
                          
 

 

Co to jest U18?  

U18 to wybory dla wszystkich - dzieci i młodzieży. 9 dni przed „prawdziwymi” wyborami wszyscy 
poniżej 18. roku życia mogą oddawać swoje głosy, pod lekko zmienionymi warunkami. Wyniki będą 
przeanalizowanie i opublikowane. U18 może zostać przeprowadzone zarówno w ramach wyborów 
komunalnych, krajowych jak i europejskich. Uczestnikami U18 mogą być wszystkie dzieci oraz 
młodzież poniżej 18. roku życia, wszystkich narodowości.  

U18 rozpoczęło swoją aktywność w 1996 w lokalu wyborczym w Berlinie i jest do tej pory jedną  
z największych inicjatyw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Niemczech. W ostatnich wyborach 
U18 w Niemczech wzięło udział przykładowo 219.918 dzieci i młodzieży.  

Cel 
Młodzi ludzie powinni być wspierani w działaniach, które mają im pomóc zrozumieć politykę, 
rozpoznać różnice w programach partyjnych i wyborczych oraz stworzyć możliwość zadawania pytań 
politykom o ich obietnice wyborcze. Dzieci i młodzież powinny rozpoznać swoje zainteresowania oraz 
nauczyć się samodzielnie formułować i odpowiadać na polityczne pytania. Powinny także aktywnie 
tworzyć świat, który ich otacza.  

Również Ty możesz zorganizować Wybory U18!  
Każdy, kto chciałby rozpocząć projekt Wybory U18, może się do nas zgłosić w każdej chwili!  

Jak działa U18? 

U18 bazuje na łatwej i logicznej koncepcji. Poniżej streściliśmy dla ciebie przebieg projektu U18:  

Faza 1. – PRZYGOTOWANIA  
Na długo przed wyborami U18 swoją działalność rozpoczynają biorące udział w projekcie instytucje, 
jak np. lokale wyborcze oraz jednostki koordynujące. Okres ich działalności  jest punktem ciężkości 
kampanii. W tym czasie zarówno dzieci jak i młodzież mają możliwość zainteresowania się polityką, 
podzieleniem się posiadaną wiedzą nt. wyborów, jak również dyskutowania z innymi młodymi ludźmi 
o wyborze partii. Praca ta powinna być wykonywana przez pracowników/pracownice lokali 
wyborczych, które będą odwiedzane przez dzieci i młodzież.  
 
Zakres działań przygotowawczych jest zróżnicowany i może być zorganizowana w bardzo kreatywny 
sposób - U18 oferuje mnóstwo miejsca dla wyobraźni! W jakiej formie będziecie zajmować się 
tematami takimi jak demokracja, partie polityczne i wybory podczas przygotowania do wyborów  U18 
– zależy od was.  

 



                          
 

 

Faza 2. – REALIZACJA  
9 dni przed „prawdziwymi“ wyborami (piątek) następuje otwarcie lokali wyborczych dla wyborców. 
Lokale wyborcze wywieszają lub wykładają arkusze wyborcze. Z tego też powodu niezbędna jest urna 
i kabina wyborcza, długopisy oraz powielone karty do głosowania. I już można zaczynać! 

Dzieci i młodzież otrzymują, w przez nich wybranym lokalu, kartę wyborczą dla swojego okręgu. 
Następnie wybierają kabinę wyborczą, zakreślają pierwszy i drugi głos i wrzucają kartę do urny.  
Lokale wyborcze zamykane są analogicznie o godzinie 18:00. Podliczanie głosów z kart wyborczych 
odbywa się jawnie i jest wykonywane przez młodych ludzi. Wyniki przekazywane są do centrali 
wyborczej, która przekazuje do wiadomości publicznej wynik końcowy wyborów. Wyniki wyborów 
mogą być przedyskutowane z młodymi ludźmi oraz przedstawicielkami i przedstawicielami ze świata 
polityki i prasy podczas różnych przyjęć związanych z wyborami.  

Studio wyborcze 
Podczas wyborów w Niemczech politycy byli otwarci na młodzież  i odpowiadali w wywiadach na 
zadawane przez nią pytania. W tym miejscu informowano o U18, napięciach wywoływanych przez 
prognozy i  obliczenia szacunkowe oraz pokazywano wiele przykładów zaangażowania młodzieży. 
Okazało się, że studio wyborcze zwiększa poziom świadomości zarówno u młodzieży jaki i mediów. 
Poprzez gry, dzieci i młodzież uczą się umiejętności medialnych. 

Faza 3. - OPRACOWANIE 
U18 skupia młodzież i stwarza jej możliwość rozmawiania o polityce ze swoimi opiekunami. Wzrost 
zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematami dotyczącymi polityki oraz społecznego 
zaangażowania stwarza dla pedagogicznych placówek okazję do  wprowadzenia dalszych projektów 
w ramach przedmiotu „Edukacja polityczna”. Aby wzmocnić wydźwięk projektu, strona internetowa 
oferuje wsparcie dydaktyczne. Różnorodne materiały, jak np. książki do nauki edukacji politycznej, do 
propagowania oświaty, treningu argumentacji przeciwko anty-demokratycznej agitacji oraz wytyczne 
dotyczące wykorzystania zaangażowania politycznego i społecznego, są gotowe do pobrania na 
stronie internetowej.  

U18 goes Europe!   
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mailto:u18-berlin@stiftung-spi.de

