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● 17.00 - 17.10 Velkommen, præsentation af Ungdomsdelegatprogrammet og 
ansøgningskriterier

● 17.10 - 17.15 Udenrigsministeriet fortæller om deres arbejde med 
ungdomsdelegater og hvorfor det er vigtigt

● 17.15 - 17.45 Præsentation af hver tematik 
- Faglært uddannelse og jobskabelse
- Klima og miljø
- Ligestilling og SRSR
- Demokrati og Partnerskaber

● 17.45- 18.00 Tid til spørgsmål

Dagens program



Ungdomsdelegater – et historisk overblik
• Danmark var et af de første lande til at introducere en ungdomsdelegat i 1972 
• Deltagelse i FNs generalforsamling (undtagen 2008-2014) 
• 2017 Deltagelsen blev udvidet til at inkludere HLPF og 3. udvalg
• 2018 Seks ungdomsdelegater, 20 multilaterale og internationale møder.

• Større opmærksomhed på lokal og national forankring
• 2021 Otte ungdomsdelegater efter udvidelse med tematikken faglært uddannelse og 

jobskabelse



Hovedformålet med arbejdet



UNGDOMSDELEGATPROGRAMMET
… giver unge en stemme i internationale beslutningsprocesser

… forankrer og oplyser om globale agendaer blandt danske unge

Otte ungdomsdelegater nomineres for to år (fire årligt) af danske 
ungdomsorganisationer og udpeges af DUF
Mandat: Repræsenterer den danske ungdom i officielle delegationer til FN 
og andre internationale fora samt i Danmark.

Delegaterne er fordelt på fire temaer:
1. Demokrati og Partnerskaber 
2. Ligestilling og Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR) 
3. Klima og Miljø.
4. Faglært Uddannelse og Jobskabelse



Ungdomsdelegater deltager i debatten



Delegater skal indstilles af ungdomsorganisationer
Det dækker både:
- Medlemsorganisationer af DUF 
- Andre ungdomsorganisationer 

Husk at:
- specificer, hvilket af de fire tematikker, du søger
- hver organisation kan indstille én kandidat per tematik

Ansøgningskriterier



For at blive ungdomsdelegat skal du:

- Være mellem 18-30 år
- Brænde for og have erfaring med internationalt samarbejde
- Have et særligt kendskab til og erfaring med det søgte tema
- Have kendskab til verdensmålene
- Have diplomatisk sans, mod og evne til at tale unges sag i både større - forsamlinger og 
blandt beslutningstagere i politiske fora
- Have kendskab til DUF, og kunne repræsentere vedtaget politik og mærkesager fra DUF 
på de forskellige tematikker
- Være indstillet af din organisation, hvori du er aktiv, frivillig eller politisk valgt

Ansøgningskriterier fortsat…



Udenrigsministeriet
Natascha Skjaldgaard
Global Ungerådgiver, Udenrigsministeriet, 
tidl. ungdomsdelegat til FN



Faglært uddannelse og jobskabelse



Faglært uddannelse og jobskabelse



Internationalt
• World Health Assembly
• FN’s Menneskerettighedsråd (HRC)
• Kvindekommissionens 
• Generation  equality

Nationalt
● Danske interesseorganisationerne 
● Oplæg

Ligestilling og SRSR - Konkret arbejde



● Hvad er fokus i vores arbejde:
○ Systematisk, alderssvarende seksualundervisning til alle børn og unge
○ Fri adgang til prævention og sikker abort
○ Digitale rettigheder
○ COVID-19
○ Ligestilling i sundhed
○ Marginaliserede unge
○ Mental Sundhed

Arbejdet med ligestilling og SRSR



Klima og miljø
Nationalt

o Klimasprint med Ungdommens Røde Kors
o Event med gymnasieelever om Energi og 

COP 26
o Holde regelmæssige møder med 

delegationerne i Miljøministeriet og Klima-, 
energi- og forsyningsministeriet om FN-
forhandlingerne.

o Mellemfolkeligt Samvirke lavede en film om 
Nadia og  ungdomsdelegatarbejdet.

o Nadia har holdt tale til unge i Herning.
o Tale til UNDP Danmarks lancering af ny 

Human Development Report

Internationalt
o Regeneration 2030 week og ESDN 

sustainable learning platform:
o Emma i intergenerational debat med 

Europæisk kommissær for miljø, fiskeri og 
landbrug

o COP 26 – forhandlinger og sideevents
o Møde med COP 26’s præsident Alok Sherma
o Nadia gav tale til Friends of Europe's

'Women's leadership in climate action’



● En FN-læringskurve (eks. UNFCCC, CBD, SBI, SBSTTA).
● Være klar til at tale engelsk!
● Tænke ud af boksen.
● Mange samarbejdsmuligheder, men at være proaktiv er vigtigt.

○ Vi skal skabe vore muligheder og veje ind for at påvirke 
delegationerne.

Hvad skal man vide som ungdomsdelegat for 
klima og miljø?



DEMOKRATI OG PARTNERSKABER - internationalt

ECOSOC Youth Forum
Forum for unge og unges
udfordringer.

HLPF Formøde
Formøde med de europæiske 
ungdomsdelegater i Holland. 
Arrangeret af det hollandske 

ungdomsråd

Formøde med de europæiske 
ungdomsdelegater i Berlin. 

Arrangeret af European Youth Forum

UNGA formøde

FN’s 76. generalforsamling
FN’s Generalforsamling

Forhandlingerne af 
unge resolutionen 

3rd Committee

HLPF
Forum for status på 
verdensmålene





OM VORES TEMATIK

Vi tager RESTEN.

Meget handler om at italesætte 

ungeinklusion og unges rettigheder –

også i det globale syd.

Der er rig mulighed for at vælge eget 

fokus – dog inden for mandatramme.

Forhandler lige nu Youth Resolution i 

UNGA’s Third Committee på vegne af 

Danmark.



SPØRGSMÅL?


