Status - Eksperimentere med et ungeledet demokrati 2020
Udfordring og relevans
I sommeren 2019 gav øens engagerede udtryk for at mangle synlighed af og reel indflydelse til unge i
organiseringen (BA rapport, Astrid 2019). Deres gejst og engagement blev udfordret af, hvad de oplevede
som tvetydige beslutningsprocesser med stor sekretariatsstyring. Derfor har vi haft stort fokus på at
inddrage unge i at gentænke øens organisering, beslutningsprocesser og informationsflows, og skabe nye
som understøtter visionen om at skabe en Ø for, med og af unge.
Indsatser 2020
- Skabe et 100% ungestyret ø-råd, som kan samle unge engagerede på tværs og sikre trivsel,

sammenhængskraft og indflydelse. Ø-rådet skal styrke unges stemmer og fører til
handlinger snarere end klassiske indstillinger til en bestyrelse.
-

Lave trafiklys som skal afklare og fordele unges beslutningsmandat
Invitere unge helt ind i maskinrummet, herunder få stemt en ungeobservatør ind i bestyrelsen og få
unge (GEÅ, praktikanter og fuldtidsfrivillige) involveret i det daglige sekretariatsarbejde.
Eksperimenterer med at decentralisere og inddrage unge i klassisk sekretariatsstyrede processer
såsom strategiudvikling, ansættelsessamtaler og økonomistyring.
Udvikle projektcamps – dele ud af værktøjer og netværk, og således klæde unge på til at lede deres
egne projekter og aktiviteter.

Effekter: 98% oplever at have tilpas indflydelse på Ungdomsøen (målsætning 33%). Flere unge nævner netop
muligheden for at få reel indflydelse som vigtige for deres engagement: ”Det er unikt ved Ungdomsøen at

unge kan gøre præcis, hvad de har lyst til, da unges ideer tit skydes ned i andre dele af samfundet.”
(engageret siden 2019)

Læringer
- Ungeinddragelse behøver ikke være formaliseret via workshops og møder. De gode diskussioner og
inputs kommer rundt om bålet.
- Tillid er en nøgle i demokratiet, men er også konstant sårbar. Vi skal fortsat åbne døre og invitere
unge ind – også der hvor vi roder og det forstyrre.
- Korte, klare og decentraliserede beslutningsprocesser skaber ungeledet bevægelser. Systemer
understøtter dog sjældent denne demokratiske organisering, og derfor skal vi fx nytænke
journaliseringssystemer og kommunikationsplatforme.
- Et #ægte åbent demokrati kræver først og fremmest at give plads til flere forskellige måder at være
med på.
- En ungdomskultur, hvor vi fejrer fejr - #doing>learning -, styrker unges mod til at eksperimentere og
handle.
- Unge savner at møde andre unge, som er anderledes end dem selv. Mangfoldighed og møder på
tværs er det fokusområde, som øens engagerede synes er vigtigst for 2021, og bliver derfor
prioriteret højt i 2021.

Indsatser 2021
- Involvere unge i fordeling af penge til ungeaktiviteter og projekter, og give dem ansvar og værktøjer
til at styre egne budgetter.
- Videreudvikle på Ø-rådets form – fokus på at engagere flere forskellige unge, forankre trafiklys
bredere og gøre møderne mere handlingsorienterede.
- Synliggøre Ungdomsøen organisering og optimerer vidensdeling
- Evaluere og implementere samskabelsesproces mellem partnere og unge engagerede: ”Vi skaber
Ungdomsøen sammen”(engagementsweekender, øktionærforum, projektcamps)
- Forbedre kommunikationsmuligheder mellem engagerede

