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DERFOR VIL DUF:
•

arbejde for, at flere unge, som står udenfor demokratiet og fællesskaberne, fremover
deltager, engagerer sig og bliver demokratisk dannet gennem lokale forpligtende
fællesskaber.

•

arbejde for, at DUF har en stærk stemme i debatten, samt at flere unge bliver et

talerør for deres sag og for demokratiet, samt at styrke åndsfriheden ved bekæmpelse
af holdningsforskrækkelse.

•

fortsætte sin stolte tradition gennem 80 år at og være en stærk stemme for det institutionelle
demokrati, repræsentativitet og menneskerettigheder.

Nyt forslag: Tilføjelse
DERFOR VIL DUF:
•

arbejde for, at flere unge, som står udenfor demokratiet og fællesskaberne, fremover deltager,

•

arbejde for et mere tilgængeligt demokrati, herunder sikre let og tilgængelig demokratisk viden,

engagerer sig og bliver demokratisk dannet gennem lokale forpligtende fællesskaber.
samt fysisk tilgængelighed.

•

arbejde for, at DUF har en stærk stemme i debatten, samt at flere unge bliver et talerør for deres sag
og for demokratiet, samt at styrke åndsfriheden ved bekæmpelse af holdningsforskrækkelse.

•

fortsætte sin stolte tradition gennem 80 år at og være en stærk stemme for det institutionelle
demokrati, repræsentativitet og menneskerettigheder.

Motivation:

Manglende tilgængelighed kan udgøre en væsentlig barriere for deltagelse, det gælder både den

fysiske, faglige og sociale tilgængelighed. Fx er det for nogen unge svært at forstå hvad der bliver
diskuteret og hvordan man kan deltage. Derudover handler det også om den digitale

tilgængelighed (hjemmesider ol.) og om den fysiske tilgængelighed ved fx vælgermøder, politiske
arrangementer ol. Tilgængelig gælder derfor både forståelse af og mulighed for deltagelse i

demokratiet. Vi mener at DUF skal være med til at gøre demokratiet mere tilgængeligt, så alle
unge kan deltage aktivt.
Forslagsstiller(e):

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH)
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