Gør en stor forskel… Vær med i

FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk

Ungdom
i solidaritet
for at
forandre
Sammen med unge i andre lande arbejder
vi for en retfærdig og solidarisk verden…

Ungdomsnetværk

FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk

Det skal du vide om
FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk
3 FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk er et landsdækkende netværk for unge
stiftet den 23. maj 2011.
3 FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk arbejder for en mere lige, retfærdig og
solidarisk verden.
3 Gennem ungdomsnetværket skabes der konkrete muligheder for
europæiske og internationale ungdomsaktiviteter.
3 Værdigrundlaget er Menneskerets konventionerne i FN og Europarådet,
ILO’s Konventioner, FN’s Børnekonvention og EU’s Charter for
Grundlæggende Rettigheder.
3 Er du ung under 30 år eller ungdomsorganisation, eller ungdomsgruppe
på mindst 3 unge på et uddannelsessted eller i etniske minoritetsforeninger, så kan du/I tilslutte dig/jer til ungdomsnetværket.
3 Forudsætningen er selvfølgelig, at du/I kan tilslutte dig/jer FIC SOLIDAR
Ungdomsnetværkets formål og værdier.
3 Det er gratis at tilslutte sig. Dit/jeres engagement og deltagelse
i aktiviteter er det vigtigste.
3 En gang årligt holdes der en generalforsamling i FIC SOLIDAR
Ungdomsnetværket. Her vælges der en ledelse på mindst 5, inklusiv
1 formand og 1 næstformand.
3 FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket er ungdomsorganisation for FIC –
Fagligt Internationalt Center – Forum for International Cooperation.
3 FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket er en del af den internationale
organisation SOLIDAR, som har 52 medlemsorganisationer med aktiviteter i ca. 90 lande.

Unge over grænserne
FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk er stedet hvor unge i Danmark sammen
med unge i andre lande skal kunne gennemføre fælles projekter.

Vi har fokus på:
3 At styrke unge til at ansøge om og deltage i internationale projekter.
3 Oplysningsarbejde om FIC’s internationale og europæiske projekter.
3 Etablering af samarbejde med ungdomsorganisationer i Europa,
Østafrika, Nordafrika og Mellemøsten.

FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk er i kraft af FIC og SOLIDAR involveret i en
række ungdomsprojekter:
3 Europæisk projekt mod ungdomsarbejdsløsheden i Europa.
3 Projekt om hvad vi skal leve af i fremtidens Europa.

3 Internationale udviklingsprojekter for og med unge i Kenya og Tanzania.
3 Demokratiprojekter er under planlægning for og med unge i Nordafrika
og Mellemøsten.

3 I Danmark gennemføres oplysningsaktiviteter om internationale og europæiske forhold.
Du/I kan selv være med til at udvikle nye ideer og aktiviteter og være med til
at realisere dem i praksis.
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Planlagte aktiviteter i 2011 – 2012
- du kan få mulighed for at deltage i
UNGDOMS WEEKENDKURSUS
23.-25. september 2011 i København
Et spændende program venter dig i København fra fredag til søndag. Fredag
aften den 23. september deltager du i Kick Off Ungdomsarrangement for det
Europæiske Frivillig År. På kurset får du indblik i alle de muligheder du har
som ung og frivillig. Som frivillig lokalt, socialt, på landsplan, men også med
unge i Europa og i udviklingslandene. Det er gratis at deltage, og vi sørger
for, at du har overnatningsmuligheder og får noget at spise, men transport
til og fra København må du selv betale.
Kurset arrangeres i et tæt samarbejde mellem FIC, FIC SOLIDAR
Ungdom, AOF Danmark og Socialpolitisk Forening og FrivilligCenter Lolland
som led i Det europæiske Frivillig År 2011.
Antal deltagere: Maksimalt 35.
Se program på www.fic.dk eller www.frivillighedensansigter.dk
og tilmeld dig på fic@fic.dk
UNGDOMS EU STUDIETUR TIL BRUXELLES
7. – 9. november 2011
Har du deltaget i kurset i september, så får du også mulighed for at deltage
i den 3 dages studietur til EU i Bruxelles, sammen med andre unge. Du
kommer bag facaden af EU institutionerne, og du får indsigt i, hvordan man
skaffer penge og kontakter til frivilligt samarbejde med unge i andre dele af
Europa. Vi besøger Europa-Parlamentet, møder danske medlemmer, ser og
hører om parlamentets rolle.
Vi besøger EU Kommissionen, hvor vi får svar på, hvordan EU samarbejdet er organiseret. Der vil være fokus på unges forhold i Europa, ungdomsarbejdsløshed, Aktive Unge programmet osv.
Der bliver også tid til at opleve Bruxelles. Det er gratis at deltage,
inklusiv overnatning på hotel på dobbeltværelser, fly København – Bruxelles
t/r og transport i Bruxelles. Dog skal du selv betale aftensmad to aftener
i Bruxelles samt transport fra dit hjem til og fra København.
Se program og tilmeld dig på www.frivillighedensansigter.dk
EUROPÆISK AKTIONSDAG MOD UNGDOMSARBEJDSLØSHED
9. maj 2012
Den 9. maj 2012 bliver fælles Aktionsdag i København og i en række andre
hovedstæder mod ungdomsarbejdsløsheden i Europa. Mere end 20 % af alle
unge i EU er uden job. I en række EU lande er mere end hver 3. og 4.ung
uden job. Det er ikke acceptabelt. Giv unge i hele Europa en chance for
uddannelse og job, og vær med til at markere dagen. Som en del af FIC
SOLIDAR Ungdomsnetværk inddrages du i aktionsdagen.
YOUTH 2012
I foråret 2012 er Danmark formand for EU. I sommeren 2012 planlægges
en aktivitet i Århus for 750 unge fra hele Europa. FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk har besluttet at være partner i dette projekt. Som medlem af FIC
SOLIDAR Ungdomsnetværk får du mulighed for at deltage.
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FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk

Bliv en del af
FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket
Hvis du kan tilslutte dig formålet med FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket, så
kan du gratis blive medlem. Det kan du gøre som enkeltperson, eller som
ungdomsorganisation eller som en gruppe på et uddannelsessted (mindst
3 personer). Så inddrages du i vores arbejde med projekter om europæiske
spørgsmål og internationale udviklingsprojekter i Østafrika, Nordafrika og
Mellemøsten, samt andre aktivitetstilbud, som du ellers ikke vil få.

Tilmeld dig på: fic@fic.dk eller via FIC’s hjemmeside www.fic.dk

Vi står bag…
Hvem er vi – os der har taget initiativ til FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk.
Her du/I os:

Heidi Kaalby Boye,
Studerende,
Århus (formand)

Casper Jarlstad,
Metallærling,
Hjallerup
(næstformand)

Stefan Sommer,
3F’er, Helsingør

Hanne
Larsen-Jensen,
Lærer,
København

Cathrine Nielsen,
Gymnasieelev,
Mern

Nina Cheesman
Pallesen,
Projektmedarbejder
(sekretariatsansvarlig)

Emil Bill Larsen,
3F’er, Brøndby

FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk
Teglværksgade 27,1., 2100 København Ø
Tlf.: +45 20 90 15 30
E-mail: fic@fic.dk
Website: www.fic.dk
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FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk er en del af projektet
”Frivillighedens ansigter” som led i det Europæiske Frivillig År 2011.

