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Dagen forløb 

Præsentation af os selv:     Ved Charlotte, Vita og Kambiz 

Dagen startede med en kort præsentation af projektet. Med noget guf på bordene og med udgangspunktet 

i de unges erfaringer tog oplægget afsat i det snart kommende valg. Flere af mødedeltagerne var 

førstegangsvælger og vil godt stemme ved det kommende Folketingsvalg.  Ved Kambiz 

 

På spørgsmålet omkring betydningen af demokratiet kom to nøgleord på dagsorden ”Folkestyr” og 

”Fælleskab”, mens ved forståelse af politik var der flere der synes det er ”kedeligt”, ellers var der ingen 

kommentere. Alligevel her tages udgangspunkt i konkrete emner som børn og ældre som, der kan føres 

politik på. Politik blev defineret som fordeling af værdier det kan være materiale- eller ikke-

materialeværdier så som midler til at gennemføre noget bestemt i forhold til krav fra forskellige 

samfundsborgere/organisationer, eller kulturelleværdier for eks. At styrke og bevarer ungdomskultur og 

ønsket om at have ungdomshuse. 

Her kom ordene: at have indflydelse og deltager aktiv i demokratiet på dagsorden. 

 

Dette førte os til en kort og simplificerede udgave af Easton’ politiske system (uden at nævne Easton på 

mødet) og dermed definition af det politiske system.  

 

Eksempel: Lærerne ønsker og arrangere udflugt til nationalmusset sammen med eleverne for at lære 

noget om dansk historie og kultur. Mens de unge ønsker en anden form for deltagelse med samme formål: 

F.eks. at se interessant film, der har samme formål i biografen. Her blev demonstreret hvad det vil sige at 

have et politisk system: Eleverne har et krav (Inputs): Eleverne formulere deres krav til lærerne, 

Forudsættes, at lærerne vil være lydhør går til ledelsen. Og ledelsen accepterer så kommer noget ud af 

systemet (Outputs). Efterfølgende komme et fedback til eleverne og det politiske system fortsætter at 

have sit lev i cirkulation.    

 

 

  -- --  -- -- 

 

Skoleledelsen/Folketinget 

Inputs---    ---Outputs  

  Lærerene/Regeringen   

 ---- ---- ----- ----- 

 

 

Med udgangspunkt i eksemplet kom der to begreber til: der skulle fortælle om det danske politiske 

system: Folketinget og Regeringen og den måde vi vil have indflydelse på det politiske system. 

 

Ved Charlotte: Efter kort pause fortsat vi med den anden del af vores program: Nemlig brainstorming 

vedr. aktiviteter i projektet. De unge blev opdelt i grupper, der skulle går rundt for at ta´ stilling til 

følgende spørgsmål og komme med konkrete forslag. Det gjorde de så. Kort bemærkning: Humøret var 

højt og var en del af drengegruppen meget pjattende, så nogle af de sjove besvarelser skyldes dette  

Derfor blev efter brainstorming tildelt nogle stjerner, som de unge skulle prioritere deres valg med at 

klistre dem fast, dér hvor de ønsker.   Ved Charlotte, Daniel, Britta og Kambiz 

 

1. Hvem skal sidde i debatpanelet? 

- Linse 

- Gilli     8 stjerner  

- Top Gunn 

- Tina lærer Elsesminde kantine 

- Kidd 

- Fartun.. 



- Christian Scäumburg Müller 

- Chris Brown 

 

2. Hvem skal være ordstyrer ved debatarrangementer? 

o Simon Talbot     1 stjerne  

o Emil Thorup 

o Dahir Jama Roobleh (tidligere byråds politiker i Odense) 8 stjerner 

o Bubber 

o Nik og Jay 

o Kevin Hart 

o Mick Øgendahl     3 stjerner 

o Yahya Hassan     3 Stjerner 

o ”Anden” 

o Helle Thorning 

o Nikolaj Lie Kaas 

o Kidd      1 stjerne 

o Jim Lyngvild 

o Linda P. 

o Top Gunn 

o Mads Mikkelsen 

o HM dronningen 

o Christine Schaumburg 

o Gilli      3 Stjerner 

o L.O.C 

 

3. Hvilke form skal debatarrangementer have? Og hvordan de skal foregå? 

o Kongens have (sommer perioden) 

o Målgruppen skal passe (Fra unge til unge)  3 stjerner 

o Fredagsbar    2 stjerner 

o Eventyrhaven 

o Hyggeligt 

o Temadebat (Dresscode) 

o Havnen (Kultur)     1 Stjerne 

o Fight Night (konkurrence)    11 stjerner 

o Emner der skal rappes om 

o Deltagerinddragelse (emener) 

o Præst/Imam 

o En tidlig indsats 

o Yahya Hassan 

o Sivas 

o Pia K 

 

4. Hvilke emner & temaer kan debatteres ved debatarrangementer for unge? 

o Ulovlige hunde: skal nogle hunde være ulovlige mens andre ikke er det? F.eks. 

Pitbull 

o Fartgrænsen 

o El-cigaretter og væsken, der er ulovligt fra d. 1. nov. 2015 

o Myndighedsgrænsen i forhold til køb af alkohol og kørekort 

o Diskussion om fri hash eller ej ligesom i Holland med fri hash til personlig 

forbrug     5 stjerner 

o Koncert med kendisser med efterfølgende debat 

o Racisme problematikken   6 stjerner 

o Kultur i Danmark: Flere-kultur eller en-kultur? 1 stjerne 

o Forholdet mellem forældre og unge 

o Tatoveringer: Hvorfor alle andre steder men ikke på ansigtet? 1 stjerne 

o At være så lavtlønnet på US   3 stjerne 



 

Dagen blev afslutte med en opsamling samt uddybning af diverse forslåede aktiviteter. Men en ting var 

afklaret, at arrangementer enten kommer til at foregå på bibliotekerne eller skolen. At arrangementerne 

afvikles for og i samarbejde med eleverne på skolen. At ved valg af paneldeltagere og ordstyrer tages 

hensyn til økonomien i projektet. Til sidst blev der oplyst fra projektholdet, at der er lavet en gruppe på 

facebook for de unge som kan orientere sig omkring diverse aktiviteter i projektet. Linket sendes videre 

til lærerne for at sende den videre til de deltagende værkstedet i mødet i dag  

Til sidst blev eleverne spurgt om de har noget på hjertet, som de ikke har fortalt i løbet af mødet: der kom 

to bemærkninger:  

- at de vil nå den bus der kører lige om lidt samt 

- at man (en af de unge)ikke havde fået noget af det chokolade, der kom på bordet i begyndelse 

Projektledelsen imødekom ellevernes krav med henblik på at kunne nå bussen samt vil sørge for at 

vedkommende får det guf som han ikke havde fået  

Så Demokrati er noget guf, der kan give plads til god idéer  


