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Kort rapport om

projektet:

Vi har som planlagt afholdt 20 demokratimøder på

ungdomsuddannelser i henholdsvis Region

Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark og Midtjylland

med deltagelse af 150-500 elever pr. gang og fire

politikere. Skolerne blev tilbudt et møde via en mail

med et vedhæftet program for mødets forløb.

Politikerne blev inviteret via de respektive

partisekretærer. Vi har uddannet fire oplægsholdere og

to teknikere til at afvikle møderne. Ved starten af mødet

fik eleverne udleveret et gavekort, der illustrerede hvor

meget hver deres stemme repræsenterede. Under

mødet blev vist en kortfilm om de grundlovssikrede

rettigheder samt to kortfilm om henholdsvis 16-års

valgretsalder og racismeparagraffen, som herefter blev

debatteret politikere og elever imellem. 

Under møderne kunne eleverne deltage i afstemninger

og give deres mening til kende samt sende spørgsmål

til politikerne via sms’er, som blev vist på salens

storskærm. Resultaterne fra elevernes sms’er blev

bearbejdet og ud fra det udarbejdet en

pressemeddelelse om resultaterne.

Pressemeddelelsen førte til omtale af projektets

resultater på berlingske.dk og jp.dk. Desuden blev

projektet omtalt i LørdagsAvisen Solrød, Ikast Avis og

Roskildes lokalavis Paperboy.



Antal deltagere i

projektets aktiviteter:

5000

Nåede I målet med

projektet?:

Tilfredsstillende

Nåede I jeres

målgruppe?:

Tilfredsstillende

Andet I gerne vil

fremhæve/bemærke

vedr. projektet og

processen?:

De indsamlede sms’er fra eleverne viste følgende

resultater: 

Seks ud af ti synes ikke selv, at de deltager i

demokratiet. En af årsagerne er, at de ikke synes, de

har nok viden om politik til at kunne deltage eller have

politiske holdninger. Flere af eleverne giver udtryk for,

at de ville ønske, de havde mere viden om demokrati,

politik og samfundsforhold og efterlyser derfor mere

undervisning i disse emner, allerede fra folkeskolen. 

Godt halvdelen af eleverne i undersøgelsen havde

stemmeret ved det kommende folketingsvalg. Ud af

dem havde 83 procent tænkt sig at stemme, mens kun

75 procent af de elever, der endnu ikke var fyldt 18 år,

ville stemme, hvis de havde muligheden for det.

Eleverne blev også spurgt, om de synes, at

valgretsalderen skal sættes ned til 16 år. Det mener

kun 24 procent af eleverne.

På møderne blev det også diskuteret, hvordan eleverne

selv syntes, at de deltager i demokratiet, og hvis ikke –

hvad der så var årsagen til det, samt hvad der kunne

gøre det nemmere eller mere interessant at deltage i

demokratiet.
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Udvikling og produktion af kortfilm: 65863 kr.

Workshop for moderatorer og teknikere: 5036 kr

Teknik: 22194 kr.

Grafik/informationsmateriale: 7729 kr.

Invitation af politikere: 14350 kr.
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Vedhæft fil med

detaljeret regnskab.:

Revisorerklæring.pdf

Bekræft

afrapportering :

Jeg bekræfter at have læst og er indforstået med

retningslinjerne for grundlovspuljen, samt at

ovenstående oplysninger er korrekte.

Submitted On: 2015-11-20 13:03:53

IP Address: 87.59.181.19


