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Dagens program 

12.15-12.45:   Frokost: Sandwichs og vand 

12.45-13.20:   Idégenerering Debatarrangementer /ved Charlotte Brandt Dale OC 

  - Hvordan har I tænkt jer at arbejde med aktiviteterne i projektet? 

 

 

Brainstorming ved de professionelle: 

 

1. Hvilke emner/temaer kan debatteres? 

- Hvor kan jeg ytre mig – hvor det betyder noget? 

- Er der et forum for mig? 

- Hvordan bliver jeg hørt? 

- Hvorfor siger ”Demokratiet mig ingenting”? 

- Hvad er et godt parti – et dårligt parti? 

- Uddannelse 

- Fattigdom><Rigdom spørgsmål vedr. fordeling af værdier 

- Tema der er relateret til sted: Politi, arresthuse, ungdomsklubber, dramaskolen 

- Hvordan tager man stemme! 

-  

2. Hvilke profiler/fagpersoner mm. er inspirerende, som del af debatpanel? 

- Ikke for gammel debattør 

- Rollemodeller (tidligere udsat) – mønsterbrydere gerne med uddannelse 

- Udsatte unge og deres forældre kan deltage i mødet 

- Professionelle der arbejder med de unge evt. social arbejdere 

- Et panel sammensat af forskellige debattører 

- Folk der selv på vej – det må stadig godt være svært for dem 

- Kunstner med kompetence for et debatpanel (en person der trækker) 

- En underholdende vinkel (Mimik + debat) 

- Kendis, Muslim, tidligere indsat, Zornig Andersen 

 

3. Hvilken form har debatarrangementerne? Hvordan kan debatarrangementerne afvikles? 

- Panel, veksling mellem plenum og arbejdsgrupper – alle i spil 

- Rap/koncert, Forumteater, VIP arrangement, Historiefortælling; Kønsopdelt 

- Digitalt (Facebook + skriveværksted) 

- Skriveværksted (Fysisk) 

- Lounge (på samme niveau – gerne i en cirkel): Intet publikum, kun deltagere – ”Salon” 

uformelt – direkte nærvær se hinanden i øjnene ikke uden iscenesættelse) 

- Slutprodukt? YouTube, Video, noget for at præsentere for andre unge f.eks. musik  

 

4. Hvem er ordstyrer og hvorfor? 

- Unge for unge: Samme sprog, så de forstå hinanden fra gruppen  

- Rollemodeller Fyn 

- Kendt ung – ”kendis” 

- Unge journalister, Skuespillere, Politikkere 

- Filmanmelder 

- Moderate imamer 

- En uden dagsorden 

- En coach – kan stille åbne spørgsmål 


