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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 1 

Vedr side: 107 
Vedr. linjenr.: 19 
 
Nyt forslag: Tilføjelse 
Det er desuden afgørende, at så mange unge som muligt får mulighed for at deltage i det 
repræsentative demokrati, for at unge kan føle ejerskab for det. 
 
Motivation: 
For at sikre demokratiet nu og fremadrettet er det nødvendigt at holde fast på en sund demokratisk 
kultur. En essentiel del i en sund demokratisk kultur er det personlige forhold til demokratiet; at 
føle ejerskab for det og være en aktiv del i de demokratiske processer og samtaler, samfundet 
bygger på. Det er derfor essentielt, at alle, særligt blandt unge, inddrages i demokratiet. 
 
Forslagsstiller(e): 
Netværket Af Ungdomsråd 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 2 
 
Vedr side: 108 
Vedr. linjenr.: 9 
 
Nyt forslag: Tilføjelse (nyt punkt) 
at valgretsalderen bør sænkes til 16 år, så flere unge kan tage aktiv del i det repræsentative 
demokrati. 
 
Motivation: 
For at sikre demokratiet nu og fremadrettet er det nødvendigt at holde fast på en sund demokratisk 
kultur. En essentiel del i en sund demokratisk kultur er det personlige forhold til demokratiet; at 
føle ejerskab for det og være en aktiv del i de demokratiske processer og samtaler, samfundet 
bygger på. Det er derfor essentielt, at alle, særligt blandt unge, inddrages i demokratiet. 
 
Forslagsstiller(e): 
Netværket Af Ungdomsråd 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 3 
Vedr side: 108 
Vedr. linjenr.: 23 
 
Nyt forslag: Tilføjelse 
samt uddannelse om aktivt medborgerskab og demokratiske rettigheder. 
 
Motivation: 
En vigtig del af demokratisk udvikling er at skabe en sund demokratisk kultur. Det åbenlyse sted at 
arbejde med at skabe en kulturændring er hos ungdommen: At sætte ungdommen ind i et 
demokratisk mindset vil være med til at sikre den fremtidige demokratiske udvikling. 
 
Forslagsstiller(e): 
Netværket Af Ungdomsråd 
Silba – Initiative for Dialogue and Democracy 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 4 
 
Vedr side: 108 
Vedr. linjenr.: 29-30 
 

at alle lande bør underskrive børnekonventionen, implementere den og overholde de konventioner, 
de underskriver. 
 
Nyt forslag: (Tilføjelse, ændring eller sletning)  
 

at alle lande bør underskrive børnekonventionen, implementere den og overholde de konventioner, 
de underskriver. Danmark bør i den henseende være et foregangsland og indskrive 
børnekonventionen i dansk lovgivning. 
 
Motivation: 
Når DUF mener, at alle verdens lande bør tiltræde børnekonventionen, så bør Danmark også gå 
forrest og vise sin forpligtelse det mål ved at indskrive konventionen i dansk lov. Det vil dels sende 
et stærkt signal om, at barnets tarv skal prioriteres over en række andre lovmæssige hensyn og dels 
styrke børn i Danmarks retssikkerhed. 
 
Forslagsstiller(e): 
Fagbevægelsens Ungdom, DUI, DSU, Sind Ungdom, Ungdomsringen, DaBUF 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 5 

 
Vedr side: 109 
Vedr. linjenr.: 1-4 
 

medierne skal sørge for, at enhver side af en sag kan komme til orde ved at forholde sig kritisk til 
troværdigheden af sin kilde samt at bestræbe sig på at forholde sig neutral. 
 
Nyt forslag: Ændring  
 

Det er ikke nok, at medierne sørger for, at enhver side af en sag kan komme til orde, de skal også 
forholde sig kritisk til troværdigheden af sine kilder og vægte dækningen ud fra det samt bestræbe 
sig på at forholde sig neutralt. 
 
Motivation: 
I diskussionen om den objektive journalistik er det vigtigt at gøre sig bevidst, at selvom selve 
journalisten næppe kan forholde sig til verdenen uden at være biased i en vis grad, så kan den 
journalistiske metode godt være objektiv. Men for at sikre, at den journalistiske metode opnår 
tilstræbt objektivitet og dermed kan udfylde sin rolle i at bringe os tættere på sandheden, er det 
ikke nok, at alle sider af en sag kommer til orde. Fænomenet 50/50 journalistik, hvor man blot sikre 
sig, at der er uenighed mellem sine kilder, er at springe over hvor gærdet er lavest. Det er 
journalistens rolle at vægte stemmerne i debatten og sikre sig, at det eksempelvis fremgår tydeligt 
af dækningen, når én enkelt forskers resultater er i strid med en konsensus i forskerverdenen. Det 
har ofte ikke været tilfældet, når det kommer til klimadebatten eller sundhedsdebatten. 
 
Forslagsstiller(e): 
Fagbevægelsens Ungdom, DaBUF, DSU, Sind Ungdom, DUI, Ungdomsringen 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 6 

Ændringsforslaget er indsendt efter fristen. 
 
Vedr side: 109 
Vedr. linjenr.: 1-4 
 
Nyt forslag: Ændring 
medierne skal tilstræbe kritisk stillingtagen til benyttede kilder, samt formidling af alsidige 
holdninger fra mangfoldige grupper, så enhver side af en sag kan komme til orde. 
 
Motivation: 
Det er vigtigt at tilstræbe diversitet og mangfoldige holdninger i medierne. Det vil vi gerne 
understrege med dette ændringsforslag. 
 
Forslagsstiller(e): 
Det Danske Spejderkorps, KFUM og KFUK i Danmark, De Grønne pigespejdere, Danske 
Baptisters Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF) og KFUM-Spejderne i 
Danmark. 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 7 

 
Vedr side: 109 
Vedr. linjenr.: 5-7 
uddannelsesinstitutioner skal styrke børn og unges demokratiske selvtillid ved at undervise dem i 
deres rettigheder og opdrage dem til demokratisk sindelag med dialogen som centralt værktøj. 
 
Nyt forslag: Ændring 
uddannelsesinstitutioner skal styrke børn og unges demokratiske selvtillid ved at undervise dem i 
deres rettigheder og danne dem til demokratisk sindelag med dialogen som centralt værktøj. 
 
Motivation: 
[skriv her] 
 
Forslagsstiller(e): 
Fagbevægelsens Ungdom, DaBUF, Sind Ungdom, DSU, DUI og Ungdomsringen 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 8 

 
Vedr side: 110  
Vedr. linjenr.: 7-8 
 
Nyt forslag: Tilføjelse  

• der bør sikres gode faciliteter og ske en afbureaukratisering af rammevilkårene, så der 
sikres bedst mulige forhold for det demokratisk organiserede foreningsliv. 

 
Motivation: 
Det er helt centralt for børne- og ungdomsorganisationer at have gode faciliteter, så de kan udføre 
deres idé- og værdibestemt arbejde, hvilket er med til at understøtte sunde og demokratiske 
fællesskaber. 
 
Forslagsstiller(e): 
De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-Spejderne 
i Danmark, DUI-Leg og Virke, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF og Danske Baptisters 
Spejderkorps 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 9 

 
Vedr side: 110 
Vedr. linjenr.: 9-10 
der skal sikres adgang for demokratiske politiske og religiøse organisationer på 
ungdomsuddannelserne. 
 
Nyt forslag: Ændring  
der skal sikres adgang for alle demokratiske organisationer, der er medlemmer af DUF på 
ungdomsuddannelserne. 
 
Motivation: 
Alle DUFs organisationer skal have lige vilkår og rettigheder til at organisere og demokratisere 
danske unge. Det bør derfor være irrelevant, om en organisation har fokus på friluftsliv, religion, 
humanitært arbejde, politik eller faglighed. Alle DUFs medlemsorganisationer har en berigtigelse i 
kraft af at være demokratisk dannende og alle DUFs organisationer bør derfor have adgang til 
ungdomsuddannelserne.  
 
Forslagsstiller(e): 
Fagbevægelsens Ungdom, Ungdomsringen, Sind Ungdom, DSU, DaBUF og DUI 
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Ændringsforslag til temapolitisk oplæg 10 

Vedr side: 110 
Vedr. linjenr.: 15 
 
Nyt forslag: Tilføjelse (nyt punkt) 
unge skal sikres adgang til reel demokratisk indflydelse på deres hverdag og lokalsamfund, for at 
give dem en personlig oplevelse af demokratiet. 
 
Motivation: 
Den bedste måde at skabe en forståelse for demokratiet er ved at være en del af det. At give unge 
muligheden for at søge reel indflydelse på deres egen virkelighed giver en vigtig forståelse for, 
hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund. Udover ”bare” at sikre unge indflydelse, vil en 
aktiv inddragelse af unge i demokratiske processer også give et vigtigt supplement til uddannelse 
og andre projekter for at sikre, at de unge engagerer sig og er en del af den demokratiske kultur. 
 
Forslagsstiller(e): 
Netværket Af Ungdomsråd 
 


