
                        

 
 

Τί είναι οι Κ18 και πώς λειτουργούν; 
 
Τι σημαίνει Κ18; 
Οι Κ18 είναι οι εκλογές για όλα τα παιδιά και τους εφήβους. Εννέα ημέρες πριν τις «πραγματικές» εκλογές, 
μπορούν όλοι όσοι είναι κάτω των 18 να ψηφίσουν, με ελαφρώς διαφορετικούς όρους. Τα αποτελέσματα 
θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν. Οι Κ18 μπορεί να υπάρξουν τόσο στο πλαίσιο των τοπικών και 
εθνικών εκλογών, όσο και στο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά και 
οι έφηβοι κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας.  
Οι Κ18 ξεκίνησαν το 1996 σε ένα εκλογικό τμήμα στο Βερολίνο και έχουν φτάσει να είναι στο μεταξύ μία 
από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για παιδιά και εφήβους στην Γερμανία. Στις τελευταίες 
εκλογές των Κ18, τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2017, συμμετείχαν συνολικά 219.918 παιδιά και έφηβοι. 
 
Σκοπός 
Οι νέοι χρειάζεται να υποστηριχθούν έτσι ώστε να κατανοήσουν την πολιτική, να αναγνωρίζουν τις 
διαφορές μεταξύ των πολιτικών προγραμμάτων των κομμάτων και να θέτουν υπό εξέταση τις υποσχέσεις 
των πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν οι νέοι και τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν 
τα συμφέροντά τους, να βρίσκουνε μόνοι τους απαντήσεις σε πολιτικά ερωτήματα και να διαμορφώσουν 
ενεργά τον δικό τους τρόπο ζωής. 
 
Οργάνωση και υποστηρικτές 
Η πρωτοβουλία για τις Κ18 διοργανώνεται και υποστηρίζεται από το Γερμανικό Εργαστήρι Παιδικής 
Βοήθειας, την Ομοσπονδιακή Γερμανική Ένωση Νεότητας, τις Ενώσεις Νεότητας των κρατιδίων, πολλούς 
συλλόγους νέων και το δίκτυο Κ18 του Βερολίνου. Το πρακτορείο δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης 
United Communications υποστηρίζει τις Κ18 εδώ και χρόνια με πολλή εθελοντική εργασία. 
 
Κι εσύ μπορείς να διοργανώσεις τις εκλογές των Κ18! 
Όποια κι όποιος ενδιαφέρεται να ξεκινήσει ένα εκλογικό πρότζεκτ των Κ18, όπως οι εκλογές για τις τοπικές 
και περιφερειακές εκλογές, μπορεί να απευθυνθεί σε μας οποιαδήποτε στιγμή!  
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε πώς λειτουργεί ένα πρότζεκτ των Κ18 εν συντομία:  
 
ΦΑΣΗ 1η – Η προετοιμασία 
 
Πολύ πριν τις εκλογές των Κ18, ξεκινάνε τις δραστηριότητές τους οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως τα 
εκλογικά τμήματα και οι συντονιστικές επιτροπές. Σε αυτό το διάστημα διαμορφώνεται ο πυρήνας της 
εκστρατείας. Κι αυτό επειδή σε αυτό το διάστημα τα παιδιά και οι νέοι αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον 
για την πολιτική,  καθώς μαθαίνουν για τις εκλογές. Παράλληλα διεξάγονται συζητήσεις με νέους ή ακόμη 
και οι νέοι συζητούν μεταξύ τους για την πολιτική. Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία οδηγεί και στην 
απόφαση υπέρ ενός κόμματος. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει από εργαζόμενες και εργαζόμενους σε 
εκλογικά τμήματα, στα οποία θα προσέλθουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Το εύρος των προεκλογικών 
δραστηριοτήτων είναι πολυδιάστατο και μπορεί να διαμορφωθεί με πολλή φαντασία – οι Κ18 
προσφέρουν πολύ χώρο στη φαντασία σας! Ο βαθμός και η μορφή της ενασχόλησής σας με την 
δημοκρατία, τα κόμματα και τις εκλογές, κατά την προετοιμασία των εκλογών Κ18 ανήκει σε εσάς. 
 



                        

 
 

ΦΑΣΗ 2η – Η διεξαγωγή 
 
Εννέα μέρες πριν τις «αληθινές» εκλογές (ημέρα Παρασκευή), ανοίγουν τα εκλογικά τμήματα των Κ18 για 
όλες τις ψηφοφόρους και τους ψηφοφόρους. Τα εκλογικά τμήματα διαθέτουν και μοιράζουν το εκλογικό 
υλικό. Μετά το μόνο που χρειάζεται είναι μία κάλπη, ένας εκλογικός θάλαμος, μία χούφτα στυλό και τα 
διάφορα ψηφοδέλτια. Και κάπως έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε! 
Τα παιδιά και οι έφηβοι παίρνουνε από το εκλογικό τμήμα της αρεσκείας τους ένα ψηφοδέλτιο της 
αρεσκείας τους, πηγαίνουν στον εκλογικό θάλαμο, σταυρώνουν την πρώτη και δεύτερη επιλογή τους και 
ρίχνουνε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Τα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 6 το απόγευμα. Η καταμέτρηση 
των ψηφοδελτίων γίνεται δημόσια από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα 
γνωστοποιούνται στο κεντρικό εκλογικό τμήμα και αυτό δημοσιοποιεί το τελικό αποτέλεσμα. Τα 
αποτελέσματα μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των νέων και αντιπροσώπων της 
πολιτικής και του τύπου, σε διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με τις εκλογές. 
 
Ζωντανή Εκλογική Κάλυψη 
Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2009, του 2013 και του 2017, όπως και στις εκλογές του κοινοβουλίου του 
Βερολίνου του 2011 και του 2016, οι πολιτικοί έδωσαν απαντήσεις σε ερωτήσεις νέων, που τους πήραν 
συνεντεύξεις. Ο κόσμος ενημερώνονταν για τις Κ18, δημιουργούνταν αγωνία μέσω προγνωστικών, ενώ 
προβλήθηκαν πολλά παραδείγματα ενεργοποίησης νέων ανθρώπων. Έγινε σαφές ότι η ζωντανή κάλυψη 
των εκλογών από μία τηλεόραση ή ένα ραδιοφωνικό στούντιο αυξάνει την αναγνώριση της σημασίας των 
Κ18: Τόσο στις τάξεις των νέων, όσο και στα ΜΜΕ. Τέλος, μ' αυτόν τον παιχνιδιάρικο τρόπο, αποκτούν τα 
παιδιά ικανότητες χειρισμού των μέσων. 
 
ΦΑΣΗ 3η – Η επόμενη μέρα 
 
Οι Κ18 εμπνέουν τους νέους να ξεκινήσουν συζητήσεις για την πολιτική αναμεταξύ τους, αλλά και με τους 
κοντινούς τους. Μέσω αυτής της αφύπνισης του ενδιαφέροντος παιδιών και εφήβων για την πολιτική και 
την συμμετοχή στα κοινωνικά ζητήματα, προσφέρονται νέες ευκαιρίες για παιδαγωγικά ιδρύματα να 
εφαρμόσουν το έργο της «πολιτικής εκπαίδευσης» μέσω νέων προγραμμάτων. Προκειμένου να 
βοηθήσουν και να δυναμώσουν οι πολλαπλασιαστές σε αυτό το πρόγραμμα, αυτή η ιστοσελίδα 
προσφέρει διδακτική υποστήριξη. Πλούσιο υλικό διατίθεται για «κατέβασμα» και περιλαμβάνει βιβλία 
διδακτικής μεθόδου της πολιτικής εκπαίδευσης, επεξηγήσεις και λογική εκπαίδευση απέναντι στη μη 
δημοκρατική αντιπαράθεση, καθώς και φυλλάδια ενθάρρυνσης της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής. 
 
Για απορίες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019: 
 
Συντονισμός Βερολίνου Ευρωπαϊκών Κ18 
c/o Stiftung SPI; Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin 
Karin Bremer, Katharina Wengenroth 
Τηλ: (+49) (030) 49 300 194 / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: u18-berlin@stiftung-spi.de 
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