Demokratimøde – referat 20.01.2020
Deltagere: Emma, Emma, Aksel, Kawa, Mathilde, Iben, Daniel, Anne (Over telefon) og Anna (Fra
kontoret, referent)

INSPIRATION
Op til mødet har Ø-rådets arbejdsgruppe været i kontakt med forskellige personer fra foreninger,
institutioner og bevægelser der kunne give inspiration til udviklingen af demokrati på Ungdomsøen.
Mathilde om ’Den Grønne Studenterbevægelse’
- De har åbne møder, og de har ikke haft problemer med at blive kuppet.
- De har en flad struktur uden bestyrelse og formand
- De har normer og værdier, som et udvalg holder øje med om de bliver overholdt
- Hvis man vil have indflydelse, bliver man valgt ind i et udvalg, som er åbne for alle.
Daniel om Det fri Gymnasium
- De har ikke noget elevråd – direkte demokrati.
- Alle på skolen har 1 stemme
- Skolemøder én gang om ugen, hvor det går på skift, hvem som står for skolemøderne
- Fx rektor: De har nedsat et ansættelsesudvalg, som stod for rekrutteringsprocessen. Fundet to
kandidater, som holder tale for skolens rektor og elever, som stemmer om, hvem som skal være den
nye rektor.
Aksel om Ungeråd, Brøndby Strand
- Yngre målgruppe, derfor voksen ansat tovholder
- Komme med inputs og taleret
- Møder hver anden måned cirka
Anne har været i dialog med Musikbunkeren, men de har ikke haft tid til at mødes endnu.
SPØRGSMÅL TIL DIALOG OG BESLUTTELSE
Hvem kan stemme?
- ØRAs bud er, at ALLE må møde op, men kun målgruppen må stemme. Argumentet er, at det er
’Ung for ung’.
- Iben på vegne af Øxplores. Flere er over 25 år, og det ville være en gruppe, som ikke bliver hørt
og som har et andet perspektiv.
- ”Er det varighed, som skal være en variabel, som skal være indikator for, hvem som uden for
målgruppe må stemme?” Hvis du har deltaget i min. 5 arrangementer/møder/aktiviteter det
seneste år.
- Det besluttes, at vi: ”Alle mellem 15-25 år må stemme. Er du uden for målgruppen, må du
stemme, hvis du er frivillig har deltaget i min. 3 møder/aktiviteter inden for de sidste 12 måneder.
Er du i tvivl om du har stemmeret, så skriv til bliv.hort@ungdomsoen.dk”

Hvem kan stille op?
- Du skal være mellem 15 og 25 år.

Hvordan stemmer man?
Man stemmer anonymt ved personvalg, og man kan anmode om det ved alle andre valg.

Skal man være til stede for at stemme?
1) Kandidater:
•

Der besluttes, at en kandidat skal du være til stede fysisk til ø-rådet at for kunne stille op
som kandidat.

2) Stemmekyndige
Ulemper for digital afstemning – øje chancer for at blive kuppet. Besværligt at koordinere. Øger
risikoen for popularitetsafstemning. Det kan tage lidt af den demokratiske samtale, og den er ligeså
vigtig som stemmeretten.
Ulemper for fysisk – vi ekskluderer en del, og lever ikke i lige så høj grad op til ’ægte åbent’ og ’øland’.
Konkrete forslag til løsninger – en stemmeurne et andet fysisk sted i landet. Der skal være gratis
transport. Er du ikke stede kan man stemme via et link, som du får via nemtilmeld. Ved digital
afstemning skal der var rig mulighed for at stemme på et oplyst grundlagt, og derfor fordrer det et
stort formidlingsarbejde før. Man må gerne samles andre steder i landet. Ungdomsøen offentliggør
de steder, hvor de unge samles, før, så flere kan hoppe med. #ægteåbent

Vi beslutter, at man i udgangspunktet skal møde op på Ungdomsøen for at stemme. Der kan dog
laves en undtagelse, hvis der sidder mindst 10 personer sammen andre steder i landet, og deltager
aktivt i hele drøftelsen af og beslutningen af punktet. Du har ”taleret” (dog bliver det muligvis på
skrift). Du stemmer digitalt via. et link, der tilsendes per mail.

Hvornår er man valgt?
ØRAs lægger op til diskussion:
•
•
•

Hvad hvis der kun er én som stiller op?
• Det besluttes, at du bliver derved valgt ved klapsalve.
Hvad hvis der er to, som stiller op?
• Det besluttes, at du bliver valgt ved simpelt flertal.
Hvad hvis der er flere, som stiller op?

•

Det besluttes, at den person, som får flest stemmer. Men man kan ikke vinde med
én stemme eller en vis procent. Den proces, kan ØRA finde ud af. Men det skal være
simpelt.

