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Hva er Demokratigruppa?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I Skedsmo Kommune har vi i mange år hatt Ungdomsutvalg i hvert av de fire distriktene kommunen er delt inn i, og disse har blant annet jobbet aktivt gjennom Barne og Ungdoms kommunestyre. Senere fikk man ideen om å samle disse ungdomsutvalgene i tillegg til Ungdomsrådet til en felles gruppe som da ble demokratigruppa. I demokratigruppa er det mange forskjellige ungdommer fra hele kommunen som sammen jobber med veldig mye forskjellig prosjekter. Noe av ideen bak gruppa er at den skal være et partipolitisk nøytralt alternativ for samfunnsengasjerte ungdommer. I tillegg til å gjøre mye annet morsomt i gruppa fungerer den også som en høringsinstans for kommunen, og spesielt kultursektoren i mange saker de trenger å høre ungdommens stemme. Det er som i alle andre grupper varierende deltakelse og engasjement, men jevnt over har vi hatt rundt 30 aktive medlemmer. Selv om det ikke sikrer den forutsigbarheten som kan være nyttig har vi sett at det med å ha muligheten til å komme å gå som man vil, og delta i så stor grad som man vil, har vært ekstremt viktig for å sikre et levende engasjement. På bildet over ser vi noen av ungdommene våre når vi var på studietur i New York og Washington for noen år tilbake. 



Hva gjør demokratigruppa? 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Svaret er egentlig veldig mye forskjellig. I tillegg til det vi har nevnt arrangerer vi jo da prosjekter hvert år med nye fokusområder. Tidligere år har vi hatt temaer som fattigdom, psykisk helse og internasjonalt ungdomsengasjement. Hvert tema legger da et grunnlag for en del arrangementer som temakvelder vi arrangerer i løpet av året. Som oftest avslutter vi også da temaet med en studietur til et land hvor vi kan besøke organisasjoner og lignende som er relevante for temaer. I tillegg til å selvfølgelig få støtte fra kommunen til dette er vi avhengig av å kontinuerlig jobbe med finansiering gjennoms støtteordninger og dugnad. Kommunen er ofte veldig behjelpelige med å anbefale oss til forskjellige arrangører slik at vi lettere kan få dugnadsjobber. Vi jobber også med PR og å vise fram gruppa i sosiale medier, og vi tenkte derfor å vise dere litt av en av videoene våre. Også har vi noe vi kaller democafe ca hver torsdag på skjetten fritidssenter hvor vi i utgangspuntket bare er og slapper av, det er en slags møteplass for ungdommer i tillegg til at vi da har tid til å jobbe med prosjekter og lignenede. 



https://youtu.be/6rZMErxLD5A

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mye av dette ble jo da filmet når vi hadde fritid, men som dere kanskje så snakket vi med noen organisasjoner og på denne turen var vi blant annet på besøk i EU-parlamentet, hos en internasjonal prosjektgruppe som jobbet med psykisk helse, Nordic House, Osloregionens Europakontor og Stavangerregionens Europakontor. 

https://youtu.be/6rZMErxLD5A


Måter dette 
bidrar til 
innflytelse og 
deltakelse for 
unge

 Engasjement

 Rom for mange meninger

 Åpent

 Bevissthet

 Eierskapsforhold til 
lokalsamfunnet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noe av det viktigste er jo dette med at det skaper et engasjement. Mange unge kan ofte føle at de er veldig distansert fra de som tar beslutningene og det er noe demopkratigruppa bidrar veldig til å motvirke. Du kommer mer inn i kommuneadministrasjonen og da indirekte politikken gjennom slike arenaer. Det skaper rom for mange meninger. Ved at det for eksempel ikke er partipolitisk føler vi det bidrar til at folk som kanskje har forskjellige politiske oppfatninger også møtes og blir kjent med hverandre. Det skaper forståelse og forhindrer fordommer. Det at vi har klart å lage en så åpen møteplass gjør jo blant annet at vi møter folk vi ellers kanskje aldri hadde snakket med på tvers av de vennekretsene vi i utgangspunktet kommer fra. Det skaper også da bevissthet rundt politiske prosesser, forskjellige kulturer og måter å påvirke i samfunnet. Til slutt er det noe vi ser på som utrolig viktig, nettopp det å faktis skape et eirskapsforhold til lokalsamfunnet sitt. Dette kan høres utrolig komplisert, men det er det egentlig ikke. Man trenger bare å skape noe som bidrar til reell ungdomsmedvirkning og resultater av dette. 



Utfordringer?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reell medvirkning?Få politikere og administrasjon til å lytte?Avhengig av ildsjeler. Kontinuerlig deltakelse fra ungdommene. Da håper vi at dere kanskje har fått noen nye ideer om hvordan å drive med medvirkning og hvordan i større grad skape ungdomsdeltaklse. 



Takk for oss!
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