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dufs delegeretmøde 2017

formandens Forord
”Alle unge med i fællesskabet” er temaet for dette års delegeretmøde. Vi har valgt fællesskabet som
tema, fordi den tid, vi lever i, i den grad kalder på fællesskaber. I en stadig mere konkurrencepræget og hastigt udviklende verden finder vi i fællesskabet tryghed og modet til at udvikle os. Vi skal
værne om det, vi har til fælles i Danmark – og som unge i verden. Derfor arbejder DUF særligt for at
styrke tre typer af fællesskaber: Det demokratiske fællesskab, foreningsfællesskabet og det globale
fællesskab – og 2017 har bestemt ikke været nogen undtagelse.

Det demokratiske fællesskab
Unges deltagelse og engagement i det demokratiske fællesskab er hjerteblod for DUF. Desværre
viste DUFs årlige demokratiundersøgelse i starten af 2017, at de unges tillid til det demokratiske
fællesskab og demokratiske institutioner som folketing, regering og medier er faldet markant siden
2014. Samme foruroligende tendens ses også i unges politiske selvtillid og tro på, at deres holdninger har værdi. Det er bekymrende, at mange unge ikke føler sig som en del af det demokratiske
fællesskab, fordi det er her, at de store beslutninger for fremtiden træffes – en fremtid, vi unge skal
leve i.
Gennem hele 2017 har DUF med konceptet Demokratiets Dag haft særlig fokus på at styrke den
politiske selvtillid hos eleverne på landets erhvervs- og produktionsskoler. Denne gruppe af unge er
nemlig i endnu mindre grad en del af det demokratiske fællesskab end deres jævnaldrende på de
gymnasiale uddannelser: De både stemmer mindre og er mere fraværende i den offentlige debat.
At afgive sin stemme, når der er valg, er en central del af at være med i det demokratiske fællesskab, og i 2017 var der både Skolevalg og kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. Skolevalget
blev intet mindre end en demokratisk triumf med 670 tilmeldte skoler over hele landet og en øget
politisk selvtillid og tro på politikerne hos de 63.000 deltagende elever. Kommunalvalget stod
derimod ikke til at få samme succes, da indsatserne for at få danskerne og særligt de unge til stemmeurnerne den 21. november, har været markant færre i år end ved valget i 2013.
I DUF valgte vi at forene kræfterne med Helsingør Kommune for at gøre Helsingør til kommunen
med den højeste valgdeltagelse blandt unge. Om det lykkedes, får vi først svaret på i det nye år,
men en ting er helt sikkert: Kommunalpolitik handler om det helt nære og alt det, der fylder i vores
hverdag, og lokaldemokratiet er rygraden i vores demokratiske fællesskab. Netop derfor har vi alle
sammen en interesse i, at flere deltager i det.

Foreningsfællesskabet
I min opstillingstale for to år siden påstod jeg, at foreningslivet er i stand til at give mere, end den
enkelte kommer med, og det forpligtende fællesskab skaber mulighed for at udvikle hinanden og
vores samfund. Den påstand står jeg stadig ved. I en tid, hvor mange sætter spørgsmålstegn ved,
om de klassiske foreninger er den rette måde at organisere civilsamfundet, er det vigtigt, at vi bliver
endnu bedre til at vise, hvad det er, foreningsfællesskabet kan. For at være en del af stærke fysiske
fællesskaber er af stor betydning for nutidens unge, og de både prioriterer og værner om dem. Det
var konklusionen i en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning (CeFU), der blev offentliggjort
i foråret. Undersøgelsen var sidste del af DUFs store forskningsprojekt “Fremtid i Forening?”, som
siden 2016 har undersøgt frivillighed og den klassiske foreningsmodel på kryds og tværs. I efteråret lancerede vi spillet “Unges fællesskaber på spil”, som samler og formidler al den nye viden fra
projektet i ét konkret værktøj.
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Jeg håber, at I vil tage godt imod spillet ude i jeres foreninger og bruge det til at sætte gang i samtaler om, hvordan lige netop jeres forening kan være med til, at endnu flere børn og unge bliver del
af et foreningsfælleskab.

Det globale fællesskab
I en globaliseret verden er nationalstaterne ikke længere det eneste fællesskab, der betyder noget.
Vi har fælles udfordringer i verden, som vi må stå sammen om at løse på tværs af landegrænser.
FN’s 17 verdensmål er konkrete eksempler på det globale fællesskab, som vi alle sammen er del af.
Verdensmålene er blevet kaldt historiens mest ambitiøse plan for verden, og unge er en nøgleaktør,
hvis målene skal nås.
Verdensmålene vedrører os alle sammen. Derfor ligger der også et stort og vigtigt arbejde i at forankre målene hjemme i Danmark. Det arbejde tog DUF hul på i år med to fyraftensmøder, der gav
ideer og inspiration til, hvordan vi kan tage verdensmålene til os ude i foreningslivet. Jeg håber, at I
ude i jeres foreninger vil være med til at gøre verdensmålene vedrørende for flere unge herhjemme
og bruge dem aktivt i jeres daglige arbejde, så det globale fællesskab fremover står stærkt i danske
unges bevidsthed.
Jeg ønsker jer alle et rigtig godt delegeretmøde, hvor jeg blandt meget andet glæder mig til at diskutere med jer, hvordan vi sikrer, at endnu flere unge kommer med i fællesskabet – hvad enten det er
det demokratiske, foreningslivets eller det globale fællesskab.

Kasper Sand Kjær
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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unge og foreninger
Sønderborg:

Årets Ungdomskommune og vært for Spejdernes Lejr
Sønderborg er den kommune, der

Årets Ungdomskommune 2017 for

I juli lagde Sønderborg plads til

har trukket flest overskrifter i DUF-

sin evne til at give unge medbestem-

mere end 37.000 spejdere, da Spej-

sammenhænge i det forløbne år.

melse og ansvar for udviklingen i kom-

dernes Lejr 2017 løb af stablen.

I januar blev Sønderborg kåret til

munen.

Foto: spejdernes lejr

Foto: Kim Toft Joergensen

Foto: Jacob Fredegaard Hansen

37.500 spejdere fra
43 lande og 1099
forskellige spejdergrupper var repræsenteret
på Spejdernes Lejr, som
blev afholdt på en mark
lidt uden for Sønderborg. Spejdernes Lejr
er Danmarkshistoriens
største spejderlejr og et
samarbejde mellem fem
af DUFs medlemsorganisationer: Det Danske
Spejderkorps, KFUMspejderne, De Grønne
pigespejdere, Danske
Baptisters Spejderkorps
og Dansk Spejderkorps
Sydslesvig.

DUF deltog på Spejdernes Lejr i Ungdomsøens Explore Island
på verdensmålspladsen, hvor der hver dag blev diskuteret,
hvordan danske børn og unge kan være med til at løfte FN’s
17 verdensmål. DUFs aktivitet tog afsæt i det 17. verdensmål:
Partnerskaber for handling.
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Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), modtager prisen som Årets Ungdomskommune. Sønderborg fik bl.a.
prisen, fordi de unge får medbestemmelse og tager ansvar
– f.eks. når de står for fordelingen af 1 mio. kr. til kommunens
skoler.
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Foto: duf

”Det er fantastisk
dejligt at komme ud
af den osteklokke,
som Christiansborg
kan være. Når man
kommer ud og oplever foreningerne, så
mærker man virkelig
den ild, der brænder
i de her mennesker
for at gøre en indsats
for andre”, lød det
fra folketingsmedlem
Jakob Mark (SF) efter
at have mødt det
lokale foreningsliv i
Lejre Kommune.

Studieture til foreningslivet
I august måned inviterede DUF

kere og medlemmer af kommunernes

Politikerne mødte blandt andet

folketingsmedlemmerne Jakob Mark

kultur- og fritidsudvalg.

lokalafdelinger af KFUM-Spejderne,

(SF) og Peter Kofoed Poulsen (DF) på

Formålet med studieturene

DSU, Missionsforbundets Børn og Unge,

studietur til det lokale foreningsliv i

var at give politikerne en indsigt i

Red Barnet Ungdom, De Grønne Pige-

henholdsvis Lejre og Aabenraa Kom-

det frivillige foreningsliv og at skabe

spejdere, FDF og Danske Skoleelever og

mune. Udover de to folketingsmedlem-

en større dialog mellem politikere og

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

mer deltog også en række lokalpoliti-

foreninger.

i Lejre og Aabenraa Kommune.

Finansiering af det frivillige
foreningsliv sikret
I januar vedtog et bredt flertal af folketingets partier en ny model

Formidling
af Fremtid
i forening?

for, hvordan overskuddet fra lotterierne til almennyttige formål, kultur-

DUFs store

liv og civilsamfund i Danmark skal fordeles.

forsknings-

Det frivillige foreningsliv, der er blevet sikret med lovændrin-

projekt Fremtid

gen, omfatter mere end 800 forskellige organisationer.

i Forening? blev

Den nye model sikrer modtagerne for udsving i overskuddet fra lot-

endelig færdig-

terierne, og den forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

gjort, da rapporten

Partierne bag den nye model er regeringen (Venstre, Liberal Alli-

”Unges Fællesskaber

ance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale

– mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse”

Venstre og SF.

udkom i maj 2017.
Siden januar har DUFs foreningskonsulenter

DUF i debatten

formidlet forskningsresultaterne til både lands-

• ”S og DF’s kamp mod radikalisering er kørt af sporet”.

gennem oplæg og fyraftensmøder.

Jyllands-Posten den 24. februar 2017.

organisationer, lokalforeninger og kommuner
Spillet ”Fremtid i foreningen – unges

• ”Gør op med generation præstation”.

fællesskaber på spil” er det sidste for-

Information den 25. juli 2017.
• ”Frivillighedskonsulenter er ikke pengene værd”.
Altinget Civilsamfund den 19. september 2017.

midlingsværkstøj, som projektet har kastet af
sig. Spillet er foræret til alle landsorganisationer og blev også spillet på efterårets Reflekskursus.
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unge og demokrati

Foto: Joel Münster-Swendsen

Den 9. oktober kickstartede
DUF og Helsingør Kommune
samarbejdet om at hæve unges
valgdeltagelse ved KV17 med
en stor demokratiworkshop
faciliteret af Everyday, der står
bag ”Demokratiløftet. Her diskuterede hundredvis af unge,
ungdomspolitikere og byrådskandidater ønsker, visioner og
ansvar i forbindelse med valget.

Demokratiworkshops og prøvevalg på alle ungdomsuddannelser, demokratiteater og mobile valgsteder i sociale boligområder, en valgavis udviklet af unge, synlighed i byrummet,
SMS-reminders, en SoMe-kampagne, et korps af unge
valgagenter og en særlig indsats for 50 udsatte unge tilknyttet
kommunens jobcenter var også en del af DUF og Helsingørs
ambitiøse demokratieksperiment.

Kommunal- og regionsrådsvalget 2017
En undersøgelse fra DUF viste i starten af 2017,

Den 11. september bød DUF på morgenkaffe, crois-

at de 16-25-åriges tillid til demokratiet er faldet markant

santer og debat om udfordringer og muligheder for unges

siden 2014. Samme tendens ses i de unges politiske selv-

valgdeltagelse med blandt andre kommunalordførere

tillid og tro på, at deres holdninger har betydning.

Magnus Heunicke (S) og Susanne Eilersen (DF), regions-

I maj offentliggjorde DUF og Helsingør Kommune et

rådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Ander-

samarbejde om Danmarks mest ambitiøse demokratiforsøg,

sen (S) og valgforsker Yosef Bhatti.

der netop havde til formål at styrke unges demokratiforståelse og valgdeltagelse ved KV17.
Udover samarbejdet med Helsingør udarbejdede og udsendte DUF også et Get out the vote-katalog til

DUF i debatten

landets kommuner med i alt 20 konkrete initiativer til at

• ”Lad os styrke lokaldemokratiet”.

styrke unges valgdeltagelse ved kommunalvalget.

• ”Gør KV17 til ungdommens valg”.

organisationer 6 stormøder over hele Danmark. Her fik

Kommunen.dk den 30. april 2017.
• ”Erhvervsskoleelever skal da også have almen dannelse”.
Politiken den 23. september 2017.

kommende byrådsmedlemmer inspiration og konkrete ideer
til at styrke foreningslivet i deres kommune efter kommunalvalget.
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I september holdt DUF i samarbejde med idrættens
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Demokratiets Dag

25 %.

Så meget lavere er valgdeltagelsen for unge på
Foto: Frøslevlejrens Efterskole

erhvervsuddannelse ift. deres jævnaldrende på

de gymnasiale uddannelser. Med Demokratiets Dag
arbejder DUF for at ændre den skævhed.

60.

Så mange Demokratiets Dag afholdt DUF fra 1. september til 23. november 2017. I den periode var der

kun tre hverdage uden et Demokratiets Dag-arrangement.

42

af landets kommuner har fået besøg af DUF og

I september offentliggjorde Københavns Universitet en evaluering af Skolevalget, der viser, at Skolevalg øger elevernes
politiske selvtillid og styrker deres tro på, at de har indflydelse
på folketingets og regeringens beslutninger.

Demokratiets Dag på en eller flere af deres erhvervs-

70

Foto: Frøslevlejrens Efterskole

og produktionsskoler.
. Så mange erhvervs- og produktionsskoler har DUF
lavet Demokratiets Dag for i 2017.

Til Demokratiets Dag
får eleverne mulighed
for at diskutere emner,
der ligger dem på
sinde. DUFs erfaringer viser, at eleverne
går mest op i emner
som uddannelsesvejledning i folkeskolen, lærepladser
og bekæmpelse af
kriminalitet.

Foto: Morten Rode

Evalueringen viser også, at de mere end 300 debatter, hvor
eleverne mødte politisk aktive unge, har haft en positiv effekt
og givet eleverne mere tiltro til, at politikerne ikke med vilje
lover mere, end de kan holde.

Foto: Frøslevlejrens Efterskole

Foto: Morten Rode

Demokratiets Dag er
et samarbejde mellem
DUF, LO-Ungdom,
Erhvervsskolernes
Elevorganisation,
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og de
9 ungdomspartier,
der har et moderparti i folketinget.

Foto: Morten Rode

Skolevalget 2017 stod til at blive det sidste, men heldigvis
besluttede Folketingets Præsidium og Undervisningsministeriet
i foråret at gøre Skolevalg til en fast begivenhed hvert andet år
på landets folkeskoler.

I løbet af dagen møder
eleverne også andre
unge, som er politisk
aktive, og de får mulighed for selv at diskutere og udvikle deres
egen holdning. Formålet med dagen er at
øge den politiske selvtillid og i sidste ende
hæve stemmeprocenten blandt eleverne.

Skolevalg 2017

15.

januar udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen
Skolevalg 2017.

35.000

elever fra 8.-10. klasse mødte og diskuterede 20 politiske mærkesager med aktive

unge fra de politiske ungdomsorganisationer.
De sidste 4 dage op til valget sendte de politiske
ungdomsorganisationer mere end 1000 frivillige unge debattører ud i landet for at afvikle i alt 330 debatter.

2.

februar kulminerede det 3 uger lange skolevalgsforløb
med et autentisk prøvevalg på 670 skoler over hele

Danmark, hvor 63.000 elever afgav deres stemme.
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unge og udvikling
Øget bevilling
til DUFs
internationale
arbejde
Regeringen præsenterede i august et
udspil til en ny finanslov, der for DUF
medfører en øget bevilling på det internationale område. Den øgede bevilling
Foto: Christer Holte

er en anerkendelse af det vigtige og effektfulde arbejde, som DUFs medlemsorganisationer laver over det meste af
verden. Bevillingen skal bl.a. bruges til
at støtte flere internationale projekter og

De to første uger i september holdt DUF ungdomslederkursus. Kurset

partnerskaber mellem DUFs medlemsor-

har til formål at forberede unge fra DUFs medlemsorganisationer til at rejse

ganisationer og ungdomsorganisationer

ud i verden og arbejde frivilligt på projekter mellem deres organisation og

ude i verden.

udenlandske samarbejdspartner.

Foto: Sophie Foreman

”Min generation
af unge er den
største nogensinde, og vi har
pligt til at sikre,
at man ikke taber
en hel generation,
fordi de ikke bliver inddraget i beslutningerne om,
hvor verden skal bevæge sig hen.
Som ungdomsdelegat vil jeg gerne
være med til give unge en stemme
og sikre, at de bliver hørt,” siger
Danmarks ungdomsdelegat til FN,
Clara Halvorsen.

FN’s 17 verdensmål og Danmarks ungdomsdelegat

20

Verdensmålene er blevet kaldt historiens mest ambi-

unges ligeværdige deltagelse i arbejdet med verdensmålene

tiøse plan – og særligt unges indflydelse og mulighed for at

på FN’s Højniveaumøde i New York i juli, ligesom at

tage del i udviklingen af deres samfund er afgørende, hvis

hun også leverede talen på Danmarks vegne om unges bidrag

målene skal nås inden 2030.

til verdens udvikling på FN’s generalforsamling i september.

DUF har i de sidste to år udpeget Danmarks officielle

Forankringen af verdensmålene herhjemme er en

ungdomsdelegat til FN, og i juni blev 25-årige Clara

vigtig prioritet for Clara Halvorsen. Derfor inviterede hun

Halvorsen udnævnt som ny ungdomsdelegat og repræ-

sammen med DUF til dialogmøder i september, hvor DUFs

sentant for Danmarks unge i FN.

medlemsorganisationer blev klogere på verdensmålene og

Sammen med finansminister Kristian Jensen

fik ideer til, hvordan de aktivt kan bruge målene i deres

præsenterede Clara Halvorsen Danmarks og DUFs fokus på

foreningsarbejde.
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39 unge fra 9 af DUFs medlemsorganisationer og deres partnerorganisationer fra
hele verden var i maj samlet til partnerseminar i Haslev.
De foreningsaktive unge repræsenterede i alt 9 forskellige nationaliteter og
samarbejder om projekter, der skal forbedre unges muligheder for at deltage og få
indflydelse i de samfund, som de er del af.
Formålet med partnerseminaret var at styrke relationen mellem de danske
og udenlandske ungdomsorganisationer og udvikle nye projekter. Nogle havde samarbejdet i mange år, mens andre skulle i gang med deres første store projekt.
De 10 partnerskabsprojekter handler om alt lige fra at mobilisere unge til
at få indflydelse på deres lokalsamfund i Filippinerne til at forbedre forhold for unge

Foto: Christer Holte

Foto: Christer Holte

døve i Ghana eller sikre rettigheder for enlige unge mødre i Rwanda.

“Det, der motiverer mig,
er at se den forandring, vores
arbejde gør for mange mennesker
– at se ting, som unge mennesker
plejede at drømme om, blive til
virkelighed,” siger Justine Rapheal
Luis Balane fra Akbayan Youth i
Filippinerne, der har et mangeårigt
partnerskab med DSU.

Foto: Christer Holte

DUFs internationale partnerskaber

De deltagende organisationer fra Danmark var International
Medical Cooperation Committee (IMCC), Venstres Ungdom,
Radikal Ungdom, Frit Forum, Danske Døves Ungdomsforbund,
Danske Baptisters Spejderkorps, Ungdomsringen, Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

“Med vores partnerskab ved vi, at vi kan få hjælp til at blive en
uafhængig ungdomsorganisation. Det har længe været en drøm.
Med dette partnerskab ser vi fremad, og det giver os troen på, at
fremtiden bliver lysere,” siger Richard Doku fra Ghanas Døves
Ungdomsforbund.

DUFs medlemsorganisationer
udforsker Ukraine

KV17 og DUFs
tværpolitiske
netværk i Egypten

I oktober var Ungdommens Røde Kors, Radikal Ungdom,

I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget

Venstres Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Ungdoms-

afholdte DUF i samarbejde med Institut for flerpartisam-

ringen og FDF i Ukraine for at finde mulige samarbejds-

arbejde (DIPD) et seminar for DUFs tværpolitiske netværk

partnere til nye internationale projekter.

i Egypten

Rejsen var en del af DUFs internationale kursus-

Netværket består af ungdomspolitikere fra både Dan-

forløb EXPLORE, der i år sætter fokus på Ukraine og

mark og Egypten og har til formål at styrke unges deltagelse

giver DUFs medlemsorganisationer mulighed for at enga-

og indflydelse i de politiske partier samt styrke en fredelig

gere sig i Østeuropa.

dialog mellem unge på tværs af politiske skel og partier.

Inden turen til Ukraine var deltagerne gennem

12 politisk aktive unge egyptere fra 6 forskellige

kurser i organisationsforståelse, præsentationsteknikker,

partier oplevede sammen med danske ungdomspolitikere,

mødefacilitering, budgetlægning og regnskabsaflæggelse

hvordan vi afvikler kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

og blev klædt godt på til at møde potentielle samarbejds-

Det tværpolitiske netværk besøgte også Helsingør

partnere.

Rådhus, hvor de fik en introduktion til DUF og Helsingør

Tanken bag EXPLORE-forløbet er at gøre det lettere

Kommunes ambitiøse demokratiforsøg med at hæve det

for DUFs medlemsorganisationer at kickstarte deres inter-

demokratiske engagement og valgdeltagelsen blandt Hel-

nationale engagement.

singørs unge.
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dufs Økonomi og puljer
DUFs årsregnskab 2016
Det økonomiske resultat for DUF i 2016 landede med et underskud på 117 t.kr. Til sammenligning lå det
i 2015 med et underskud på 384 t.kr. Omsætningen i 2016 blev i alt 32,4 mio. kr. Til sammenligning
landede den i 2015 på 34,3 mio. kr.

DUFs puljer
DUFs økonomi bygger på to komponenter:
1. Intern finansiering (udlodningsmidler fra Danske Spil), som udgjorde i alt 139 mio. kr. i 2016
(8,02% af det samlede overskud fra Danske Spil).
2. Ekstern finansiering (andre offentlige puljer, EU-midler, MENA-midler, Miniprogramaftale og
CISU-bevilling fra DANIDA). Midlerne finansierer både driften af DUFs sekretariat samt de uddelte
midler fra de fire bevilgende puljer: Tipspuljen, Initiativstøttepuljen, MENA puljen og Projektpuljen.
DUF uddelte i 2016 i alt 126 mio. kr. fra Tipspuljen og Initiativstøttepuljen tilsammen mod 129 mio. kr.
i 2015. Udgifter til administration af Tipspuljen var på 2,5 mio. kr. i 2016. Til sammenligning var det i
2015 ligeledes på 2,5 mio. kr. Der har været i alt 2,7 årsværk beskæftiget med tipsadministration i 2016,
hvilket er det samme som i 2015. Midlerne i de internationale puljer, hhv. MENA- og Projektpuljen,
kommer fra bevillinger under Udenrigsministeriet. Midlerne forvaltes separat fra tipsmidlerne i henhold
til reglerne omkring forvaltning af statslige bistandsmidler. Der uddeltes i 2016 2,8 mio. kr. fra DUFs
MENA pulje og 7,2 mio. kr. fra Projektpuljen.

DUFs drift
DUFs driftsregnskab udgøres af de udgifter, der afholdes i regi af DUFs sekretariat, herunder lønninger,
husleje, vedligehold af bygninger og udstyr, kontorhold og materiale og lign. DUF holder til og ejer bygningerne på Scherfigsvej 5, 2100 Østerbro. Sekretariatet havde i 2016 et årsværk på 34,7, som inkluderer
både tipsadministrationen, staben og projektmedarbejdere. Lønomkostninger var samlet set på 17,2 mio.
kr. i 2016 mod 16,5 mio. kr. i 2015.

Generelt om udlodningsmidlerne i DUF
DUF modtager i henhold til spillelovgivningen en procentdel af overskuddet, der genereres af Lotto og
øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF anvende midlerne
til ”ungdomsformål”. DUF fastsætter selv sine tilskudsregler, der efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, der er nedsat af Kulturministeren, bliver offentliggjort som bekendtgørelse i Lovtidende. Pt. giver
DUF to former for støtte:
1. Driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer
2. InitiativStøtte til nyskabende projekter for og med børn og unge. Det er ikke et krav, at man skal være
medlem af DUF for at opnå støtte.
DUFs andel af udlodningsmidlerne udgjorde i 2016 ca. 139 millioner kroner.
De nærmere tilskudsregler, ansøgningsskemaer, regler for revision mv. kan findes på duf.dk/tips

22

dufs delegeretmøde 2017

punkt
5

Nye tilskudsregler i DUF i 2016
Efter en omfattende forundersøgelse blandt de tilskudsmodtagende organisationer nedsatte DUFs styrelse
i marts 2015 en regelarbejdsgruppe, der fik til opgave at evaluere og komme med et udkast til nogle
reviderede tilskudsregler. Arbejdsgruppen fik bl.a. til opgave at sikre, at tilskudsreglerne fortsat lever op
til og understøtter DUFs kerneværdier, herunder den demokratiske forening som legitim ramme for den
demokratiserende samtale og dannelse, der sker i de forpligtende fællesskaber, den aktive deltagelse som
det bærende fællestræk ved DUF-foreningerne samt unges mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse i
foreningerne.
Efter et omfattende arbejde i arbejdsgruppen, dialogmøde med de tilskudsmodtagende organisationer,
formel offentlig høring og grundig behandling i to på hinanden følgende styrelser blev reglerne vedtaget af
DUFs styrelse den 9. marts 2016. Efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet blev reglerne offentliggjort i
Lovtidende den 29. maj 2016 med virkning fra den 7. juni 2016.
Første ansøgningsfrist med de nye regler blev således den 1. juni 2017.

Væsentlige ændringer i de nye tilskudsregler
DUF giver som hovedregel fortsat tilskud til landsdækkende demokratiske børne- og ungdomsorganisationer
på baggrund af antal medlemmer og lokalforeninger, og de nye regler er på mange måder en videreudvikling af de gamle regler.
Af væsentlige ændringer kan bl.a. nævnes:
• Organisationerne bliver indplaceret i fem grupper i stedet for de nuværende to kategorier
• Hævede krav til udbredelse (individer og lokalforeninger)
• Fra 300 til 500 medlemmer
• Fra 4 til 6 lokalforeninger i alle 5 regioner
• Klarere krav til demokratisk liv og praksis i landsorganisationer og lokalforeninger
• Definition af, hvad der udgør et kontingent
• Mulighed for at tælle medlemmer med 3 måneders medlemskab i regnskabsåret med
• Klarere definition af fulde medlemsrettigheder
• Reel mulighed for at deltage i aktiviteter
• Fulde demokratiske rettigheder + 16-års valgret
• Afgrænsning af den kollektive medlemsdefinition og organiseringsmåde
• Klarere krav til organisationer, der ikke lever op til medlems- og lokalforeningsdefinitionerne mv.
• Alle kan søge refusion for udgifter til internationale aktiviteter
• Udbygning af den negative afgrænsning (tankesport, dyrevelfærd, karriereorganisationer, hobbyorganisationer)
• Klarere indslusningsordning
• Anlægstilskuddet slettes
• En lettere revideret model for tilskudsudmåling, justering af tilskudsintervaller
Ændringerne trådte i kraft ved deadline for tipsansøgninger den 1. juni 2017.
Der er i den forbindelse indarbejdet en toårig overgangsperiode, der sikrer rimelige muligheder for, at
organisationer, der ikke opfylder kravene fra dag ét, kan leve op til de lettere hævede krav. DUFs organisationskonsulenter står selvfølgelig til rådighed for at hjælpe med at udvikle strategier for organisationernes
udvikling mod at opfylde de nye krav, så vi holder fast i DUF-paraplyens størrelse og mangfoldighed.
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DUFs medlemmer og observatører
Medlemsorganisationer

4H
Arbejder for at skabe aktive, selvstændige og

Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU)

ansvarlige børn og unge gennem praktiske og

Er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation,

meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i

der arrangerer forskellige sommerlejre, events,

natur, dyr, jord og mad. 4H står for ”hånd,

ledertræning og aktiviteter ved Apostolsk Kirkes

hoved, hjerte og helbred”.

sommerstævne.

Adventistspejderne

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU)

Udspringer af Adventistkirken, som er en prote-

Fungerer som ungdomsorganisation for det

stantisk frikirke. Kirken har eksisteret i Danmark

ikke uniformerede børne- og ungdomsarbejde

siden 1880, men Adventistspejderne blev orga-

i Baptistkirken. BBU tilbyder en bred vifte af

niseret i 1931. Adventistspejdernes uniform er

aktiviteter for børn og unge, fx gospelkor, søn-

en grøn skjorte med gult tørklæde.

dagsskoler og ungdomsskoler.

Afrika InTouch
Er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation,

Bifrost

som arbejder for at gøre en forskel for afrikanske

Blev stiftet i 2003 under navnet Landsforeningen

børn og unge. Foreningen samarbejder blandt

for Levende Rollespil. Siden da har foreningen

andet med afrikanske partnere om at hjælpe i

udviklet sig fra at fokusere på en bestemt fritids-

Afrika, men er også en platform for danske børn

interesse til at favne en række aktiviteter,

og unges møde med Afrika.

heriblandt bordrollespil, brætspil, liverollespil,
hardball, fandom, cosplay og reenactment.

Børne- og UngdomsOase

24

AFS Interkultur

Er en organisation for børn og unge i de lutherske

Er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation som

kirker i Danmark. Organisationen søger gennem

internationalt set har eksisteret i mere end 100 år.

aktiviteter som påske- og sommerlejre, koncerter

AFS er ligeledes den ældste udvekslingsorganisa-

og sociale arrangementer at give børn og unge en

tion i Danmark. Foreningen udveksler unge men-

’oase’ for deres tro på Gud og et kendskab til den

nesker til skoleophold rundt omkring i verden.

luthersk kristne tro.

dufs delegeretmøde 2017

punkt
5

af katolikker i Danmark. DUKs aktiviteter spænder
fra forældre-børn-arrangementer for de mindste,
over ungdomsklubber og undervisning, til sommerlejre og landsdækkende weekendarrangementer.
CISV Danmark
Er en international, ikke-politisk, ikke-religiøs
fredsorganisation. CISVs grundtanke er, at fred
kun er muligt, hvis mennesker gennem egne
erfaringer lærer at leve venskabeligt med hinanden uanset kulturelle baggrunde. En hoved-

DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed

aktivitet i CISV er årlige sommerlejre.

Er en landsdækkende teaterorganisation, der
repræsenterer amatørteater i Danmark. DATS
varetager enkeltmedlemmers, sceners, institutioners og gruppers teaterinteresser, blandt andet i
form af tilskud til kurser, opsætninger, festivaler
og konferencer.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS)
Er en del af folkekirkens arbejde. Rundt omkring
i Danmark har DFS lokale klubber, der hver især
tilbyder forskellige aktiviteter til børn og unge
med udgangspunkt i den kristne oplæring.
Dansk Anatolien Ungdom
Arbejder for at styrke medborgerskabet og integrationsindsatsen i Danmark overfor unge nydanskere hovedsageligt med dansk-tyrkisk
baggrund gennem aktiviteter som lektiehjælp og
rollemodelordninger.
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG)
Er et forum for unge på gymnasiale og videregående uddannelser, og foreningen arrangerer
landsstævner for begge grupper. I DKG skabes
rum for debat om samspillet mellem tro og
samfund, blandt andet gennem brug af oplægs-

Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk (DFUNK)

holdere som præster, kunstnere og politikere.

Arbejder for at unge, der kommer til Danmark
som flygtninge, har et trygt og værdigt ungdomsliv
med mulighed for at udvikle sig i fællesskab med
andre unge, samt at unge med flygtningebaggrund
får bedre kendskab til deres rettigheder og mulig-

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

heder i Danmark.

Er en politisk ungdomsorganisation, der sympatiserer med den socialdemokratiske tankegang og
ideologi. I DSU er der plads til mange forskellige
holdninger, og medlemmerne kan ofte være uenige
om et emne, men det gør kun diskussionerne mere
interessante og nuancerede.

Dansk Folkepartis Ungdom (DFU)
Blev grundlagt i 1995 og er en af de nyeste politiske ungdomsorganisationer i Danmark. Det sociale
element spiller en stor rolle i DFUs arbejde, hvilket
blandt andet afspejler sig i den årlige sommerlejr

Danmarks Unge Katolikker (DUK)

for alle medlemmer.

Er den officielle børne- og ungdomsorganisering
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ner, der har relevans for landets ungdomsuddannelser.
Dansk ICYE
Er en international udvekslingsorganisation, der
hvert år sender unge danskere ud i verden. Samtidig er de unge også værter for udenlandske unge
hjemme i Danmark. Under udvekslingen bor de

Danske Skoleelever (DSE)

unge hos lokale værtsfamilier og yder frivilligt

Er en elevorganisation for alle grundskolens klas-

arbejde.

setrin. DSE organiserer kollektivt gennem elevråd
på de danske folke- og privatskoler og sidder med i
forskellige råd under Undervisningsministeriet.

Dansk Skoleskak
Bygger på idéen om, at skoleskak styrker børn og

Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

unges intellektuelle og sociale udvikling. Forenin-

Er en landsorganisation for studerende i Danmark.

gen har som formål at udvikle børn og unge til

Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer

opmærksomme og selvstændige mennesker, der

DSF ca. 165.000 studerende over hele landet.

efter bedste evne påtager sig et medmenneskeligt

DSF arbejder for, at studerende i Danmark får de

ansvar i det danske samfund.

bedste uddannelser og levevilkår.

De grønne pigespejdere
Bygger på et kristent grundlag og er en ambitiøs
Danske Baptisters Spejderkorps

og moderne spejderorganisation, der arbejder for

Er et spejderkorps for både drenge og piger. For-

at skabe livsduelige piger og kvinder. Spejderarbej-

eningen tilbyder oplevelser med friluftsliv og viden

det bygger på det pædagogiske princip ’learning

om kristendommen. Baptistspejdernes uniform er

by doing’, og uniformen er grønne skjorter med

mørkeblå skjorter med lyseblå tørklæder.

ternede tørklæder.

De Gule Spejdere i Danmark
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF)

Er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som

Er en forening, der arbejder med formidling og

har til formål at udvikle børn og unge til vågne,

produktion af billedmedier for børn og unge. Med-

selvstændige mennesker, der påtager sig et med-

lemmerne er børne- og ungdomsfilmklubber samt

menneskeligt ansvar i det danske samfund og ude

institutioner og foreninger.

i verden. Uniformen er en kakifarvet skjorte med
gult og rødt tørklæde.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
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Organiserer elevråd og har en medlemsprocent på

Det Danske Spejderkorps (DDS)

omkring 80 % af landets gymnasier. DGS repræ-

Organiserer mere end 400 spejdergrupper og over

senterer også landets gymnasieelever i råd og nævn

28.000 spejdere i hele landet. DDS arbejder for

under Undervisningsministeriet og andre institutio-

at udvikle børn og unge gennem aktiviteter med
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tørklæde.
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ud fra et kristent grundlag.

DUI-LEG og VIRKE
Tilbyder fællesskab og fritidsaktiviteter med
mening for børn og unge gennem alt lige fra

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF)

hobbyaktiviteter og teater til internationale

Er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation,

sommerlejre og træf i Danmark og udlandet.

der formidler de kristne fortællinger og værdier på
en måde, der er relevant for moderne børn, unge
og voksne. Aktiviteterne i FDF varierer fra kreds til
kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den

Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO)

røde tråd.

Er interesseorganisation for eleverne på teknisk
skole og HTX. EEO varetager erhvervsskoleelevernes interesser og arbejder blandt andet for at
sikre elevernes rettigheder, forbedre arbejdsmiljøet, skaffe flere praktikpladser og forbedre

The International Medical Cooperation Committee

praktikforholdene.

(IMCC)
Er en forening for medicinstuderende og andre,
som har lyst til at beskæftige sig med global
sundhed ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.
IMCC’s overordnede formål er at udbrede viden om

Europæisk Ungdom

og forståelse for internationale sundhedsspørgsmål

Er en politisk ungdomsorganisation for unge, der

som seksuel og reproduktiv sundhed og sundhed

tror på et samlet Europa. Foreningen arbejder for,

for verdens fattige.

at Danmark først og fremmest deltager i det europæiske samarbejde uden forbehold og undtagelser,
og at Europa bliver en større del af unge danskeres
bevidsthed.
Internationalt Forum
Er en solidaritetsorganisation, som arbejder mod
global ulighed og fattigdom ved at støtte antiimperialistiske bevægelser ude i verden. ForeninForeningen for Unge Nydanskere (FUN)

gen laver oplysningsarbejde, arrangerer offentlige

Organiserer unge nydanskere fra det meste af

møder og aktioner, udsender fredsvagter og holder

verden, der er kommet til Danmark som enten

oplæg på skoler.

første- eller andengenerationsindvandrere. FUN
arbejder blandt andet med at lære børn og unge
af anden etnisk oprindelse end dansk om demokrati og danske foreningsprincipper.

Israelsmissionens Unge (IU)
Arbejder på et folkekirkeligt grundlag sammen med
andre kristne organisationer for at udbrede kristendommen til jøderne. Det sker blandt andet gennem
volontørprogrammer, hvor danske unge kan deltage
i forskellige projekter primært i Israel.

Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde
Laver lokalt børne- og ungdomsarbejde i en række
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KFUM og KFUK i Danmark
Er en del af YMCA og YWCA, der er verdens største

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)

børne- og ungdomsorganisation. KFUM og KFUK

Er en kristelig studenterorganisation, som formidler

arbejder med nutidig og kreativ forkyndelse for

evangeliet til studerende og hjælper de kristne på

børn og unge. Arbejdet bygger på en gensidig dia-

studiestederne. KFS bygger sit arbejde på den

log, hvor der stilles spørgsmål og gives udtryk for

danske folkekirkes evangelisk lutherske bekend-

både tro og tvivl.

else, samtidig med at de også går ind for demokrati og trosfrihed.

LandboUngdom
KFUM-Spejderne i Danmark

Er et mødested for unge på landet, unge under

Er en folkekirkelig spejderbevægelse, hvis formål

landbrugsuddannelse og unge med interesse for

er at lade børn og unge møde det kristne evan-

livet på landet og et samlingspunkt for faglige og

gelium og samtidig oplære til selvstændighed,

sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Uniformen er en grøn skjorte
med rødt tørklæde.
Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger
(LFKU)
Har til formål at samle de frikirkelige foreninger i
Danmark, hvis bagland ikke er tilknyttet en landsorganisation, og som bygger på et fælles idégrundKonservative Studerende (KS)

lag om Jesus Kristus som frelser og Guds ånds

Er en studenterorganisation for unge med et borg-

aktive medvirken i hverdagen. LFKU samler børn

erligt/konservativt livssyn. KS er et forum, hvor

og unge til fællesskab om kristne værdier.

man kan møde andre studerende med samme
interesse for politik og samfundsforhold.

Landsgardeforeningen (LGF)
Konservativ Ungdom (KU)

Er paraplyorganisation for danske bygarder og

Er Danmarks ældste politiske ungdomsorganisa-

musikkorps. LGF arbejder for at fremme børn

tion. Udgangspunktet for KU’s holdninger er, at

og unges livsfærdigheder gennem optræden

politik altid skal være baseret på balancegangen

med musik i stabile, frivillige omgivelser med

mellem hensynet til den personlige frihed og

venskaber og demokratiske værdier.

individers rettigheder på den ene side, og så
nødvendigheden af en statsmagt, som på visse
punkter krænker disse friheder, på den anden.

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)
Repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og
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HHX-elever. LH varetager elevernes fælles interesser over for blandt andet skoleledelsen, politikere
eller andre steder, hvor eleverne kan få indflydelse
til at gøre deres uddannelse bedre.

Missionsforbundets Børn og Unge (MBU)
Er en frikirkelig børne- og ungdomsorganisation
under Det Danske Missionsforbund. MBU’s formål
er at give kundskab i Guds ord, kristen tro og
kristent liv og at føre børn og unge til at tro på J

Liberal Alliances Ungdom (LAU)

esus Kristus, til den kristne menighed og til tjene-

Er en forening af engagerede unge mennesker, der

ste for Kristus i verden.

alle har en interesse i politik og ser frihed som en
menneskeret. LAU lægger vægt på at give deres
medlemmer mulighed for at være aktive – både
socialt og politisk.
Musik & Ungdom
Arbejder for at fremme børn og unges muligheder
i den danske musikkultur på alle niveauer – lige
fra øvelokalet til scenen. Hovedaktiviteterne er proLO-Ungdom

jektvirksomhed og rådgivning, og organisationens

Varetager og koordinerer LO’s indsats overfor for-

medlemmer er primært musikskoler og orkestre.

bundenes medlemmer under 30 år, der automatisk
er medlem af LO-Ungdom. Blandt organisationens
faste aktiviteter er Jobpatruljen, der tager rundt for
at tjekke unge lønmodtageres løn- og ansættelsesvilkår.

Natur & Ungdom
Er Danmarks grønne forening for børn og unge,
der tilbyder naturoplevelser og gerne blander sig
i den offentlige miljødebat.

Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU)
Er en kristen børne- og ungdomsorganisation,
der anser Bibelen for at være Guds ord, fuldt tro-

Netværket af Ungdomsråd (NAU)

værdig og eneste rettesnor for kristen tro, lære og

Er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demo-

liv. LMBU tilbyder en række forskellige aktiviteter

kratisk funderede projekter for unge. Foreningen

fra regionale og landsdækkende stævner og lejre

rummer blandt andet ungdomsråd og ungdoms-

til dybtgående samtaler og stille bøn.

huse og har som formål at servicere medlemmerne
gennem kurser, erfaringsudveksling og støtte i det
daglige arbejde.

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i
Danmark (MBUF)
Organiserer Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde og tilbyder nærværende fællesskab, ople-

Operation Dagsværk (OD)

velser og udfordringer samt rum til at tale om og

Er en hjælpeorganisation, som støtter uddan-

stille spørgsmål til Gud. Foreningens aktiviteter

nelsesprojekter i udviklingslande. Under sloganet

spænder fra gospelsang til spejderarbejde.

”oplysning – stillingtagen – handling” arbejder foreningen for at oplyse om og forbedre forholdene i
udviklingslande. OD har arbejdsgrupper på en stor
del af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.
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mære aktiviteter er valgobservationer og seminarer
i fokuslandene.
Radikal Ungdom (RU)
Er en uafhængig politisk ungdomsforening, hvis
formål er at samle unge omkring det radikale
grundlag. Radikal Ungdom har eksisteret i over

Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

100 år, men den nuværende forening er formelt

Er en socialistisk ungdomsorganisation, der samler

fra 1994.

alle unge mennesker, som vil kæmpe for større lighed, et renere miljø, international solidaritet, bedre
velfærd og reel ligestilling mellem kønnene.

Red Barnet Ungdom (RBU)
Er en selvstændig ungdomsorganisation, der igennem frivillige indsatser arbejder for at fremme
børns rettigheder samt at engagere unge mennesker i arbejdet for udsatte børn.

Socialistisk Ungdoms Front (SUF)
Er en landsdækkende organisation for aktive unge
socialister. SUF kæmper for en anden verden
end den, vi har i dag, fordi medlemmerne mener,
at mange af de problemer, vi oplever - som krig,
arbejdsløshed, forurening og fattigdom - udspringer

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

af det kapitalistiske system.

(SUMH)
Er paraplyorganisation for 13 organisationer for
unge med handicap og repræsenterer unge under
36 år med psykisk udviklingshæmning, neurologiske og fysisk handicap. SUMH arbejder for et

Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger (SdU)

samfund, hvor alle uanset handicap kan fungere

Er paraplyorganisation for de danske idræts- og

på egne præmisser.

ungdomsforeninger i Sydslesvig. SdU arbejder for
at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde
i Sydslesvig gennem en bred vifte af aktiviteter
inden for idræt og kultur.

Semerkand Ungdom
Har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien,
der historisk udgjorde et bånd mellem Europa
og Asien. Foreningen arbejder for at give unge et

Ung Mosaik

bedre liv gennem aktiviteter som spirituelle fore-

Er paraplyorganisation for Pinsekirkernes lokale

drag, lektiecafeer og familieaktiviteter og har rod i

børne-, teenage- og ungdomsarbejde og udøver

sufismen, der er en spirituel fortolkning af islam.

en netværksfunktion i forhold til myndigheder,
tilskudsgivende instanser og lokalforeninger.
Foreningen arbejder med musik, integration og
spejderarbejde.

SILBA
Er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som arbejder for at fremme demokrati, frihed og menneske-
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rettigheder i Østeuropa, på Balkan og i Kaukasus

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

samt at udbrede kendskabet til området. De pri-

Har som formål at fremme interessen for na-
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turvidenskab, teknologi og medicin blandt unge
gennem en række forskellige naturvidenskabelige
aktiviteter. Arrangørerne er unge frivillige og består

Venstres Ungdom (VU)

hovedsagligt af gymnasieelever og universitetsstu-

Er en politisk ungdomsorganisation, der arbejder for

derende.

et mere liberalt samfund med lavere skat og mere
frihed. VU er samlingssted for unge, der
ønsker at blive klogere på politik og opbygge et
stærkt liberalt netværk.

Ungdommens Røde Kors (URK)
Er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation, der hjælper børn og unge med problemer som
ensomhed, misbrug, fattigdom og vold gennem

Youth for Christ – Danmark (YFC)

aktiviteter som lektiehjælp, ferielejre, chatfora og

Er en del af en global familie, da YFC findes i over

væresteder.

80 lande. YFC er drevet af ønsket om, at unge får
et møde med Gud, og at det sker på kreativ og
autentisk vis. YFC ønsker at videreformidle Gud i
et nutidigt sprog og på en måde, som unge forstår.

Ungdomsringen
Er en uafhængig interesseorganisation for fritids-,
junior- og ungdomsklubber. Foreningen har mere
end 1000 klubber med tilsammen 140.000 større
børn og unge som medlemmer. Blandt medlem-

Youth for Understanding – Danmark (YFU)

merne er også andre virksomheder, der arbejder

Er en landsdækkende udvekslingsorganisation for

med større børn og unge.

unge og del af YFU International, verdens største
udvekslingsorganisation. Foreningen har blandt
andet til formål at fremme mellemfolkelig forståelse gennem international ungdomsudveksling.

Observatørorganisationer

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)

Danske Døves Ungdomsforbund (DDU)

Er en organisation for unge med synshandicap, der

Er talerør for unge mennesker, der enten er døve

tilbyder sine medlemmer nye oplevelser og venner

eller hørehæmmede. DDU arbejder for bedre vilkår

samt muligheden for at påvirke forholdene for

for denne gruppe af unge, der dagligt møder ud-

blinde og svagsynede børn og unge i Danmark.

fordringer i skolen, på arbejdsmarkedet og hos
offentlige myndigheder.

Dansk Handicap Forbund – Ungdomskredsen
Er en ungdomsafdeling af Dansk Handicap Forbund,
der organiserer unge med fysiske handicap i Danmark. Foreningen arbejder for integration af og
reel ligestilling mellem unge med handicap.
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DUFs styrelse
Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2017
har styrelsen holdt seks møder. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF.
Styrelsens udvalg har med et solidt arbejde varetaget deres respektive områder.
Kasper Sand Kjær, formand

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Suppleant Alexander Grandt Petersen
Andreas Højmark Andersen, næstformand

Danske Baptisters Spejderkorps

Suppleant Katrine Færløv Christensen
Cecilie Føns Stelmer

Youth for Understanding

Suppleant Tue Ellemann
Chris Holst Preuss

Venstres Ungdom

Suppleant Simon Lindkær
Christian Bylund

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Suppleant Rasmus Højmark
Gitte Kjær Petersen

KFUM-Spejderne i Danmark

Suppleant Anne Katrine Østerby Muldbjerg
Heidi Klokker

Danske Studerendes Fællesråd

Suppleant Yasmin Davali
Thor Ekberg Bonde

Ungdomsringen

Jens Nicolaj Malskær

Det Danske Spejderkorps

Suppleant Troels Emil Boe
Julie Jørgensen

Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening

Suppleant Lucas Skræddergaard
Lone Søndergaard Leth Nielsen

DUI-LEG og VIRKE

Suppleant Kenneth F. Christensen
Nynne Bern Jensen

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Suppleant Anette Vibeke Jensen
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen

LO-Ungdom

Suppleant Simon Ørbæk
Steffen Krogsgaard Andernsen

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Suppleant Astrid Busch
Stinne Kirkerterp

Landsforeningen Bifrost

Suppleant Anders Berner
Søren Bøllingtoft Knudsen

Ungdommens Røde Kors

Suppleant Mads Brix Baulund
Tobias Ameland Maltesen
Suppleant Amalie Ravn Østergaard
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DUFs udvalg 2017
Tipsudvalget
Louise Juul Jensen, udvalgsformand
Jakob Lindell Ruggaard
Peter Munk Povlsen
Søren Bøllingtoft Knudsen
Anders Berner
Chris Holst Preuss
Alexander Grandt Petersen
Kasper Sand Kjær
Andreas Højmark Andersen

DUI LEG & VIRKE
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Danmarks Kristlige Gymnasiastbevægelse
Ungdommens Røde Kors
Landsforeningen Bifrost
Venstres Ungdom
Ungdomsringen
DUFs formand
DUFs næstformand

Eksterne ressourcepersoner: Robert H. Andersen og Benny Agergaard

InitiativStøtte-udvalget (IS)
Gitte Kjær Petersen, udvalgsformand
Thor Ekberg Bonde
Troels Emil Andersen Boe
Jeppe Fransson
Amalie Ravn Østergaard
Andreas Plum Forrest
Niels Wulff Vissing Nielsen

DUFs styrelse / KFUM-Spejderne
Ungdomsringen
Det Danske Spejderkorps
Radikal Ungdom
Danske Skoleelever
CISV
Netværket af Ungdomsråd

Eksterne ressourcepersoner: Christopher E.B. Ilfeldt og Jonas Zimsen

MENA Pulje-udvalget
Sara Rønning-Bæk, udvalgsformand
Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen
Marlin Præstinn
Sofie Engelbrecht
Henrik Hasseriis Gormsen
Ida Paetau
Maja Løvbakke

Projektpuljeudvalget
Cecilie Voldum Siggaard, udvalgsformand
Liv Marlene Rasmussen
Thomas Holmgaard Hundebøll
Clara Halvorsen
Maria Boll Kiørboe
Rasmus Pilegaard Petersen
Jens Kjærgaard

Venstres Ungdom
KFUM-Spejderne
Det Danske Spejderkorps
Youth for Understanding
Ungdommens Røde Kors
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Landsforeningen Bifrost

International Medical Cooperation Committee
Det Danske Spejderkorps
FDF
Radikal Ungdom
KFUM og KFUK i Danmark
Danske Studerendes Fællesråd
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
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DUFs sekretariat
Generalsekretariat
Generalsekretær
Ledelseskonsulent

Politik og demokrati
Chef for Politik og Demokrati
Chefkonsulent
Seniorkonsulent
Kommunikationskonsulent
Kommunikationskonsulent
Konsulent
Konsulent
Projektmedarbejder
Europamedarbejder
Studentermedarbejder

Foreninger og International Udvikling
Chef for Foreninger og International Udvikling (orlov)
Seniorkonsulent
Seniorkonsulent (orlov)
Juridisk konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
Studentermedarbejder

Administration og tipsadministration
Administrationschef
Tipskonsulent
Specialkonsulent
Administrativ koordinator
Regnskabsassistent
Kontorelev (orlov)
IT-studentermedarbejder
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Morten E. G. Jørgensen
Jakob Sørensen

Søren Gisselmann
Morten Østergaard Sørensen
Jens Nygaard Nielsen
Cecilie Meldgaard Goth
Sidsel Stybe Vestergaard
Filip Hove Kristensen
Cathrine Næsby
Maria Ladegaard
Simon Lindkær Andersen
Alicja Czajkowska

Gunvor Bjerglund Thomsen
Frederik Fredslund
Henrik Bang Bjørgo
Mikkel Wrang
Rasmus Jakobsen
Helle Joensen
Katrine Christiansen
Marie Engberg Helmstedt
Sille Wiberg Hedegaard
Nina Lundbye
Jesper Jais Nørgaard
Anders Palstrøm

Jesper Kejlhof
Henriette Tarris
Jakob Harbo Kastrup
Mia Syberg
Rie Nortoft
Dina Høyer Pearson
Søren Tekelioglu
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DUFs Udgivelser i 2017
Spil
• Fremtid i foreningen – unges fællesskaber på spil
Spillet bygger på og formidler viden fra DUFs store forskningsprojekt ”Fremtid i Forening?”.
Spillet er sendt til alle landsorganisationer i DUFs medlemsorganisationer.

Magasiner
• 7 spørgsmål. 12 kandidater. 1 valg. Dit.
Valgmagasin udgivet i samarbejde med Helsingør Kommune som del af den fælles indsats for
at øge unges valgdeltagelse ved Kommunal- og regionsrådsvalget 2017.

Film
• C:NTACT
DUF har i samarbejde med fonden C:NTACT udviklet et koncept med teater og debat, som skal
sætte refleksioner i gang hos nydanske unge i forhold til demokratisk engagement og valgdeltagelse.
Filmen præsenterer konceptet og viser de deltagende unges oplevelse af formatet.
• DUFs tværpolitiske netværk i Egypten
I filmen fortæller politisk aktive unge fra både Danmark og Egypten om deres engagement i DUFs
tværpolitiske netværk. Hør f.eks egyptiske Salma Saad, der er politisk aktiv i Egypt Party, fortælle,
hvordan mødet med dansk politik og demokrati har givet hende håb for det politiske klima og
demokratiets fremtid i hendes eget hjemland. Filmen er optaget i september 2016, hvor DUFs
tværpolitiske netværk mødtes i Danmark til en uges seminar. Filmen blev først offentliggjort i 2017
og er tilgængelig på DUFs YouTube-kanal.
• DUF styrker unges deltagelse i foreningslivet og samfundet – nationalt og globalt
Filmen er optaget på DUFs internationale partnerseminar i Haslev i maj 2017, hvor 39 unge fra
ni af DUFs medlemsorganisationer og deres partnerorganisationer fra hele verden var samlet.
De unge repræsenterer i alt ni forskellige nationaliteter og samarbejder om projekter, der handler
om alt lige fra at mobilisere unge til at få indflydelse på deres lokalsamfund i Filippinerne til at
forbedre forhold for unge døve i Ghana eller nedbryde de problematikker, der er for enlige unge
mødre i Rwanda. Filmen er tilgængelig på DUFs YouTube-kanal.
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DUFs Medlemskaber 2017
Foreningen og forskningsenheden Center for Ungdomsforskning (CeFU)
DUF er medlemsorganisation ved CeFU og har en fast plads i bestyrelsen. DUF er her repræsenteret
ved seniorkonsulent Henrik Bang Bjørgo.

Dansk Flygtningehjælp (DFH)
Styrelsesmedlem Cecilie Føns Stelmer (Youth for Understanding) er DUFs repræsentant ved det
årlige repræsentantskabsmøde.

European Youth Forum (YFJ)
DUFs styrelse har nedsat en koordinerende gruppe, der sammen med en repræsentant fra DUFs
sekretariat koordinerer DUFs europæiske aktiviteter.

Friluftsrådet
DUF er medlemsorganisation i Friluftrådet, men har valgt at indstille Det Danske Spejderkorps
som fast repræsentant ved årsmøder på vegne af DUF.

Globalt Fokus
DUF er kollektivt medlem i Globalt Fokus og repræsenteret i GF’s styregruppe ved chef for Foreninger
og International Udvikling, Gunvor Bjerglund Thomsen.

Krogerup Højskole
DUF har to faste repræsentanter i Krogerups repræsentantskab. Forretningsudvalget indstiller repræsentanter, som udfylder disse pladser. I 2017 var DUF repræsenteret i Krogerups bestyrelse af Morten
E.G. Jørgensen og Monika Skadborg (Danske Studerendes Fællesråd).

Mellemfolkeligt Samvirke (MS-ActionAid)
DUF er kollektivt medlem ved Mellemfolkeligt Samvirke og var repræsenteret ved MS Årsmødet 2017
ved Søren Bøllingtoft Knudsen. Han er valgt ind som DUFs repræsentant i MS Rådet.

UNICEF-Danmark
DUF var repræsenteret ved UNICEF Danmarks årlige generalforsamling 2017 ved styrelsesmedlemmer
Lone Søndergaard Leth Nielsen (DUI LEG & VIRKE) og Tobias Ameland Maltesen (Danske Skoleelever).
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Repræsentationer 2017
Udvalget for Ungdom under Styrelsen for Videregående Uddannelse,
Uddannelses- og Forskningsministeriet
DUF er i perioden 2015-2017 repræsenteret i udvalget ved Monika Skadborg (Danske Studerendes
Fællesråd), Uffe Engsig (Dansk ICYE) og Nadia Deis (Europæisk Ungdom). Jakob Kaastrup Sørensen,
ledelseskonsulent i DUF, er koordinator på denne repræsentation.

EU-specialudvalget vedr. Uddannelse og Ungdom under Styrelsen for
Videregående Uddannelse/kontoret for International Uddannelse,
Uddannelses- og Forskningsministeriet
DUFs forretningsudvalg har bedt generalsekretæren om at løfte denne opgave understøttet af ledelseskonsulenten.

Europa 2020 – Det danske kontaktudvalg
DUFs formand Kasper Sand Kjær er DUFs repræsentant i udvalget.

Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning under
Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling
DUF er repræsenteret ved Danske Skoleelever ved den siddende formand Jakob Bonde Nielsen. Den
nuværende udnævnelsesperiode løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 (3-årige udnævnelser).

Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD)
DUF er repræsenteret i DIPD’s bestyrelse med to pladser. Medlemmer udnævnes personligt for fire år
ad gangen af Udenrigsministeren. Ida Paetau (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) er udnævnt pr.
oktober 2017 og Jens Husted (Venstres Ungdom) pr. oktober 2015.

NORDBUK – Nordisk Børne- og Ungekomite, Nordisk Ministerråd
DUF har tre pladser i udvalget for denne pulje, der giver midler til initiativer, der drives af foreninger
for børn og unge, eller til børn og unges organisering i Norden. Der vælges nye kandidater til denne
post den 1. oktober 2017. Jakob Kaastrup Sørensen, ledelseskonsulent i DUF, er koordinator på denne
repræsentation.

Nordisk ekspertgruppe for agenda 30
To personer udpeges pr. 1. oktober 2017.

Rådet for Børns Læring
Rådet er oprettet i januar 2014 som rådgivende organ for Undervisningsministeren vedr. dagtilbud og
skoler. Der er udnævnt en bestyrelse på 7 medlemmer, og 18 organisationer er inviteret med omkring
bordet. Kasper Sand Kjær varetager den ene plads for DUF. Derudover udpeges et medlem fra den nye
styrelse.
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TV2 Østs repræsentantskab
DUF er repræsenteret igennem Århus Ungdoms Fællesråd (ÅUF) ved Marie Bach Trads (DSU/Frit Forum), Hans Henrik Juhl (Konservative Studerende), Jonas Hundebøll (FDF) og Sara Springborg (Århus
Ungdoms Fællesråd).

Frivilligerådets Vidensnetværk
DUFs formand er inviteret til at sidde med i dette netværk under Frivilligrådet. Generalsekretæren er
formandens suppleant i dette forum.

MS Mellemøstpuljen for Unge
Denne pulje under MS-ActionAid uddeler midler til unges projekter i MENA-regionen. DUF er repræsenteret i puljens bevilgende udvalg ved Helle Joensen, international konsulent i DUF.
Udviklingspolitisk Råd
Som rådgivende organ for Udenrigsministeren er nedsat Det Udviklingspolitiske Råd pr. 1. januar 2016.
Chef for Foreninger og International Udvikling, Gunvor Bjerglund Thomsen, er personlig udnævnt af
Udenrigsministeren for en 3-årig periode gældende fra 1. januar 2016.
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dufs aktivitetskalender for 2017
Januar

Februar

Marts

•

Ledernetværk Vest

•

Lederuddannelsen Bestem

•

Oplæg for Fritidsområdet i Region Hovedstaden

•

Koordinationsmøde om Skolevalg med Folketinget og de politiske ungdomsorganisationer

•

Debatter om tillid og demokrati med Efterskoleforeningen

•

Workshop for elever på Københavns åbne gymnasium i samarbejde med C:NTACT

•

Internationalt skriveværksted med quickoplæg: Engager jer i Østeuropa!

•

Lederforum Øst

•

Afholdelse af Skolevalg 2017

•

Evaluering af Skolevalg 2017 med Folketinget

•

Udvikling af Demokratiløftet i samarbejde med Everyday CPH:DOX

•

Udviklingsmøde om Demokratiets Dag med LO-Ungdom og Danske Erhvervsskoler

•

Høring om unge og digitale medier på Christiansborg

•

Workshop for elever på NEXT Ishøj i samarbejde med C:NTACT

•

Fyraftensmøde: Mangfoldighedsledelse i internationale projekter

•

Ungdomslederkursus

•

Ledernetværk Vest

•

Fyraftensmøde i Aarhus: Fremtid i Forening?

•

Udviklingsmøde med Helsingør Kommune om KV17-indsats

•

Debatter om tillid og demokrati med Efterskoleforeningen

•

Styregruppemøde under Vi-vil-Europa-initiativet

•

Udviklingsmøde om Demokratiets Dag med LO-Ungdom og repræsentanter fra
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation.

•

Møde med Tuborgfondet om potentielt samarbejde

•

Inspirationsmøde vedr. Ungdommens Folkemøde 2017

•

Møde i Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning

•

Internationalt skriveværksted med quickoplæg: Få overblik over DUFs værktøjer til
økonomistyring

April

•

Infomøde om fremtiden for DUFs internationale puljer

•

Fyraftensmøde i København: Fremtid i Forening?

•

Oplæg for Fritidsområdet Region Nordjylland

•

Koordineringsmøde med Politiken omkring DM i debat og Ukendte fortællinger på
Folkemødet 2017

•

Udviklingsmøder omkring Demokratiløftet

•

Koordineringsmøde vedr. Demokratiets Dag med de politiske ungdomsorganisationer

•

Udviklingsmøde med Helsingør Kommune om KV17-indsats

•

Referencegruppemøde vedr. temauge om demokrati og medborgerskab under Under-

		visningsministeriet
•

Oplæg om Fremtid i Forening? for Glostrup Folkeoplysningsseminar

•

Deltagelse i KL’s Kultur- og Fritidskonference

•

Deltagelse i Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde

•

Fyraftensmøde: Brug værktøjskassen – bliv bedre til projektstyring
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Maj

Juni

•

Netværk for udviklingskonsulenter

•

Netværk for udviklingskonsulenter

•

Bestyrelsesskolen

•

Fyraftensmøde i Aalborg: Fremtid i Forening? Hvilke fællesskaber vil unge have?

•

Fyraftensmøde i København: Fremtid i Forening? Hvilke fællesskaber vil unge have?

•

Indledende runder af DM i debat i Politikens hus

•

Udviklingsmøde med Helsingør Kommune om KV17-indsats

•

Koordineringsmøde omkring Nordbuk med udpegede repræsentanter

•

Udviklingsmøde vedr. temauge om demokrati med PLUSS, AAU og Youglobe

•

Styregruppemøde under Vi-vil-Europa-initiativet

•

Møde i Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning

•

Internationalt partnerseminar

•

Internationalt skriveværksted med quickoplæg: Sådan undgår I korruption

•

Lederforum Øst

•
•

Ledernetværk Vest
Folkemødet 2017, herunder afvikling af DM i debat, Demokratiløftet og Ukendte
fortællinger

August

September
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•

Koordineringsmøde vedr. temauge om demokrati med PLUSS, AAU og Youglobe

•

Koordinering af KV17-indsats med Helsingør Kommune

•

Fyraftensmøde: Evaluer dit internationale projekt

•

Seminar om trivsel og samvær i foreningslivet

•

Studietur til Lejre Kommune med folketingsmedlem Jakob Mark (SF)

•

Studietur til Aabenraa Kommune med folketingsmedlem Peter Kofoed (DF)

•

Demokratiets Dag på SOSU Sjælland i Næstved

•

Fyraftensmøde: Evaluer dit internationale projekt

•

Internationalt skriveværksted med quickoplæg: DUFs ungdomslederprogram

•

Inputmøde om DUFs nye internationale retningslinjer

•

Ledernetværk Vest

•

Refleks 2017

•

Lederforum Øst

•

Dialogmøder med DUFs medlemsorganisationer

•

Demokratiworkshop i samarbejde med C:NTACT på Ungdommens Folkemøde 2017

•

Møde i Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning

•

Internationalt skriveværksted

•

Ungdomslederkursus

•

Stormøde for kandidater til KV17 i Århus

•

Stormøde for kandidater til KV17 i Kolding

•

Stormøde for kandidater til KV17 i Aalborg

•

Stormøde for kandidater til KV17 i Herning

•

Stormøde for kandidater til KV17 i Næstved

•

Stormøde for kandidater til KV17 i Brøndby

•

Demokratiets Dag for Dalum Landbrugsskole i Fåborg

•

Demokratiets Dag for Faaborg Midtfyn Produktionsskole i Fåborg

•

Demokratiets Dag for Skive College i Skive

•

Demokratiets Dag for Uddannelsescenter Holstebro i Holstebro

•

2 x Demokratiets Dag for Espergærde Gymnasium i Espergærde

•

Demokratiets Dag for Tietgen i Odense

•

Demokratiets Dag for Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg
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Oktober

November

•

2 x Demokratiets Dag for Tradium i Randers

•

Demokratiets Dag for Hansensberg i Kolding

•

Demokratiets Dag for Viden Djurs i Grenaa

•

Demokratiets Dag for Hansensberg i Seest

•

Demokratiets Dag for Erhvervsskolerne i Aars

•

Demokratiets Dag for Helsingør Gymnasium i Helsingør

•

Demokratiets Dag for EUC Syd i Sønderborg

•

Demokratiets Dag for EUC Lillebælt i Fredericia

•

Demokratiets Dag for NEXT Nørrebro i København

•

Fyraftensmøde i København: Den politisk tænkende organisation

•

Ledernetværk Vest

•

Fyraftensmøde i Aarhus: Fundraising til mindre projekter

•

Inputmøde for medlemsorganisationer til DUFs arbejde i Disruptionrådet

•

Oplæg for Dansk Folkeoplysnings Samråds seminar om dannelse og effektmåling

•

Oplæg på Landssamrådets seminardag

•

Internationalt skriveværksted

•

Explore: Ukraine

•

Demokratiløftet i Helsingør for 250 unge i samarbejde med Helsingør Kommune og

•

Everyday CPH:DOX

•

Demokratiets Dag for Haderslev Handelsskole i Haderslev

•

Demokratiets Dag for Erhvervsskolen i Aars

•

Demokratiets Dag for Ribe Handelsgymnasium i Ribe

•

Demokratiets Dag for TEC i København

•

Demokratiets Dag for Kold College i Odense

•

Demokratiets Dag for Strømmen Produktionsskole i Vordingborg

•

Demokratiets Dag for Produktionsskolen Nordvestjylland i Lemvig

•

Demokratiets Dag for Lille Vildmose Produktionsskole i Kongerslev

•

Demokratiets Dag for SOSU i Herning

•

Demokratiets Dag for Grindsted Landbrugsskole i Grindsted

•

Demokratiets Dag for International Business College i Aabenraa

•

Demokratiets Dag for København Nord i Hillerød

•

Demokratiets Dag for Uddannelsescenter i Holstebro

•

Demokratiets Dag for Landbrugsskolen Sjælland i Høng

•

Demokratiets Dag for Produktionshøjskolen i Hjørring

•

Demokratiets Dag for Frederikshavn Handelsskole i Frederikshavn

•

Demokratiets Dag for Svendborg Erhvervsskole i Svendborg

•

Demokratiets Dag for Bygholm Landbrugsskole i Horsens

•

Demokratiets Dag for Roskilde HTX i Roskilde

•

Demokratiets Dag for HF & VUC Nordsjælland i Helsingør

•

Participate 2017: Creating space for volunteerism

•

Internationalt seminar om unge, demokrati og medbestemmelse

•

Fyraftensmøde: Evaluer dit internationale projekt

•

Netværksdag for udviklingskonsulenter

•

Lederforum Øst

•

Demokratiworkshop for Helsingør Ungdomsskole i samarbejde med C:NTACT og

punkt
5

Helsingør Kommune
•

Demokratiworkshop for Team Unge under Helsingør Jobcenter i samarbejde med

•

C:NTACT og Helsingør Kommune

•

Demokratiworkshop i boligområdet Vapnagaard i Helsingør i samarbejde med C:NTACT
og Helsingør Kommune

41

punkt
5
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•

Morgenuddeling af valgmagasin til unge i Helsingør i samarbejde med Helsingør
Kommune

•

Pop up valgevent og mobilt stemmested i boligområdet Vapnagaard i Helsingør i
samarbejde med Helsingør Kommune

•

Pop up valgevent og mobilt stemmested i kulturhuset Bølgen i Ålsgårde i samarbejde
med Helsingør Kommune

•

Uddeling af valgmerchandise og ”Jeg har stemt”-klistermærker i Helsingør på valgdagen
den 21. november i samarbejde med Helsingør Kommune

December

42

•

Demokratiets Dag for Syddansk Erhvervsskole i Odense

•

Demokratiets Dag for Sealandia i Slagelse

•

Demokratiets Dag for Grenå Produktionsskole i Grenå

•

Demokratiets Dag for Den Jyske Haandværkerskole i Hadsten

•

Demokratiets Dag for HF & VUC Nordsjælland i Helsingør

•

Demokratiets Dag for Syddansk Erhvervsskole i Odense

•

Demokratiets Dag for Produktionsskolen i Høje Taastrup

•

Demokratiets Dag for Egå Produktionsskole i Egå

•

Demokratiets Dag for Produktionsskolen Nordvestjylland i Holstebro

•

Demokratiets Dag for Learnsmark i Horsens

•

Demokratiets Dag for Det naturvidenskabelige Gymnasium i København

•

Demokratiets Dag for Fabrikken Produktionsskole i Tårnby

•

Demokratiets Dag for SOSU Nykøbing Falster

•

Demokratiets Dag for Tønder Handelsskole i Tønder

•

Demokratiets Dag for SOSU i Esbjerg

•

Demokratiets Dag for Allikelund Gymnasium i Kalundborg

•

Demokratiets Dag for Roskilde Handelsskole i Roskilde

•

Demokratiets Dag for KNord i Frederikssund

•

Demokratiets Dag for Campus Bornholm i Rønne

•

Demokratiets Dag for EUC Nordvest i Thisted

•

Demokratiets Dag for Mercantec i Viborg

•

Demokratiets Dag for SOSU Nord i Hjørring

•

Ledernetværk Vest

•
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