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Ansøgningsskema til udviklingsministerens ungepanel 

DUF og Udenrigsministeriet søger seks panelister til udviklingsminister Flemming Møller 
Mortensens nye internationale ungepanel. Ungepanelet kommer til at bestå af otte afrikanske og 
seks danske unge, der skal rådgive udviklingsministeren og Udenrigsministeriet om 
ungeperspektiver på udviklingspolitik. 
 
For at blive panelist i udviklingsministerens ungepanel skal du: 

▪ Være mellem 15-29 år 
▪ Have kendskab til eller være interessent i dansk udviklingspolitik 
▪ Have erfaring med et eller flere af følgende områder: økonomisk udvikling, 

entreprenørskab, ungdomsarbejdsløshed, konflikthåndtering, aktivt medborgerskab, 
demokrati og regeringsførelse, modvirkning af voldelig ekstremisme og radikalisering, 
internationale partnerskaber, unge-ledte projekter, rettighedsbaseret arbejde (herunder 
piger og kvinders rettigheder), seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 
klimaaktivisme eller lignende 

▪ Have stærke analytiske og kommunikative færdigheder; 
▪ Kunne tale og skrive flydende engelsk 
▪ Have mulighed for at deltage i ungepanelet i hele mandatperioden (1 år) 

 
For at ansøge skal du være indstillet af en af DUFs medlemsorganisationer eller en anden dansk 
organisation, der repræsenterer unge i en dansk eller international kontekst. En organisation kan indstille 
én kandidat. 
 
DUF betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge 
 
Ansøgningsskemaet fremsendes til job@duf.dk senest søndag den 17. januar 2021 kl. 23:59.  
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Organisation 

Organisationens navn:          

Kontaktperson (navn og rolle):  

Telefon:  

 E-mail:                                                                                           

Ungepanelist ansøger 

Navn:      

Adresse:             

Postnr. og by:  

E-mail:  

Telefon:        

Fødselsdato:  

Rolle i organisationen:  

Om ansøgeren, herunder uddannelsesbaggrund og nuværende beskæftigelse (Maks 700 anslag)   
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 Organisationens internationale engagement (Maks 700 anslag)   

 

 

Panelansøgerens erfaring med international udvikling og/eller en eller flere af de tematiske 
områder, der er listet i opslaget (Maks 700 anslag) 
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Motivation  (Maks 1000 anslag) 
(Note: Hvad er organisationens og panelansøgerens motivation for at ansøge og blive en del af 
udviklingsministerens ungepanel)  

 
 
 
Underskrifter 

Dato:   Underskrift organisation (tegningsberettiget): 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Dato:  Underskrift ansøger til internationalt ungepanel: 

 

______________________________________________________________ 
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