
 

 

Youth on Trust Awards 2022 

PERITIA - Policy, Expertise and Trust  

Vi ønsker å høre dine meninger om tillit! 

Frist: tirsdag 1. mars 2022 

Se videoen her! 

Vi har gleden av å annonsere den unike prisen Youth on Trust Award 2022, som er en del av PERITA 

prosjektet. Vi inviterer elever over hele Europa til å dele sitt syn på tillit i det sosiale og politiske livet, i et 

forum der deres stemme blir hørt. 

Elever knyttet til Youth on Trust Award bes om å skape et prosjekt som svarer på et spørsmål eller 

problem du tenker er det viktigste innen teamet tillit i det sosiale og politiske livet. Prosjektet ditt kan 

være i form av et essay, podkast, film, bloggpost, novelle eller dialog.  

Youth on Trust Award er åpen for elever mellom 13-18. Det vil være tre premiekategorier, for elever i 

følgende grupper: 13-14 / 15-16 / 17-18. Vi aksepterer bidrag fra alle de 47 medlemslandene i 

Europarådet. Vinnerbidraget vil bli publisert og vinne en tur til hjertet av den Europeiske Union i Brussel.  

Vi ber elever fra hele Europa gå inn i tenkeboksen og dele sine tanker om politisk tillit.  

Her er noen eksempler på spørsmål relatert til teamet politisk tillit som du kan vurdere:   

- Hva er tillit?  

- Kan vi stole på sosiale medier? Hvorfor eller hvorfor ikke?  

- Hvor viktig er tillit for sosialt liv?  

- Er tillit viktig for demokratiske samfunn?  

- Hva betyr det å ha tillit til vitenskapelige eksperter?  

- Hvorfor stoler vi mer på noen offentlige figurer enn ander?  

- Hva er grunnlaget for slik tillit?  

- Hvordan og hvorfor brytes tillit ned?  

- Er mistillit en dårlig ting?  

- Hvilke kvaliteter er viktige for oss for å stole på forskere eller politikere?  

- Hvordan ser vi forskjell på falske nyheter og legitime former for informasjon?  

- Hva kan vi gjøre for å gjøre sosial eller tradisjonell media tillitsverdig?  

- Har vår tillit til vitenskap endret seg gjennom koronapandemien?  

- Har vår tillit til politikk endret seg gjennom koronapandemien? 

https://youtu.be/JrQgr7dHhF0
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- Kan vi stole på dyr og maskiner?  

- Hvorfor, eller hvorfor ikke, bør vi stole på vitenskap om klimaendringer?  

- Kan og bør vi stole på kunstig intelligens? 

- Kan vi stole på våre sanser og oppfatninger?  

- Hva er forholdet mellom tillit og svik?  

- Hvordan ville en verden uten tillit sett ut?  

-  Når er fravær av tillit rettferdiggjort?  

- Hva risikerer vi når vi stoler på noe eller noen?  

- Hva er relasjonen mellom tillit og konspirasjonsteorier?  

- Er tillit alltid en god ting?  

- Er det en forskjell mellom tillit og vennskap?  

- Er felles handling avhengig av tillit?  

- Kan jeg uttrykke tillit til noen jeg er uenig med?  

- Er tillit avhengig av demokrati eller likhet?  

Dette er bare veiledende spørsmål, og vi oppfordrer deg til å tenke ut dine egne spørsmål rundt teamet 

politisk tillit. En del av å være en god tenker er tross alt å stille spørsmål som ingen andre har stilt før 

deg.   

Følgende lenker kan tilby hjelpende ressurser dersom du er interessert i å undersøke tillit:  

➔  Why Trust Experts:  

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/  

➔  What we don’t understand about trust (transcript in multiple languages): 

https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?lang uage=en  

➔  Trust in Experts: Why and Why Not? https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/  

➔  Stanford Encyclopedia of Philosophy on Trust: https://plato.stanford.edu/entries/trust/  

Hvordan deltar jeg i Youth on Trust Award?  

Youth on Trust Award er en temaspesifikk pris om temaet politisk tillit. Den er begrenset til elever i 

skolealder mellom 13-18. Alle elever mellom 13-18 som bor i Europa er kvalifiserte til å søke. Bidrag vil bli 

akseptert på følgende språk: armensk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk og polsk. Elever 

kan kun lever inn individuelle bidrag og ett bidrag hver.  

For å delta trenger du:  

- Å få skriftlig godkjenning fra forelder, skole eller lærer.   

- Velge et problem eller spørsmål som er knyttet til temaet politisk tillit. 

- Lage et spesifikt spørsmål som er fokuset for prosjektet, hvor du tar i betraktning ulike aspekter 

rundt spørsmålet og tilbyr et svar. 

- Diskuter spørsmålet med familie, venner, lærere og klassekamerater. 

- Finn informasjon om temaet i bøker, internettartikler, magasiner, podkaster og lignende.  

- Undersøk ulike perspektiver på spørsmålet som du har stilt og noter deg disse.  
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- Skap et prosjekt som svarer på spørsmålet eller problemet du har valgt deg. Prosjektet ditt kan 

være et essay, bloggpost, dialog eller skuespill, podkast eller film.  

- Hvis du skriver en blogg eller et skriftlig prosjekt kan du inkludere bilder. Lengden på skriftlige 

prosjekter skal være maksimum 1500 ord.  

- Hvis du lager en film eller podkast bør ikke dette være mer enn 8 minutter langt. 

Hvordan sender jeg det inn?  

Alle bidrag til Youth on Trust Award skal sendes inn innen tirsdag 1. mars 2022.   

Alle bidrag sendes på epost til: youthontrust@peritia-trust.eu 

Når du sender inn ditt bidrag må du inkludere følgende informasjon i eposten:  

- En referanse til ‘PERITIA Youth on Trust Award’ i emnefeltet i eposten din 

- En uttalelse som sier at prosjektet er sendt inn til the PERITIA Youth on Trust Award  

- Et separat dokument med godkjennelse fra skolen din sin rektor eller lærer på brevhodet (med 

kontaktinformasjon) 

- Ditt fulle navn  

- Navnet på skolen din, landet og byen du er fra 

- Språk 

- Alder og hvilket trinn du går på  

- Lærer eller foreldres navn og kontaktinformasjon  

For alle detaljer se youthontrust.eu  

Alle spørsmål sendes til youthontrust@peritia-trust.eu  

PERITIA – Policy Expertise and Trust 
peritia-trust.eu 
Twitter, Facebook, YouTube 
  

Irish Young Philosophers Awards 
youngphilosopherawards.ucd.ie 
Twitter, Facebook, YouTube 

 
Dette prosjektet har mottatt finansiering fra den Europeiske Unions Horizon 2020 undersøkelse og innovasjon 
program under stipendavtale No 870883. Informasjonen og meninger på denne nettsiden og andre 
kommunikasjonsmateirale er fra forfatterne og gjenspeiler ikke nødvendigvis meningen til den Europeiske Union. 
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