Proceskrav for ungeobservatør i FUØ
I følgende vil det gennemgås hvordan ØRA vil sørge for at gøre valget af den kommende
ungeobservatør ægte åbent, mangfoldigt og på et fornuftigt grundlag.
Dokumentet er delt op i de relevante dele, som ØRA, Lisbeth og Dea blev enige om til mødet om
ungeobservatøren den 9. december 2019.
Armslængdeprincippet
•
•
•
•
•
•

Ungeobservatøren står kun til ansvar overfor egne holdninger og skal derfor ikke bruge et
mandat fra nogen.
Ungeobservatøren kan ikke være leder af et af et frivilligteam eller ansat i Fonden
Ungdomsøen.
Ungeobservatøren skal varetage det fællesbedste for alle i målgruppen (Fællesskabets
interesser).
Ungeobservatøren skal vælges en gang årligt og kan kun selv trække sig i valgperioden.
Ungeobservatøren repræsenterer alle i målgruppen og dermed kun sig selv.
Ungeobservatøren kan maksimalt sidde i 3 år i træk.

Rekruttering til posten
Det er naturligvis en udfordring hvordan vi i valget af ungeobservatøren sikrer, at ungeobservatøren
ikke bliver valgt på baggrund af frivilliggruppering.
Derudover, vil vi sikre os, at rollen som ungeobservatør er så overskuelig og konkret som
overhovedet muligt, for det er lettere for en ung at tage stilling til sin opstilling.
Vi har derfor lavet en række tiltag, som skal sikre, at valget af ungeobservatøren bliver ægte åbent:
•
•

•
•

Offentliggørelse af ungeobservatør i FUØ på Ungdomsøens officielle Facebook-side og
hjemmeside igennem en video på Facebook og som pressemeddelelse på hjemmesiden.
FUØ beskriver så kort og præcist som muligt hvor ofte der afholdes møder, hvad opgaven
indebærer og hvor mange timer om ugen, der skal afsættes. Dette kan alternativt være en
video ala Sanas video til sidste ø-råd.
ØRA afholder skype-møde for alle, der er interesseret i rollen som ungeobservatøren. Her vil
ØRA besvare eventuelle spørgsmål og beskrive arbejdet i FUØ.
Alle i målgruppen må stille op og alle, der er oplagte til posten må gerne opfordres, da det
kan være en svær beslutning for unge med minimal bestyrelseserfaring at stille op uden en
opfordring. Vi mener, at dette er i orden, da vi samtidig sørger for, at alle har mulighed for at
stille op.

Inddragelse af andre i processen
Vi inviterer alle frivillige fra UØ til et demokratimøde omkring praktiske udfordringer omkring valget.
Mødet vil finde sted på Holmen 20. januar 2020, det er her meget vigtigt, at der minimum er én
person fra frivilliggrupperingen Ø’xplorers, minimum en ambassadør og minimum en projektskaber.
Vi skal inden ø-rådet have været i kontakt med 5 andre organisationer om anderledes demokrati.

Vi søger her at række ud over Ungdomsøens kernepartnere for at sikre en forstyrrelse i
demokratiarbejdet i ø-rådet. Vi vil i løbet af den kommende måned snakke med følgende:
•
•
•
•
•

Det frie gymnasium
Musikbunkeren Gentofte
INSP i Roskilde
Den Grønne Studenterbevægelse
Ungeråd Brøndby Strand

Vi vil gerne involvere 10 personer omkring den demokratiske proces udover de nævnte
organisationer. Herunder minimum én ambassadør, én Ø’xplorer og én projektskaber.
I det nye år laver vi en mindre SoMe kampagne på UØ’s officielle facebookside og Instagram, hvor vi
igennem små videoer spørger Ungdomsøens følgere om hvad demokrati er for dem. Videoklippene
vil være af medlemmerne af ØRA, der siger hvad demokrati er for dem hver især - se vedhæftet klip
af Mathilde for eksempel.
Dogmerne i processen før valget
Ung for ung
Det er ungt, at vi holder møde med unge om processen.
Det er unge som har stået bag planlægningen.
Ægte åbent
Vi vil tage kontakt til andre organisationer.
Vi åbner op for processen.
Vi hører hvad unge siger ift. “hvad er demokrat for dig?”
Den officielle kommunikation sker via officielle kanaler.
Vi inviterer kernepartnere og spor med til ø-rådet.
Forstyrrelse
Det er forstyrrelse at kontakte organisationer og blive udfordret på
vores måde at tænke demokrati.
Vi åbner op for at udfordre vores ideer.
Ø-land
Vi vil lave rejserefusion ift. gældende regler
Vi laver skypemøde med interesserede ift. kandidatur til bestyrelsen.
Det er muligt at være med på en lytter over skype til demokratimødet
og det er altid muligt at sende inputs til ØRA.
Doing > Learning
Vi kaster os ud i opgaven på trods af, at de krav opsat af ØRA, Dea og
bestyrelse kræver, at vi opsøger en vis form for viden først.

Det er første gang i Ungdomsøens historie, at en ungeobservatør
vælges til FUØ.
Proces under valget
Vi skal være minimum 20 personer med til valget, hvor minimum to ambassadører, to Ø’xplorers, to
projektskabere deltager. Derudover tilstræbes der, at minimum fem personer i Ungdomsøens
målgruppe, der aldrig har været på øen før deltager på Ø-rådet.
Alle kernepartner og spor er inviteret personligt.
Som tidligere nævnt vil vi afholde et demokratimøde om den demokratiske proces i forbindelse med
valget hvor vi inviterer alle interesserede frivillige i valgprocessen.
På demokratimødet besluttes:
•
•
•
•

Hvem må stemme?
Hvornår er man valgt?
Skal man være tilstede fysisk?
Hvordan skal der stemmes?

ØRA har gjort sig en række overvejelser om disse spørgsmål:
•

•

•

•

Alle i målgruppen (15-25 år) må stemme
o Da ungeobservatøren kun skal stå op for målgruppen, er det vigtigt, at det kun er
målgruppen, som kan stemme på hvilken ungeobservatør, der skal indstilles til FUØ.
Ungeobservatøren vælges ved simpelt flertal, dette skal også ske hvis kun en stiller op.
o ØRA mener, at det er vigtigt for demokratiet, at - på trods af - der kun er en
kandidat, at denne har flertallets mandat. Vi vil hellere vente et halvt år ekstra for
den rigtige kandidat.
For at afgive sin stemme skal man være fysisk tilstede til ø-rådet.
o ØRA mener, at det skaber værdi for ø-rådets udvikling hvis vi allerede nu
påbegynder en kultur om at være tilstede under stemmeafgivelser. Derudover
minimerer vi risikoen for at blive kuppet af andre organisationer.
ØRA har endnu ikke fastsat sig på hvad vi mener er den korrekte måde at stemme på. Indtil
nu hælder vi overvejende til en model hvor det fx er muligt at prioritere kandidaterne i
stedet for blot at afgive sin stemme på én enkelt, da vi hellere vil gøre valget til et tilvalg af
den kandidat hver finder bedst egnet uden at gøre det til et fuldstændigt fravalg af de andre
kandidater.
o Vi glæder os til at fortsætte denne diskussion frem imod ø-rådet sammen med de
andre frivillige til demokratimødet.

Deadline for opstillelse
Vi mener, at det er muligt at stille op som ungeobservatør helt frem til på dagen, da det for mange
unge kan være grænseoverskridende at melde sig på forhånd uden at have snakket med venner
inden.
Derudover mener vi, at valget skal foregå på oplyst grundlag. Dette betyder, at vi både før ø-rådet vil
udsende relevante informationer om de kandidater, der tilkendegiver deres opstilling på forhånd,

men også til ø-rådet vil sørge for at afholde forskellige former for “mød kandidaterne” for at sikre, at
valget ikke kun handler om at have flest venner til ø-rådet.

Proceskrav efter valget
Den første gang bliver ungerepræsentanten valgt for 1,5 år, for at sikre at valget kan blive i august.
Vi vil gerne fremover have valg til ungeobservatøren i august, da unge ofte planlægger deres år efter
skoleårene, altså fra august til juni. Dette skal drøftes i ø-rådet.
Vi planlægger at afholde et post-demokratievalueringsmøde efter ø-rådet, på samme linje som vores
demokratimøde inden ø-rådet. Her vil vi drøfte hvordan vi har levet op til processen for valget af en
ungeobservatør på alle parametre og gøre klar til forbedringer til næste valg af ungeobservatør.
I ØRA vil vi gerne inspireres endnu mere på vores muligheder for at forbedre øens demokrati. Vi vil
igennem en udvidet erfaringsudveksling med forskere, organisationer og partnere komme med nye
tiltag til kommende ø-råd. Under denne erfaringsudveksling vil vi blandt andet gerne have et møde
med Tommy Ahlers vedrørende hans demokratiprojekt i Danmark.
Vi vil i samarbejde med Dea/sekretariatet tage kontakt til relevant(e) ungdomsforsker(e) for at
evaluere valget og videreudvikle processen.
Intet valg til ungeobservatørrollen må være ens. Der skal altid gentænkes/forbedres på forskellige
parametre.
Tidsplan frem til næste ø-råd
Opgave/Punkt
Send proces krav til Dea
Skriv til Dea om
bestyrelsesmødernes dato,
antallet af møder og
bestyrelsen praktiske opgaver
Dea ytrer sig om kravene
Forslag og video fra ØRA Glædelig jul
Video fra ØRA om
ungeobservatør, tilmeldingen
til Ø-råd åbner.
Demokratimøde og
skypemøde datoer ligges ud
Der skal laves to versioner
En video til den officielle
Facebookside og en til intren
gruppe
Lav opslag om deadline for
indsendelse af punkter til
dagsordenen til interne
frivilliggrupper

Deadline
21 dec.
21 dec.

Ansvarlig
Aksel
Aksel

23 dec.
23 dec.

Dea
Emma

1 jan.

Emma

10 jan.

Daniel

Skypemøde om
demokratimøde (19:00 til
20:00)
Påbegynde “Hvad er
demokrati for dig”- SoMe
kampagne
Senest kontakt til
organisationer
Demokratimøde med frivillige
(18:00 til 20:30)
Anna skal inviteres
Frist for indsendelse for af
punkter til dagsorden
Møde i ØRA /Fysisk) Konklusion fra demokratimøde
og lave dagsorden. (17:30 til
20:00)
Anna skal inviteres
Informationsmøde om ung i
bestyrelsen (Skype/livestream)
(19:30 til 20:30)
Frist for udsendelse af
dagsorden

14 jan.

14. jan

Emma/Aksel

19 jan.
20 jan.

Emma

21 jan.
22 jan.

Daniel

4 feb.

Emma

7 feb.

