
Göteborg den 19 november 2020 

 
International Youth Think Tank vill bidra till att skapa en dynamisk demokratirörelse bland 

ungdomar i Europa med målet att stå upp för det öppna och demokratiska samhällets värden. 

Arbetssättet är att med öppna utlysningar bjuda in 18–24-åringar från breda bakgrunder till 

årliga veckolånga konferenser i Göteborg där de anförtros att komma med förslag på hur 

svåra och utmanande samhällsproblem kan hanteras. En grundbult är att sammanföra 

ungdomarna med beslutsfattare från industri, akademi, kultur, politik och civilsamhälle för att 

de tillsammans och med utgångspunkt från ungdomarnas lösningsförslag och 

problemformuleringar ska diskutera framtida utmaningar för att upprätthålla ett öppet och 

demokratiskt samhälle. Konferensdeltagarna inbjuds att vara fortsatt knutna till think tanken 

som Youth Fellows och engageras i aktiviteter för att inspirera deras uppdrag som 

demokratientreprenörer och för att främja deras tidiga karriärer som unga yrkesverksamma. 

 

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati framtagen av kommittén 

Demokratin 100 år åtar sig International Youth Think Tank att stå upp för värden som 

förknippas med ett öppet och demokratiskt samhälle såsom dialog, optimism, nyfikenhet och 

förtroende. Vi åtar oss att utveckla idéer och arbetssätt som kan bidra till att bredda och 

fördjupa ett aktivt medborgarskap. Särskild vikt kommer läggas vid att utarbeta metoder som 

emanciperar och tränar medborgare att utöva ett verkningsfullt demokratiskt deltagande. 

 

-Tillsammans med UD genomför vi den 30 november ett Democracy Talk med 

gymnasieungdomar i två Göteborgsskolor med fyra av våra Youth Fellows som moderatorer 

 

-Tillsammans med European Democracy Foundation, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet 

och V-Dem, Internatonal IDEA, Världskulturmuseerna samt Schweiz ambassad i Sverige, 

genomför vi den 19 november Gothenburg Democracy Day 2020: Futures of Democracies: 

The Power of Citizens Facts, Stories, Visions, med ett särskilt fokus på städer och demokrati 

 

-Vi samarbetar med Medier & Demokrati och Future of Democracy samt forskningsprojektet 

Automatiseringen av journalistiken, samtliga vid Lindholmen Science Park 

 

-Vi samarbetar med förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att utveckla metoder och 

arbetssätt som skapar ett effektivt deltagande för unga medborgare i grön stadsomvandling 

 

-Vi samarbetar med Volvo Cars för att skapa metoder och arbetsätt som främjar unga 

människors medverkan i att utveckla framtidens mobilitet i hållbara gröna städer 

 

-Vi utvecklar en podcast som ska drivas av våra Youth Fellows och sprida think tankens idéer 

om öppenhet och demokrati bland både unga och övriga i Sverige, Europa och världen 
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