
FOR STYRKELSEN AF DEN DIGITALE  
DEMOKRATISKE SAMTALE
I denne generationskontrakt mellem DUF og Ældre Sagen lover vi hinanden og 
alle andre, at vi ønsker at arbejde videre med den digitale dagsorden og styrke 
den digitale samtale.

VI VIL SKABE EN  
SUND DIALOG ONLINE

Målet er at skabe en god og sund 
dialog online, der bygger på gen- 
sidig respekt.

Vi vil starte en samtale om ældre 
og unges digitale liv, hvor vi stiller  
skarpt på, hvad vi kan lære af 
hinandens tilgange til og ageren 
i det digitale liv på tværs af aldre, 
fordomme og ekkokamre. Det gør 
vi ved at understøtte nysgerrighed, 
refleksion og dialog om vores egen 
og andres digitale adfærd.

VI VIL GIVE ALLE  
MULIGHED FOR AT  
DELTAGE I DEN DIGI- 
TALE DEMOKRATISKE  
SAMTALE

Målet er, at alle, der har lyst, har 
mulighed for at deltage i den  
digitale demokratiske samtale.

Vi vil styrke unges og ældres lyst 
til at og kompetencer for at del- 
tage i den digitale demokratiske 
samtale. Det gør vi ved at arbej-
de for, at både unge og ældre får 
udvidet deres forståelse for den 
digitale verden og demokrati. 

Samtidig vil vi forsat understrege, 
at digitale platforme skal have  
fokus på at være tilgængelige  
for hele befolkningen, herunder 
mennesker med et handicap,  
og udsatte borgere.

VI VIL UNDERSTØTTE  
OG SKABE KENDSKAB 
TIL RETTIGHEDER  
ONLINE

Målet er at skabe kendskab til  
og understøtte de demokratiske 
rettigheder i den digitale verden.

Vi vil styrke unges og ældres 
kendskab til deres rettigheder i 
online debatter. Vi vil arbejde for, 
at unge og ældre kender deres 
handlemuligheder, så de føler 
sig styrket og trygge i at deltage 
online.

Det vil vi gøre, fordi det er vigtigt 
at vide, hvad man skal gøre, hvis 
ens rettigheder overskrides eller 
svækkes – fx at man ved, hvornår 
der er tale om trusler eller kræn-
kelser, og at man kender til sine 
klagemuligheder. Samtidig vil vi 
arbejde for, at den digitale verden 
bygger på demokratiske værdier 
og rettigheder.
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