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Pressinbjudan

DEMOKRATITORG – MÖTESPLATS FÖR
POLITIKER OCH UNGA
Gislaveds kommun vill fortsätta utöka dialogen med kommunens unga invånare och därför kommer demokratiberedningen att genomföra ”Demokratitorgsträffar” under 2013. Fyra träffar kommer att arrangeras under våren och hösten och vid de tillfällena kommer 45 ungdomar mellan
15-25 år och politiker från Gislaveds kommun att träffas. Syftet med träffarna är att ungdomar
och politiker från olika partier som är representerade i kommunfullmäktige ska få tillfälle att lära
känna varandra och tillsammans diskutera frågor som berör: Vad är demokrati? Vad gör en politiker? Vad är ett politiskt parti? Hur kan ungdomar själva vara med och påverka?
- Efter succén med Open Space i höstas, vill vi fortsäta att utöka dialogen med kommunens unga
invånare. Genom demokratitorgsträffarna skapas återkommande mötesplatser så att politiker och
unga får möjlighet att lära känna varandra. Tanken är att ungdomar ska få en inblick i hur politikernas vardag ser ut samtidigt som politikerna får en förståelse för de samhällsfrågor som engagerar
ungdomar, säger Elisabeth Andersson, ordförande i demokratiberedningen.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Demokratitorgen kommer att genomföras följande datum: 25 april, 28 maj, 26 september och 21
november. Första tillfället den 25 april kommer följande områden att diskuteras:Vad är demokrati?
Vad är ett politiskt parti? Vad gör en politiker? Vad vill lära oss mer om under demokratitorgsträffarna? Förberedelser inför nästa träffs rollspel.

DATUM, TID OCH PLATS

Den 25 april börjar dagen kl. 09.30 och slutar cirka kl. 16.00 i Sessionssalen, kommunhuset Gislaved. Lunch hålls mellan 11.45-12.45. Media hälsas välkomna att delta under dagen och möjlighet
finns till att prata med såväl ungdomar som politiker från Gislaveds kommun.

EN DEL AV KONCEPT ”MEDBORGARDIALOG”

Gislaveds kommun arbetar aktivt med konceptet medborgardialog sedan hösten 2011. Som styrgrupp för medborgardialogen fungerar demokratiberedningen
som består av representanter från samtliga politiska partier i Gislaveds kommunfullmäktige. Som stöd för beredningens arbete arbetar Ulrika Dagård som projektledare. Syftet med Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog är att
på olika sätt erbjuda kommuninvånarna möjlighet till att utöva inflytande och påverka kommunens utveckling. Erfarenheterna från demokratiberedningens arbete
ska sammanställas i en handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun.

KONTAKTINFORMATION

Vill du veta mer kan du kontakta Ulrika Dagård, projektledare medborgardialog i
Gislaveds kommun. Hon nås på telefon: 0371-811 85.

