver arbejdet med de frie unge, når det lykkes, ofte stor kvalitet og tæt samar-

bejde, fordi de unge oplever biblioteket som en interessant samarbejdspartner og et reelt 

aktiv i deres hverdag. De møder op af lyst og interesse, og det fremmer såvel samarbejds-

form som medejerskab og kvalitet. I ODE formåede vi at etablere en rigtig fin overens-

komst med de unge som frivillige deltagere. En overenskomst der var funderet på et pro-

jektgivet fundament, på hvilket vi i fællesskab byggede forløbet op. Der er ingen tvivl om, 

at muligheden for opnå medejerskab og indflydelse på forløbets indhold og aktiviteter var 

stærkt motiverende for dem. Omvendt skal man være klar over, at en sådan tilgang selv-
følgelig også er mere ressourcekrævende for biblioteket.  
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Selve rekrutteringen kræver en langt større indsats end forventet, og man skal være op-

mærksom på, at tilgangen med de frie unge ofte resulterer i, at det overvejende er de res-

sourcestærke unge, der melder sig på banen og holder ved. De overordnede rammer kan 

naturligvis planlægges forholdsvist detaljeret fra start, men den inddragende tilgang kræver 

større fleksibilitet og villighed til at navigere i nye retninger og efter nye impulser under-

vejs i forløbet. 

Det anbefales derfor, at det opsøgende arbejde uanset valg af demokratiklubmodel bør gå 

gennem uddannelsesinstitutioner og foreninger, der allerede har kontakt med målgruppen. 

Heraf kan biblioteket vælge, om der skal satses på fritidstilbud eller partnerskaber med 

skoler og uddannelsesinstitutioner om integrerede forløb. De enkelte forløb tilrettelægges 

herefter af biblioteket i samarbejde med evt. involverede partnere, med de unges empo-
werment, netværk og kommunikationskompetencer for øje. 

Hvor? 

Demokratiklubben bør udspringe af biblioteket som ressource og ramme, hvor både store 

(hovedbiblioteker) og mindres store/små biblioteker (filialer/lokalbiblioteker) med fordel 

kan anvendes. Biblioteket kan drage fordel af dets muligheder ift. egnede lokaler og adgang 

til viden. Ofte vil workshops og events være kontekstafhængige, men der kan være en stor 

fordel i at rykke aktiviteterne ud af biblioteket. Helst på det sted, hvor de unge har deres 

daglige gang, såsom ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, eller steder hvor 

målgruppen skal etablere et event. Uanset valg af fysisk lokalitet er det blot vigtigt, at bibli-
oteket tydeliggør og synliggør sin tilstedeværelse og rolle.  

Det anbefales at tænke allerede eksisterende events enten på biblioteket eller andre ste-

der i lokalområdet, gerne steder de unge selv finder og peger på. Man kan også drage stor 

fordel af at arbejde hen mod en art ekstern aktivitet. F.eks. var det at skulle til Kulturmø-

det 2017 en fælles målsætning, der skabte ejerskab. Det at man skulle ud i en ”fremmed” 

kontekst og vise et resultat, skabte et fastforankret fælles mål.  

 
Hvornår? 

Tidsmæssigt er der nogle klare udfordringer i forhold til eksamensperioder, skole, fritids-

arbejde og fritid. Aktiviteter skal ikke placeres i eksamensperioder, eller for tidligt på da-

gen. Hvis man har et fast samarbejde med nogle uddannelsesinstitutioner, kommer man 

selvfølgelig ud over problemerne ved at placere aktiviteterne i skole/arbejdstiden. Endelig 

er det uhensigtsmæssigt, at strække forløbet over to skoleår. Dels pga. et langt afbræk 

med sommerferie, dels fordi der sker nogle mentale ting i skift af klassetrin og åbning af 

nye muligheder både skolemæssigt og i fritiden, når en ny sæson starter op. 

 

Øvrige anbefalinger til styrkelse af bibliotekets arbejde med unge og 

styrkelse af unges demokratiske bevidsthed 

Rapporten retter desuden en række generelle anbefalinger i det konkrete arbejde med unge og 

demokratiudvikling. De anbefalede indgangsvinkler er:  

 Målgruppekendskab og målrettet behovsdækning  

Biblioteker stiller et bredt udbud af services og aktiviteter til rådighed for offent-

ligheden. Men spørgsmålet er: Hvordan fanger bibliotekerne unges opmærksom-

hed og gør disse tilbud mere synlige og anvendte? Først og fremmest bør bibliote-

kerne opnå kendskab til unges behov og være indstillede på at opfylde disse. Det 

kræver en åbenhed over for unge, samt respekt og værdsættelse af deres behov, 

som kan være forskellige ift. andre brugergrupper. Biblioteket bør således være 
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indstillet på at imødekomme meninger, ønsker og krav, der er anderledes, end 

hvad biblioteket traditionelt håndterer.  

 

 Ungesamarbejde, interaktion og relationer 

Biblioteket bør i vid udstrækning samarbejde med unge om udvikling af tilbud. Ek-

sempelvis ved at inddrages dem aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering 

af aktiviteter og tjenesteydelser. Her er det vigtigt at forstå betydningen af relatio-

ner og kommunikation. Biblioteket kan med fordel være opmærksom på vigtighe-

den af at støtte unge både individuelt (dækning af individets behov for personlig 

uafhængighed og service) og grupper (dækning af kollektive behov ift. fx sociale og 

kulturelle fællesskaber, identitetsskabelse, interesser mv.) 

 

Projektet viser, at opbygning og vedligehold af relationer til unge kræver stor ved-

holdenhed, tålmodighed, omstillingsparathed og forandringskompetence. Erfaring 

viser også, at bibliotekerne som institution ikke står alene med denne udfordring, 

og at bibliotekerne faktisk ofte formår at lykkes i kontakten. Den bedste kontakt 

opnås dog, når de unge selv kommer til os med et konkret behov om oplysning 

eller hjælp, f.eks. i forbindelse med en opgaveskrivning eller som led i deres un-

dervisning. Det er dér, relationerne skal laves - når de unge er allermest motive-

rede - og ikke i så høj grad via projekter, hvor biblioteket ser et behov for at akti-

vere og inddrage unge. Det bliver lynhurtigt projekter for projekternes skyld. 

Derfor kan man med fordel indgå i konkret samarbejde med de institutioner/orga-

nisationer, som de unge allerede befinder sig i, som ungdomspolitiske partier, ud-

dannelsesinstitutioner og lign., for at opnå en større udbredelse og engagement, 

og for at effekten af projektet varer ved efter dets afslutning.  

  

 Engagement og ejerskab  

Biblioteket bør tilstræbe at skabe størst mulig engagement og ejerskab hos unge. 

Det skal lade unge tage føringen på så mange måder, som muligt og være opmærk-

som på, hvad der motiverer unge. En mulighed er at invitere til dialog og samar-

bejde og præsentere unge for den mangfoldighed af faciliteter og tjenester, der 

tilbydes i og af biblioteket.  

 

Her kan biblioteket med fordel udnytte sin position som den unikke ”tredje sted”. 

Ikke mindst da deltagerne i evalueringen af projektet selv fremhæver betydningen 

af biblioteket som et politisk neutralt rum, hvor forskelligheder i forhold til kultur, 

sociale vilkår, uddannelse, holdninger, viden, værdier mv. har mulighed for at mø-

des og brydes i et sammenskabt fællesskab. Biblioteket bør derfor synliggøre bibli-

oteket som et åbent og neutralt mødested for unge mellem skole og fritid, hvor 

de kan gøre brug af fysiske og digitale ressourcer til at forbedre de demokratiske 

færdigheder, finde plads til at studere og arbejde med projekter, få sparring af bib-

liotekets personale, deltage i arrangementer, og selv skabe aktiviteter. I dette 

møde handler det også om at åben for nye ideer og ønsker og se konstruktivt på 

udvikling af områder, som biblioteket i dag ikke opfylder.  

 

Muligheden for at skabe rollemodeller og ambassadører både i regi af bibliote-

kerne og internt på skoler og uddannelsesinstitutioner anbefales også. Det virker 

stærkt afsmittende på andre unge, når de unge demokratiklubdeltagere stiller sig 

op og går forrest ift. præsentationer, styring af events, facilitering af workshop og 

inddragende processer m.v. Tilsvarende giver denne oplevelse den deltagende 

unge en følelse af værdsættelse, som styrker engagementet og ejerskabet.  
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 Partnersamarbejde og konkurrence 

Biblioteket bør som tidligere nævnt invitere til samarbejde og udnytte kompeten-

cer på området inden for unge og demokratiudvikling lokalt. Området er mangfol-

digt og har mange faglige indgange i de enkelte kommuner. Derfor bør biblioteket 

ikke gå enegang. Involvering af skoler og gymnasier ligger lige for og åbner for in-

tegration af ikke-formel læring ind i en formel læringsstruktur. Men det kan også 

være andre samarbejdspartnere inden for områder som integration, foreningsliv, 

politiske ungdomsorganisationer, kultur, beskæftigelse, SSP m.v.  

 

Biblioteket bør dog overveje nøje, hvilken rolle det vil spille i arbejdet, herunder 

hvilken faglighed, der sættes i spil, hvilken bane, der spilles på, og hvem man øn-

sker at spille sammen med. Erfaringerne fra projektet viser, at der er mange eks-

terne kompetencer, som biblioteket kan trække på og trække ind i opgaveløsnin-

gen. Det muliggør, at biblioteket ikke skal stå for det hele selv, kan frigøre res-

sourcer og i højere grad udnytte sine spidskompetencer fx inden for uformel læ-

ring, oplysning og kulturel aktivitet.  

 

Samtidig kan biblioteket bruge anledningen til at udvikle sine kompetencer ved at 

få indblik i andre fagområders tilgange og metoder gennem tværfagligt samarbejde. 

Et samarbejde, der i sidste ende fører til det resultat, som er allervigtigst: At mål-

gruppen får det bedst mulige udbytte af aktiviteterne. Det betyder ikke, at biblio-

teket i samarbejdsprojekter skal stå på sidelinjen og overlade initiativet til andre. 

Biblioteket skal stadig sikre et synligt og tydeligt aftryk og vise sin værdi.  

 

Erfaringerne fra projektet viser også, at biblioteket med fordel kan bruge sit net-

værk aktivt til at indgå partnerskaber og samarbejde. Biblioteket har en stor lokal 

berøringsflade og er en attraktiv partner i kraft af sin demokratiske, sociale og kul-

turelle kapacitet. Bibliotekets store styrke er bl.a. evnen til at formidle relationer 

og anvise mulige veje i demokratiet. Ikke mindst når det handler om at åbne døre 

omkring til det formelle demokrati og demokratiske processer lokalt, nationalt og 

internationalt gennem personlige kontakter. 

 

Biblioteket bør også være opmærksom på eksisterende tilbud, muligheder, erfarin-

ger og know how lokalt i forhold til konkurrencen om tilbud til unge. Det anbefa-

les at lave en interessentanalyse eller kortlægning, der giver overblik over hvilke 

behov og spillere, der er på området. Det giver mulighed for vinkling og priorite-

ring af bibliotekets indsats og basis for at etablere kontakt og samarbejde til andre 

fx ungdomsskoler, kulturinstitutioner, sociale organisationer m.v. og skabe en 

tværgående synergi samt at undgå ”kommunal kannibalisme” på ungeområdet i 

kampen om de unges gunst.  

 

Kommunikation  

I projektet har vi oplevet største succes med kommunikation gennem sociale me-

die, primært Facebook. Det giver mulighed for en direkte dialog i et univers, hvor 

de unge færdes online. Det gælder både ift. den enkelte deltager og en gruppe af 

deltagere. Samtidig er det muligt at dele materiale, skabe diskussioner, formidle og 

markedsføre på en og samme platform.  

 

Herudover er det vigtigt kun at henvende sig til dem, når det er absolut nødven-

digt. Lad være med at spamme dem med info – så vælger de os fra. 
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Endelig anbefales det at udvise tålmodighed og sikre feedback og opfølgning. I for-

hold til aftaler råder vi til dialog med den enkelte, da gruppebeskeder ofte ikke 

virker efter hensigten.   

Flere anbefalinger og metoder findes i projektets internationale rapport ODE Final Report 
Eramus+ og ODE Red Book / Tool Kit, der er tilgængelige online via projektbanken. 

 
VIDERE FORMIDLING 

ODE udløber som projekt i slutningen af februar 2018, hvor der er udarbejdet en interna-

tional afslutningsrapport med resultater og anbefalinger. Ligeledes blev der i forbindelse 

med projektets afslutningsseminar i Belgien 20.-23. januar 2018 udarbejdet en Red Book 

(Tool Kit), som blev overrakt til EU Kommissionen. Den indeholder en beskrivelse af pro-

jektet som helhed, og rummer bl.a. unges anbefalinger til politisk niveau inden for arbejdet 

med de fire emner fra Europa 2020 Strategien. Disse materialer vil, sammen med nærvæ-

rende rapport, efter projektafslutning blive distribueret i relevante sammenhænge og gjort 

tilgængelige offentligt som i led i projektets formidling af erfaringer og videre oplysning om 

unge og demokrati i europæisk sammenhæng med biblioteket som driver.  

De fire partnerlande drøfter videreførelse af projekt og dets erfaringer i et fremtidigt sam-

arbejde. Det være sig videreudvikling af ODE eller et helt nyt projekt på basis heraf. Heri 
drøftes også muligheder for inkludering af nye partnerlande.  

 

PERSPEKTIVER – ANVENDELIGEHED  

 

Projektets tredelte programstruktur med etablering af demokratiklubber, regionale aktivi-

teter som tværgående overbygning og internationale kulturudveksling med indbyggede 

loop er forholdsvis enkelt at overføre til andre sammenhæng. Og ikke kun forbeholdt de-

mokrati som område. Hvis ikke det er muligt at lave internationale aktiviteter, anbefales 

det, at programmet har indbygget en anden gulerod for deltagerne. Der skal være noget 

samlende og eksklusivt at arbejde henimod. Som vi så det med Kulturmødet Mors 2017, 

som i sig selv var en attraktion for deltagerne at være med i. Herudover rummer nærvæ-

rende rapport og tilsvarene projektets ODE Red Book udarbejdet til Erasmus+ en række 

nyttige anbefalinger, som andre kan tage med sig.  

 

På indholdssiden er projektet også nemt at duplikere – særligt som fritidstilbud – der ikke 

stiller krav om opfyldelse af pædagogiske læringsplaner og mål - i det undervisningen byg-

ger på action-learning og deltagernes egen medskabelse og styring. Det vil sige, at det ikke 

hviler på et i forvejen udarbejdet undervisningsmateriale og –plan, som skal følges. Pointen 

er at lave en tilrettelæggelse på grundlag af deltagernes kompetencer, behov, interesser og 

investering af tid og engagement. Udfordringen kan være at skabe rammen, både før og 

efter. Idet man ikke bare kan komme tomhændet og sige, hvad skal det være. De unge skal 

have noget at spille bold op af, men ikke så fast, at der ikke kan justeres.  

 

Vi håber, projektet Our Democratic Europe vil være en nyttig inspiration for andre i arbejdet med 

unge og demokrati på biblioteksområdet. Vi takker samtidig for samarbejdet til alle involverede 

samarbejdspartnere og bidragsydere, men ikke mindst til de unge deltagere og tilskudsgivere, der 

har muliggjort udmøntningen af projektets intentioner.  
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