Velkommen til infomøde om
Udviklingsministerens ungepanel

Program for infomøde
18:00 – 18:10

Velkommen ved DUF’s formand Chris Preuss

18:10 – 18:20

Præsentation af ungepanelet og ansøgningsproces

18:20 – 18:30 Udenrigsministeriet fortæller om ungepanelets rolle
18:30 – 19:00 Tid til spørgsmål

Hvorfor et ungepanel?
De unge skal have mulighed for at styrke deres deltagelse og indflydelse i samfundet
som involverede, engagerede og ligeværdige aktører med evne og mulighed for at tage
udviklingen i egen hånd. […] Det handler om udvikling af og med de unge, ikke bare for
unge.
Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi
Formål med ungepanelet

- Øge involveringen af unge i udviklingssamarbejdet
- Sikre, at der tages afsæt i unges behov og perspektiver, når unge-relaterede politikker
og indsatser designes og implementeres

Ungepanel
Tilknytning

Ungepanelet bliver tilknyttet udviklingsminister Flemming Møller
Mortensen

Sammensætning

6 danske unge
(indstilles af DUF)
8 unge fra Danmarks prioritetslande i Afrika
(nomineres af de danske ambassader)

Mødefrekvens

Ungepanelet mødes en gang i kvartalet og efter behov, og
udviklingsministeren deltager på min. to møder årligt
Ungepanelet kan desuden engagere andre unge i relevante
aktiviteter så som inputmøder og gennem kommunikation

Mandatperiode

Ungepanelet nedsættes for ét år ad gangen

Eksempler på ungepanelets involvering
Panelet vil gennem møder give unge mulighed for at give input og rådgive ministeren og
Udenrigsministeriet om relevante unge-vinkler på strategier, projekter, programdesign og
–implementering.

Panelet vil bl.a. kunne inddrages og involveres i:
- Udviklingen af den kommende udviklingspolitiske strategi
- Udarbejdelsen og implementeringen af pionerprojekter, inden for fx jobskabelse, klima
og seksualundervisning/prævention
- Projekter og programmer på globalt og regionalt niveau
- Generelle spørgsmål om unge

- Relevante debatter og arrangementer, hvor det er relevant med unges input

Ansøgningskriterier
For at blive panelist i udviklingsministerens ungepanel skal du:
- Være mellem 15-29 år
- Have stærke analytiske og kommunikative færdigheder
- Kunne tale og skrive flydende engelsk
- Have mulighed for at deltage i ungepanelet i hele mandatperioden (1 år)
- Danske panelister skal indstilles af en dansk ungdomsorganisation eller en dansk
organisation, der repræsenterer unge i en dansk eller international kontekst

Ansøgningskriterier, fortsat
For at blive panelist i udviklingsministerens ungepanel skal du:
- 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

Ansøgningsproces
Frist for ansøgning 17. januar 2021 kl. 23:59
Sådan søger du

Udfyld ansøgningsskemaet,
som du finder her, og send til
job@duf.dk

Obs

Vær opmærksom på, at du skal
indstilles af din organisation, og
at din organisation skal
underskrive
ansøgningsskemaet

Udenrigsministeriet
Ida Paetau og Natascha Skjaldgaard
Globale Ungerådgivere, Udenrigsministeriet

Gode råd til ansøgere
- Vær sikker på, at du har tid til at indgå i panelets aktiviteter det næste år
- Rollen er ny for både panelister og Udenrigsministeriet – vær med til at
udvikle ungepanelets rolle og arbejde. Uddyb gerne dine ambitioner med
ungepanelet i din ansøgning.
I din ansøgning:
-

Fortæl om dine styrker som repræsentant for den danske ungdom

-

Fortæl om din passion og viden om udviklingspolitik

-

Uddyb gerne, hvis du har en specifik viden indenfor en konkret tematik
indenfor udviklingspolitik

-

Skriv gerne eksplicit, hvordan din organisation kvalificerer sig til at være en
ungdomsorganisation, eller en organisation som repræsenterer unge i en dansk
eller international kontekst – hvis det ikke er indlysende

SPØRGSMÅL

Karen Damsgaard
Programansvarlig i DUF

KONTAKT
Telefon: +45 60 20 14 35
Mail: kd@duf.dk

