Kurssamling i ikke-formell læring for deg som jobber med barn og unge
på minne- og læringsstedet Utøya
28. november – 1. desember 2019
Søknadsfrist 3. november
Fyll ut søknadsskjema
Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og Ungdom og Fritid, inviterer deg som arbeider med barn
og unge til å bli med på et fire-dagers kurssamling på minne- og læringsstedet Utøya der målet er å
gi deltakerne kompetanse til å legge til rette for opplæring rettet mot barn og unge i demokratisk
medborgerskap og menneskerettigheter. Utfordringer som diskriminering, utenforskap og antidemokratiske krefter gjør det sentralt å styrke ungdoms demokratiske kompetanse. Ivaretakelsen og
videreutviklingen av demokratiet vårt er avhengig av at unge mennesker engasjerer seg.
Målgruppe er deg som
●
●
●

jobber med ungdom i ditt lokalmiljø, enten gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller
organisasjoner, kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom.
vil ha opplæring i konkrete, praktiske verktøy som kan brukes for å engasjere ungdom.
er motivert til å videreformidle det du har lært til andre på din fritidsklubb, organisasjon,
ungdomsråd eller på andre relevante arenaer.

Etter kurssamlingen har deltakerne
●
●
●

Økt kompetanse til å undervise ungdom om, gjennom og for menneskerettigheter og
demokratisk medborgerskap
Kjennskap til ulike metoder innenfor ikke-formell læring
Kompetanse til å gjennomføre opplæring med ungdom om 22. juli og demokratisk
medborgerskap

Kurset 28. november – 1. desember er en del av prosjektet “Demokrativerksted på Utøya” som er et
treårig prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å motivere og legge til rette for en
demokratisk kultur blant ungdom på de fritidsarenaene der de befinner seg og inspirere dem til å utøve
samfunnsansvar i sin hverdag. Verkstedene arrangeres på Utøya som i dag er et unikt minne- og
læringssted hvor unge mennesker kan møtes og reflektere over hva demokrati betyr for dem, utforske
hvilke utfordringer og trusler mot demokratiet som er aktuelle i dag og diskutere hvordan hver og en
av oss kan fremme demokrati gjennom aktiv deltakelse i samfunnet.
Som del av dette prosjektet ønsker vi også å styrke kompetansen til ungdomsarbeidere og andre
som arbeider med ungdom innen utdanning for demokrati og menneskerettigheter, slik at de kan
støtte opp om barn og unge som ønsker å ta samfunnsansvar.

Praktisk informasjon og foreløpig program
Kurssamlingen er nasjonal, og det er ingen deltakeravgift. Vi dekker økonomireise og opphold
(inkludert mat). Det er 20 plasser ledige på kurset. Utvelgelseskriterier er geografisk spredning, kjønn,
motivasjon, og mulighet for å gjennomføre aktiviteter med ungdom i etterkant av kurset.
Arbeidsmetodene på kurset er basert på en praktisk og aktiv tilnærming til demokrati- og
menneskerettighetslæring, med vekt på opplevelser, erfaringsutveksling og diskusjon, blant annet
basert på Europarådets læringsressurser for demokrati og menneskerettighetsopplæring. Dette er
ressurser som legger vekt på læring om, gjennom og for demokratisk medborgerskap og
menneskerettigheter.
Torsdag 28. november
12.00 - 13.00 Oppstart og velkommen hos Det Europeiske Wergelandsenteret i Oslo
13.00 – 14.00 Felles buss til Utøya
14.00 – 15.00 Lunsj
15.00 – 19.00 Introduksjon til Utøya som minne- og læringssted og sammenhengen mellom 22. Juli
2011 og demokratisk medborgerskap
19.00 – 20.00 Middag
20.00
Sosialt
Fredag 29. november
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 – 12.30 Demokratilæring: hva er det, og hva betyr det i praksis?

12.30 - 13.30
13.30 – 17.00
17.00 - 18.30
18.30 – 20.00
20.00

Lunsj
Demokratilæring: hva er det, og hva betyr det i praksis? forts.
Fritid
Middag
Sosialt

Lørdag 30. november
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 – 12.30 Erfaringsutveksling: utfordringer og muligheter i arbeid med ungdom
12:30 - 13.30 Lunsj
13.30 – 17.00 Praktiske verktøy og metoder i demokratilæring: introduksjon og utprøving
- Hvordan snakke om og håndtere kontroversielle tema
- Hvordan forebygge hatefulle ytringer
17.00 – 18.30 Fritid
18.30 – 20.00 Middag
20.00
Sosialt
Søndag 1. desember
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 - 10.15 Refleksjon rundt egen rolle i arbeid med ungdom og plan for oppfølging
10.15 - 10.30 Pause
10.30 - 11.30 Avslutning og evaluering
12.00 - 12.45 Lunsj
13.00
Avreise Utøya
Utøya som minne- og læringssted
Samlingen gjennomføres på Utøya i nye kurs- og konferansefasilitieter. Overnatting på øya er i hytter
fra 2017. Vi tar også i bruk det nye læringssenteret på Utøya - Hegnhuset - som stod ferdig sommeren
2016.
Utøya har lang historie som en arena for ungdoms deltakelse og engasjement, og som et sted hvor
demokratiske verdier slik som toleranse, likeverd og mangfold står sterkt. Nettopp derfor var Utøya og
ungdommene på AUFs sommerleir et mål for terrorangrepet 22. juli 2011. Etter 22. juli 2011 er Utøya
et symbol på hvordan demokratiet ikke kan tas for gitt. Samtidig er Utøya i dag et eksempel på unge
menneskers svar og motstandskraft mot terror og vold. Til sammen gjør dette at Utøya som minne- og
læringssted tilbyr en unik mulighet for unge mennesker til å møtes og reflektere over hva demokrati
betyr for dem, utforske hvilke utfordringer og trusler mot demokratiet som er aktuelle i dag og
diskutere hvordan hver og en av oss kan fremme demokrati gjennom aktiv deltakelse i samfunnet.
Siden 2015 har Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya samarbeidet med 22. juli-senteret om å
tilby et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og
læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya, med mål om at skoleelever fra hele Norge skal få
mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de som aktive deltakere i kan fremme
en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og diskriminering. Nå ønsker vi å bruke erfaringene
våre fra dette arbeidet til å utvikle et opplæringstilbud ungdom som på ulike måter er aktive i
lokalsamfunnet sitt, for eksempel gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller organisasjoner,
kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom, og som ønsker å styrke sin
demokratiske kompetanse.

Det sies ofte at ungdom er morgendagens ledere og de som skal arve samfunnet som de voksne skaper
i dag, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn dersom de får
muligheten. Ivaretakelsen og videreutviklingen av demokratiet vårt er avhengig av at unge mennesker
engasjerer seg. Dessverre ser vi at mange unge skremmes fra å delta i den offentlige samtalen på grunn
av hardt debattklima og hatefulle ytringer. #MeToo-bevegelsen har også synliggjort hvordan ujevne
maktforhold rammer særlig unge kvinner som deltar på ulike samfunnsarenaer. Utfordringer som
diskriminering, utenforskap og anti-demokratiske krefter gjør også at det er sentralt å styrke ungdoms
demokratiske kompetanse. Opplæringstilbudet tar sikte på å møte disse utfordringene ved å gi
ungdom opplæring om, gjennom og for menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.
Arbeidet med å inkludere ungdom i ivaretakelsen og videreutviklingen av demokratiet vårt handler
ikke bare om å sikre reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i formelle beslutningsprosesser. Det
handler også om å bygge en demokratisk kultur blant ungdom på de fritidsarenaene der de befinner
seg og inspirere dem til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag.
Om arrangørene
Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for utdanning for demokratisk
medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Våre aktiviteter og tjenester er
gratis og tilgjengelig for alle Europarådets 47 medlemsland. www.theewc.org
Utøya AS (Utøya) er driftsselskapet som forvalter Utøya og legger til rette for de ulike aktivitetene som
foregår der. Øya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne.
Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse, og er en pedagogisk læringsarena
for barn og unge, med fokus på arbeid mot fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg
er øya et verdig minnested for nye generasjoner, så vi aldri glemmer 22. juli 2011. www.utoya.no
Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus (Ungdom og Fritid) er en
demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede
fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser, og fremmer deres interesser.
www.ungdomogfritid.no

