
 
 
Program Demokratidagen 7 feb – Kyrkans Hus 
   
Tid Händelse  Lokal 
08.30-09.00 Incheckning för besökarna Entrén 
09.00-09.20 Demokratihjältarna hälsar 

välkommen 
Martin Luther  

09.30-10.30 Föreläsning Behrang Miri Martin Luther  
10.30-10.45 Hämta sitt fika Korridoren plan 2 
10.45-11.45 Politikerdate + fika Martin Luther  

Paulus  
Clara  
Korridor utanför Clara  

11.45-12.15 Mässa Martin Luther  
Paulus  
Elisabeth  
Clara  

12.15-13.00 Lunch 
 
 
Under lunchen är mässans 
Photobooth öppen  

Hedbergskas matsal – Besökare 
Café Basilika – Utställare 

13.00-13.15 Föreläsning Hanna Nyberg från 
Sveriges Ungdomsråd 

Martin Luther  

13.15-14.00 Mässa Martin Luther  
Paulus  
Elisabeth  
Clara  

13.30 – 14.00 Fika dukas fram – ”gående bord” Korridoren plan 2 
14.00-14.20 Föreläsning Annelie Luthman – 

”Elevdemokrati”  
Föreläsning Niclas Säwén - 
”Ungdomar, makt och påverkan” 

Martin Luther  

14.20-14.50 Mässa Martin Luther  
Paulus  
Elisabeth  
Clara  

14.40-15.00 Demokratihjältarna avslutar dagen Martin Luther  

 
 
Föreläsningar 
 

Behrang Miri… är rapparen, debattören, krönikören, konferencieren och pedagogen från Malmö/Lund. Föreläser 
inspirerande om ungas påverkan, elevdemokrati, mångfald, integration… och lite till 
Sveriges Ungdomsråd… är en samarbets- och intresseorganisation för landets lokala och regionala 
ungdomsråd. Deras grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag 
och att detta blir lättare genom att man organiserar sig 
Annelie Luthman… föreläser om ”Elevdemokrati”. Är kommunpolitiker och ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden i Sundsvalls Kommun 
Niclas Säwén… föreläser om ”Ungdomar, makt och påverkan”. Ung men med många års erfarenhet av 
ungdomspolitik och den yngste i kommunfullmäktige i Sundsvall 



Barnkonventionsrummet   
 

Tagtool… med Ung Film. Pröva ett mycket annorlunda klotterplank… med ljus, färg och musik! 
Filmvisning… med barn och ungas rättigheter i fokus 
Frågeslinga… om Barnkonventionens innehåll och syfte. Priser att vinna! 
BK-kollaget… skapas av besökarna under dagen med hjälp utav bilder 
Gör din egen pins… vilket budskap väljer du? 
Fotoutställning… egna tolkningar av Barnkonventionen av elever från Fotoprogrammet Sundsvalls Gymnasium  
      

Mässtationer  
 

Politikerhörnan… en möjlighet till frågor och samtal med våra kommunpolitiker samt ett idéplank där du kan  
skriva dina idéer och förslag 
Politikerdate… vid olika bord ges möjlighet till samtal mellan unga och politiker kring en rad frågeställningar som 
berör dig som ung medborgare i Sundsvall  
Ungdomsförbunden… den ”unga” politiken i Sundsvall finns på plats för att berätta om sina olika verksamheter  
Sveriges Elevkårer... organiserar elevkårerna i Sverige och målet är att skapa en givande skoltid för Sveriges 
elever. Jobbar bl a med utbildningsbevakning, arbetsmiljöarbete och sociala event som skapar trivsel och 
gemenskap på skolan 
Sveriges Ungdomsråd… är en samarbets- och intresseorganisation för landets lokala och regionala 
ungdomsråd. Deras grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag 
och att detta blir lättare genom att man organiserar sig 
Sundsvalls Ungdomsråd… en förening driven av unga med ett brett intresse för samhällsfrågor samt att 
arrangera evenemang för unga i Sundsvall 
Sundsvalls Vardagsrum… för flera områden i centrala Sundsvall finns det utvecklingsplaner från kommunen. 
Lämna dina idéer och förslag direkt till Stadsbyggnadskontoret 
Sundsvalls Avfallsplan… kommunen vill öka på medborgarnas möjlighet till att återvinna avfall och sopor för en 
mer hållbar utveckling. Lämna dina idéer och förslag direkt till Stadsbyggnadskontoret och REKO 
Föreningsakuten… Föreningsbyrån vid Kultur och Fritid kommer att finnas på plats för att ge information och 
hjälpa till att bilda en egen förening. Sundsvallsföreningar Dragonkai och Sundsvalls Ungdomsråd, som drivs av 
unga, kommer att finnas närvarande att prata med och ställa frågor till 
Demokratisamordnarna… vid Ungdomsavdelningen Kultur och Fritid arbetar Demokratisamordnarna som en 
”bro” mellan unga medborgare i Sundsvall och kommunens beslutsfattare samt jobbar för att inspirera och utbilda 
unga om deras påverkansmöjligheter och om Barnkonventionen - barn och ungas rättigheter 
Ung Pott… en möjlighet för unga att sök pengar till evenemang som man vill genomföra. Ansvariga från Kultur 
och Fritid finns på plats och informerar och tar emot ansökningar 
Unga Magasinet… mötesplatsen för dig mellan 16-25 år. Ett ungdomscafé som drivs av Ungdomsavdelningen 
vid Kultur och Fritid. En arena för unga att göra egna arrangemang 
UKM… Ung kultur möts är ett kulturevenemang på lokal, läns och riksnivå där unga deltar inom, musik, sång, 
dans, konst, poesi m.m. och träffar andra unga estetiska utövare 
FFA… Fritid för alla vid Kultur och Fritids Ungdomsavdelning bedriver verksamhet på fritiden för unga med 
funktionshinder. Ta del av deras utbud, fråga och samtala  
Ung Film… är du intresserad av att skapa egen film så är Ung Film från Kultur och Fritid Ungdomsavdelning det 
perfekta stället för dig  
Fritidsgårdarna… information om och möjlighet att prata och ställa frågor till Kultur och Fritids 
Fritidsgårdsverksamhet  
Trygghetssamordnare… Helene Otterström arbetar som Trygghetssamordnare vid Kultur och Fritid. Ta del av 
det trygghetsarbete som görs i kommunen och markera dina ”varma” och ”kalla” platser på Sundsvallskartan 
Future Youth Summer Camp 2013… ger information om en branschferiepraktik för 14-15 åringar inom Vård 
resp teknik/IT-branscherna och för gymnasielever genomförs campen på MIUN. Målet är att underlätta för unga 
att göra ett gott val till gymnasiet, fortsatta studier och arbete inom branscher som är framtidsbranscher 
Ungdomschansen/Idéracet… Ung med engagemang i glesbygd? Här finns pengar att söka för just din idé! 
Ungdomsrådgivningen… vänder sig till dig som är ung och kanske funderar kring studier, arbete, ekonomi, 
boende, fritid, vardag, relationer, hälsa, kärlek eller droger? "Inga frågor är för svåra. Inga svar är självklara." 
Miljökontoret… genomför en marknadsundersökning om intresset bland unga för en hållbar utveckling för 
Sundsvall, Sverige och globalt   
Fotoutställning ”Faith”… egna tolkningar kring hållbar utveckling av elever vid Estetprogrammet Skvaderns 
Gymnasium   
Photobooth… galet, roligt, fotografering! Framför ditt budskap! Dela och tagga bilderna på Facebook och vinn 
fina priser 
 

Priser att vinna 
 

BK-frågeslingan – gå frågeslinga och var med och tävla om priser! 
Photobooth – fota dig och dina vänner, dela med dig av ditt budskap… vinn priser! 
Ungdomsrådgivningens frågeslinga – frågor om demokrati som ger chans till priser!  
Utvärdering av Demokratidagen – fyll i och lämna in utvärderingen av dagen och var med i utlottningen av 
priser! 


