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Den Temapolitiske Drøftelse 2020: Demokrati 
Indledning 
I DUF mener vi, at demokratiet er den bedste livs- og styreform, og at vi er forpligtede til at videreudvikle det til enhver 
kommende generation. Derfor ser vi med bekymring på, at demokratiet verden over er under pres. Vi ser i stigende grad 
befolkningsgrupper, der ikke tror på demokratier, en polariserende debat, der splitter og autoritære ledere, der presser 
menneskerettighederne.   
I DUF mener vi, at det er afgørende at give et klart modsvar til disse tendenser og vi stiller os derfor forrest i kampen 
for demokratiet. Vi mener ikke, at demokratiet kan tages for givet eller at der er et facit for demokratiets tilstand. Vi 
mener, at demokratiet er en foranderlig størrelse, som skal styrkes og fornyes gennem hver generation. Derfor er det 
afgørende for DUF, at vi som samfund tager ansvar for, at børn og unge vokser op med et demokratisk sindelag.  
 
Det nationale demokrati i Danmark  
Når det handler om at deltage i det repræsentative demokrati og civilsamfundet, ligger danskerne i toppen af 
verdensranglisten. Samtidig er tilliden til politikere bemærkelsesværdig lav, og antallet af medlemmer i partierne er 
faldet til under fire procent af vælgerne. Som samfundsengageret ungdom skal vi være med til at sikre et stærkt 
demokrati i hele Danmark, som kontinuerligt udvikles. I denne udvikling er det afgørende, at dialogen er 
gennemgående, samt at demokratisk repræsentation og det demokratisk organiserede foreningsliv fortsat er en 
central måde at inddrage borgere på. 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. 
 
Derfor mener DUF, at: 

- partierne bør bruge flere ressourcer på at inddrage flere borgere i politikudvikling og dermed sikre det nære 
demokrati lokalt og regionalt.  

- der bør etableres et demokratisk dialogforum, hvor medierne, partierne og civilsamfundet kan drøfte 
demokratiske dilemmaer og styrke den gensidige forståelse gennem dialog. 

- det er vigtigt at sikre demokratisk organisering og inddragelse ved at dyrke repræsentation med valgt mandat i 
både det store og det lille demokrati. 

- at valgretsalderen bør sænkes til 16 år, så flere unge kan tage aktiv del i det repræsentative demokrati. 

Det globale demokrati og frihedsrettigheder 

Det går den gale vej med udviklingen af demokratiet på verdensplan, og antallet af lande med frit demokrati falder for 
fjortende år i træk. Vi ser verden over, at basale rettigheder brydes ved eksempelvis oprettelse af LGBT-frie zoner i 
Polen, fængsling af unge rettighedskæmpere i Zimbabwe og ulovliggørelse af protester og kritiske ytringer i Hong 
Kong. Vi ser med bekymring på den store grad af polarisering både indenfor og imellem lande, som modarbejder 
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dialog, samarbejde og demokratiet. Det demokratiske ideal, hvor alle mennesker er lige, og hvor vi lever op til 
menneskerettighederne og børnekonventionen, skal i højsædet igen, så den største ungegeneration nogensinde får en 
demokratisk fremtid. Unges demokratiske rettigheder skal sikres, og det er vigtigt at beskytte individuelt forfulgte 
unge, der arbejder for at fremme demokrati og menneskerettigheder. Derfor skal vi stå vagt om de værdier, som 
kendetegner et stærkt demokrati, som bl.a. er mindretalsbeskyttelse og frihedsrettigheder. 
 
Derfor mener DUF, at:  

- unge fra hele verden skal sikres reel adgang til deltagelse, indflydelse og beslutningsprocesser samt uddannelse 
om aktivt medborgerskab og demokratiske rettigheder. 

- unge i partnerskaber er vigtige i demokratiet. Flere partnerskaber i det offentlige, i civilsamfundet og i 
erhvervslivet skal inkludere unge aktivt i selve partnerskabet.  

- der skal sikres international anerkendelse af værdien af nationale ungdomsråd med bred repræsentativitet. 
- at alle lande bør underskrive børnekonventionen, implementere den og overholde de konventioner, der 

underskriver. Danmark bør i den henseende være et foregangsland og indskrive børnekonventionen i dansk 
lovgivning. 

 
Demokratisk samtale & dialog 
Grundlaget for et levende demokrati er den demokratiske samtale, som tager udgangspunkt i retten til frit at sige, hvad 
vi tænker, føler og mener. I DUF mener vi, at den demokratiske samtale er mere end blot en konstitutionel sikret ret til 
at ytre sig; det er et sindelag, som sætter respekt og forståelse mellem mennesker i højsædet. DUF ser det som en 
essentiel del af demokratiet, at vi kan være uenige sammen og respektere hinandens holdninger. Både i det ”lille” og 
”store” demokrati, skal vi udfordre hinandens holdninger, lytte til modparten og rykke os som individer, så vores verden 
bliver større. Gennem mødet med mennesker, som er anderledes end os selv, styrker vi vores naturlige nysgerrighed, 
forståelse og respekt for hinandens forskelligheder.  
 
Derfor mener DUF, at:  

- det ikke er tilstrækkeligt, at medierne sørger for, at enhver side af en sag kan komme til orde. De skal også 
forholde sig kritisk til kildernes troværdighed og vægte den mediemæssige dækning ud fra dette, når de 
tilstræber en neutral nyhedsproduktion med høj sandhedsværdi. Desuden skal medierne tilstræbe en 
repræsentativ dækning, hvor flere befolkningsgrupper end i dag kan bryde igennem mediemuren. 

- 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.  

- politikere skal tage ansvar for en øget politikerlede og sikre en konstruktiv, demokratisk tilgang til politiske 
modstanderes holdninger.  

- foreningslivet skal tilstræbe den højest mulige grad af diversitet.  
 
Det digitale demokrati  
Gennem de seneste år er en større del af den offentlige debat rykket ind på sociale medier. Digitaliseringen har givet 
nye muligheder for deltagelse og der er opstået nye platforme til at være aktiv i demokratiet. Men debatten på de sociale 
medier er blevet meget rå, og mange steder er trusler og hadefulde ytringer hverdagskost. Vi oplever, at mange afholder 
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sig fra at deltage i debatten online, fordi de oplever en hadefuld debatkultur. Det betyder også, at flere og flere brugere 
på sociale medier har samlet sig i ekkokamre, hvor deres holdninger ofte kun bliver bekræftet og sjældent udfordret. 
Udfordring er tæt forbundet med indholdsstyringen og algoritmer på sociale medier, der medfører, at brugere oftest 
præsenteres for indhold, de allerede er enige i. Samtidig kan grupper på nettet være med til at skabe trygge rammer for 
at udfolde sin mening og være åben over for andres. Disse rum skal dog udfordres for at undgå ekkokamre.  
 
Derfor mener DUF, at: 

- der i højere grad skal sikres et demokratisk grundlag i den digitale infrastruktur, som fremmer en god 
demokratisk ånd og samtale. 

- der skal være gennemsigtighed til stede for indholdsstyringen på sociale medier, samt fokus på ressourcer til at 
følge sager om chikane og trusler. 

- teknologiforståelse skal være integreret i grundskolen for at sikre, at enhver ny generation får en dybdegående 
forståelse af, hvordan den digitale del af verden fungerer samt hvordan man sorterer i strømmen af informationer.  

- både traditionelle, internet- og sociale medier skal deltage konstruktivt i arbejdet med at bekæmpe hadefuld tale 
og spredning af misinformation.  
 

Børn, unge og demokratisk dannelse  
Hal Koch sagde, at demokratisk dannelse ikke er noget, der kommer af sig selv, eller som vi er født med. Det er noget, 
som hver ny generation må tilegne sig på ny. Derfor er det centralt, at alle børn og unge har lige mulighed for at opbygge 
demokratisk selvtillid og tillære sig demokratiske egenskaber. Vi mener at børn og unges engagement i stærke, 
demokratiske fællesskaber i foreningslivet kan bidrage til børn og unges demokratiske dannelse, fordi de i 
foreningslivets hverdag kan opleve det ‘lille demokrati’ i praksis. Fællesskaberne kan danne rammen for at komme til 
orde, gå i dialog, blive lyttet til, blive enige om prioriteringer i arbejdet, og opleve at ens stemme har en betydning. 
Gennem samtalen med andre, der både er uenige og enige, skal vi sammen udvikle alle niveauer af samfundet gennem 
god demokratisk praksis. Desværre oplever vi, at forenings- og fritidslivet flere steder i landet er presset på mødesteder 
og faciliteter på grund af en stigende urbanisering og befolkningsvækst særligt i landets største byer. Det giver store 
udfordringer for en fortsat udvikling af gode rammer for foreningslivet og dermed den demokratiske opdragelse af 
enhver ny generation.  
 
Derfor mener DUF, at:  

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

- der skal sikres adgang for demokratiske organisationer, der er medlemmer af DUF på ungdomsuddannelserne.  
- skolevalget skal sikres for fortsat at styrke unges demokratiske deltagelse. Foreningslivet skal fortsat arbejde på 

at nå ud til flere af de børn og unge, som ikke er en del af det i dag.  
- folkeoplysningen for børn og unge er vigtig, derfor skal niveauet for folkeoplysningsmidler ikke være et ’ræs mod 

bunden’, men prioriteres højt kommunalt. 
- unge skal sikres adgang til reel demokratisk indflydelse på deres hverdag, uddannelsesinstitutioner og 

lokalsamfund, for at give dem en personlig oplevelse af demokratiet. 


