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Pressemeddelelse
Pressebriefing; Johan Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K d.
23. november kl. 10.45.

Valgobservatører fra hele verden til KV17
D. 17/11 lander en delegation i Kastrup, fra så forskellige steder som Bhutan, Nepal, Colombia,
Egypten, Kenya, Tanzania, Malawi, Swaziland, Myanmar, Bolivia og Filippinerne; 75 unge og
yngre ’valgobservatører’, der selv er aktive i lokalpolitik i deres hjemlande.
Valgobservatørerne skal rundt i landet til en række forskellige kommuner, i mindre grupper, hvor
de skal følge det sidste af kommunalvalgkampen, selve valghandlingen og den efterfølgende
politiske konstituering. De skal endvidere deltage i et 3dages seminar i København.
DIPD, Dansk Institut for Partier og Demokrati, er vært for delegationen (www.dipd.dk). DIPD er
en organisation der består af alle Folketinget partier. DIPD understøtter demokrati og demokratiseringsprocesser, dels gennem parti til partisamarbejde, dels gennem flerpartisamarbejde bl.a.
via lokale landekontorer. Det danske kommunalvalg bruges nu til at inspirere politikere fra hele
verden til at gå i en mere demokratisk retning derhjemme.
Hvad kan den danske måde at bedrive lokalt demokrati på, bidrage med i andre politiske kulturer? Hvad kan det kritiske, undrende og nysgerrige blik udefra på KV17 lære os om os selv?
Hvad er den dybere mening med DIPD’s indsats i partnerlandene og rykker det noget?
Hvad siger de 2 bhutanere der skal til Hillerød, eller de 2 palæstinensere der skal til Esbjerg?
Hvordan oplever unge fra Myanmar mødet med unge kandidater fra Århus – og omvendt?
DIPD afholder en kort pressebriefing for interesserede på Johan Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K d. 23. november kl. 10.45. Tilstede vil være direktør Rasmus Helveg Petersen, samt udvalgte medlemmer af delegationen.
Alle er velkomne; tilmelding til og yderligere information jly@dipd.dk 2333 5559
Endvidere afholder vi et åbent arrangement ”Globale spejlinger på det danske kommunalvalg”,
torsdag d. 23/11, kl. 18.45 – 21.00, ligeledes på Borups Højskole. Særskilt invitation vedhæftet.
Kommentarer; direktør Rasmus Helveg Petersen, rhp@dipd.dk, Mobil; 2311 9585
Mere information om DIPD og de danske partiers projekter: http://dipd.dk/

Med venlig hilsen
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