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PROGRAM

Kl. 8:45-9:00: Ankomst på Camp U
Kl. 9:00-9:30: Velkomsttale i hallen v/Susanne Crawley
Kl. 9:30-10:45: Workshop nr. 1
Kl. 11:00: Mødes i hallen
Kl. 11:15: Workshop nr. 2
Kl. 12:30: Mødes i hallen – Tak for i dag
Kl. 12:45-13:30: Frokost, pause og evaluering klassevis

Kære deltagere i Demokratidagen 2019
Der er mange emner, der kan dele vandene, og både i det offentlige rum og
endnu mere på de sociale medier, kan bølgerne af og til gå højt.

Når det kommer til temaer som danskhed, fake news og børns rettigheder,
som er noget af det, I skal diskutere i dag, vil der være mange forskellige

meninger i spil. I kan være både enige og uenige om, hvad der er rigtigt og
forkert, eller hvad der er betydningsfuldt og ligegyldigt.

Men det gør ikke noget, at I ikke er enige om alt. Det behøver I slet ikke være. Det vigtigste er, at I til trods
for forskelligheder, uenigheder og holdninger stadig søger dialogen og snakker sammen. Bliver klogere
på hinanden og inviterer hinanden med i fællesskabet – for det demokrati handler om, mere end noget
andet, er samtalen.

Derfor er der også god grund til at være stolt over Demokratidagen, hvor 400 elever samles og sætter det
aktive fællesskab og inddragelse af hinanden på dagsordenen. Der er mange forskellige måder at spille
ind i fællesskabet på, og i dag vil I både møde enkeltpersoner, interesseorganisationer, foreninger og
politiske ungdomspartier, der alle arbejder for at styrke deltagelsen i demokratiet.

Jeg håber, at I vil møde frem med nysgerrigheden forrest. At I har modet til at sige, hvad I selv synes og

holder fast i samtalerne, selvom I ikke enige. At I lytter, lærer og får følelsen af at være blevet klogere på
hinanden. Så I får lyst til at engagere jer endnu mere i det demokratiske fællesskab, som I er en stor og
vigtig del af.

Susanne Crawley Larsen,
Børn- og Ungerådmand

POLITIK OG DINE
RETTIGHEDER
1. POLITISK PANELDEBAT

Hvilke politiske diskussioner er vigtige
for dig?
Til denne paneldebat kommer du til
at møde en række ungdomspolitikere
fra de forskellige politiske partier.
Nogle af emnerne vil være fastsat
af repræsentanter fra Odense
Fælleselevråd, men bare rolig – der vil
også være tid til spørgsmål fra dig og
resten af salen!
Mød bl.a. Gustav Vind Rasmussen
fra LAU, Hjalte Vinter fra DSU, Sahar
Arezo fra Alternativets Unge, Kasper
Jakobsen fra Radikal Ungdom, Jon
Wolff Madsen fra SFU, Mathias Jæger
fra SUF, Line Bak fra KU og Emilie
Flink fra VU.

2. DANSKE SKOLEELEVER

Hvad er demokrati egentlig for en
størrelse? Hvordan bruger man det
på sin skole? Og er der en opskrift på,
hvordan det fungerer bedst?
På denne workshop skal vi snakke
om, hvordan du som elev bruger
demokratiet som et værktøj,
og hvordan man kan tænke
elevdemokrati ind i sin skoledag. Men
vigtigst af alt: Vi skal have det sjovt,
mens vi lærer.

3. DANSK UNGDOMS
FÆLLESRÅD

Skal skoledagene være kortere? Skal
vi indføre aktiv dødshjælp? Skal
hundeloven afskaffes?
Politik handler først og fremmest
om at have en holdning. På denne
workshop skal vi prøve vores
meninger af, diskutere og måske få nye
holdninger.

4. UNG MED MENING

Hæv stemmen – sig din mening!
Har du en mening, så sig den! Ung Med
Mening vil rigtig gerne hjælpe dig med
hvordan, du kan få din mening hørt.
Deltag på denne workshop, hvor der
bl.a. skal spilles en interessant Kahoot.

5. BØRNS VILKÅR

Hvad ved du om børns rettigheder,
selvbestemmelse og trivsel?
Gennem film, dialog og
gruppeaktiviteter sætter denne
workshop fokus på hvad I kan gøre,
for at alle børn får opfyldt deres ret til
privatliv, ret til beskyttelse mod vold
og overgreb, ret til omsorg, ret til leg
og fritid, ret til medbestemmelse og
religionsfrihed.

6. RASMUS RUDBÆK

Rap er i dag verdens førende
musikgenre, men for bare 50 år siden så
den unge genre for første gang dagens
lys. Rap er langt mere end uhæmmet
forbrug og store biler. Bag facaden
gemmer sig en udtryksform som helt
fra begyndelsen har været et talerør for
minoritetsgrupper og gjort opmærksom
på problemstillinger i samfundet.
På denne workshop guider rapper
Rasmus Rudbæk jer igennem rap
og hiphop som brugbart værktøj
til at benytte sin ytringsfrihed
og demokratiske ret. Gennem
workshoppen vil hiphoppens
udtryksformer blive debatteret og I
vil blive udfordret på elementer fra
rappens ædle kunst.

8. ODENSE BIBLIOTEKERNE

Vi får vores nyheder mange steder fra.
Nyheder er vigtige, så vi ved, hvad der
sker. Men flere og flere af os får kun
vores nyheder og viden fra de sociale
medier - og der er falske nyheder
imellem!

DIGITAL DANNELSE
7. RED BARNET

Hvad kan man gøre hvis man er tilskuer
til en digital sexkrænkelse – eller selv
har oplevet det? Og hvad betyder
samtykke og victim blaming egentlig?
Denne workshop har fokus på
digitale sexkrænkelser blandt
unge og vi arbejder, ved hjælp af
refleksionsøvelse, cases og film med
hvordan man kan genkende en digital
sexkrænkelse, hvordan det kan føles
at være udsat, og hvad man kan gøre,
hvis man selv eller andre er udsat.

Aviser har redaktører, der er garant
for ægtheden af det avisen udgiver.
Men der er ikke redaktører på det,
der bliver delt på Facebook, Twitter
eller andre sociale medier. På denne
workshop lærer du, hvordan du
spotter fake news - og stopper
spredningen af dem.

9. CENTER FOR DIGITAL
PÆDAGOGIK

På denne workshop skal vi snakke om
De Digitale Medier - men smider det
høflige og kedelige ud til siden.
Vi skal diskutere hvor grænsen for
børneporno og ’rigtig’ porno går, om
nogle computerspil objektivt er bedre
end andre, om det er ens egen skyld,
hvis nøgenbillederne lækkes, hvorfor
der ikke er flere piger der gamer, og
om man bliver ’dum’ af at sidde foran
en skærm.

IDENTITETSDANNELSE
I EN MANGFOLDIG
VERDEN
10. GRÆNSEFORENINGENS
KULTURMØDEAMBASSADØRER

Er man kun dansker, når man har det
røde pas? Kan man være dansker, hvis
man ikke fejrer jul?
I denne workshop vil du blive
udfordret på din opfattelse af, hvad det
vil sige at være dansk. Workshoppen
vil byde på personlige fortællinger
samt udfordre din forståelse af
begreber som medborgerskab og
danskhed.

11. SLÆNGET

Hvordan ville du reagere i en hverdag,
hvor det ofte handler om at kæmpe for
egen overlevelse?
I denne workshop vil Slænget
præsentere dig for, hvordan et ungeliv
ser ud i en verden uden madpakker
og Ipads. Du vil selv stå over for nogle
af de dilemmaer, som unge i u-lande
møder hver dag.

12. LAMBDA

Hvad ved du om køn og seksualitet?
På denne workshop vil du lære om
seksualitet og kønsidentitet gennem
cases, som du selv er med til at påvirke
og forme - og mon ikke vi støder på
et dilemma eller to undervejs? Vi skal
kigge nærmere på hvordan vi reagerer
ift. hvordan vi ønsker at reagere
når vi er i en situation, der har med
seksualitet eller kønsidentitet at gøre.

13. SABAAH

Sex, køn, og etnicitet – mission
impossible?
Denne workshop handler om
normer for køn og seksualitet i et
minoritetsetnisk perspektiv. Du vil i
denne workshop blive udfordret på
fakta og fordomme om seksualitet,
kønsidentitet og etnicitet og sammen
tager vi et kig på, hvilke identiteter vi
selv går og bærer rundt på

14. UNGENERGI

Kunne du tænke dig at blive klogere på
klimaforandringer? Vil du gerne gøre
en forskel for miljøet?
På UngEnergi’s workshop vil du få
redskaber og ideer til at sætte gang i
en grøn omstilling og derved arbejde
for en mere bæredygtig verden.

15. CENTER FOR
KONFLIKTLØSNING UNG

Hvad er konflikter, og kan vi blive bedre
til at håndtere dem, når de opstår?
Konflikter påvirker os - både som
privatpersoner og som medborgere
i samfundet. Gennem øvelser, der
sætter krop og hjerne i bevægelse,
undersøger vi spørgsmål om
konflikter, og bliver i fællesskab
klogere på hvorfor de opstår.
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