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Projektets titel: Brug din stemme! 

Kort rapport om forløbet: Forløbet har tidsmæssigt kørt efter hensigten og 

tilbagemeldingerne fra det publikum og debat deltagere vi har 

hørt fra har været positive. De er blevet rost for at det alene 

er ungdomspolitikere og deres organisationsers holdninger, 

der har været fokus på i debatterne og ikke hvad 

"moderpartiet" mener. Hertil bekræftes det igen at formatet 

med at livestreame med inddragelse af spørgsmål og 

stemmemulighed for virtuelle deltagere giver en øget 

mulighed for at flere kan deltage. Brug af små videoindslag 

der kan støtte op om debatten har positiv indvirkning på 

deltagerne, da de udtrykker den grundige forberedelse og 

arbejde med emnet. Udfordringerne har været at vi på meget 

kort tid har skulle få aftaler med så mange ungdomspolitikere 

i samme periode som mange udbydere også laver 

debatevents om folkeafstemningen. Det skal bemærkes at vi 

havde lagt de to events ude i provinsen da nævnet lagde 

vægt på dette, men det har netop været årsag til at flere 

panel-deltagere har takket nej, da de ikke har kunne afsætte 

en hel dag til et arrangement pga. transporttiden. En anden 

udfordring vi har haft er fysiske deltagere hvor der på den 

ene lokation ikke var muligt at få klasser til at deltage da 

optakten til folkeafstemningen ligger i eksamenstid/læseferie. 

Havde det været uden for denne særlige periode, havde 

deltagerantallet både fysisk og online  været markant højere.  

En sidste ændring er at det ene arrangement måtte vi skifte 

til en anden lokalitet da skolen meldte fra (igen pga. 

eksamenstid).       

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Gymnasier i Holbæk og Bibliotekerne i Guldborgsund 

 

Arrangementer 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 2 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Til de to events deltog moderator Julius Tromholt-Richter 

sammen med ungdomspolitikerne:Katrine Evelyn, 

Næstformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), 

Tobias Weische, landsformand Dansk Folkepartis Ungdom 

(DFU), Christian Vigilius, landsformand Konservativ Ungdom 

(KU), Morten Holdt Hansen (RU), Jens Paaske Klausen, 

Næstformand Politisk Udvalg (VU), Maria Pryds Frederiksen, FU-

ansvarlig for ordførerne (KU). 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Arrangement 9. maj fysisk 4. klasser fra Slotshaven 

Gymnasium og tilmeldte online 704. Arrangement 12. maj på 

Nykøbing Falster Bibliotek Ingen fysiske deltagere og 639 

tilmeldte online. Efterfølgende online deltagere via vores 

hjemmesider skønnes at have rundet 1000 deltagere idet 

videoerne typisk ses i klassen via storskærm. Videoerne med 

debatterne er forsat tilgængelige online.   

 

Hvorledes blev 

arrangementet 

annonceret 

Facebook, netværk og nyhedsbrev til alle landets grundskoler 

og ungdomsuddannelser 

 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Slotshaven Gymnasium Holbæk og Biblioteket i Nykøbing 

Falster. 
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