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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 
● - Ny tematik: Faglært uddannelse og jobskabelse
● - Demokrati og Partnerskaber
● - Ligestilling og SRSR
● - Klima og miljø
●
● 17.45- 18.00 Tid til spørgsmål

Dagens program



Ungdomsdelegater – et historiske overblik
• Danmark var et af de første lande til at introducere en ungdomsdelegat i 1972 
• Deltagelse i FNs generalforsamling (undtagen 2008-2014) – programmet blev 

genoptaget i 2016
• 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: Første to ungdomsdelegater for ny tematik faglært uddannelse og 
jobskabelse



Hovedformålet med arbejdet



UNGDOMSDELEGATPROGRAMMET
… giver unge en stemme i internationale beslutningsprocesser

… forankre 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 delegation til FN og 
andre international 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 tre områder, du søger. 
- - hver organisation kan indstille én kandidat per tema.

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
Ida Paetau
Global Ungerådgiver, Udenrigsministeriet, 
tidl. ungdomsdelegat til FN



Ny tematik – faglært uddannelse og jobskabelse

Hvad skal den nye tematik overordnet fokusere på?

1. udfordringer, som unge står over for i forbindelse med at få en uddannelse og 
et arbejde – især med hensyn til ungdomsarbejdsløshed, som rammer millioner 
af unge på verdensplan. 
2. at en faglært uddannelse og arbejde kan være et vigtig grundlag for et bedre 
liv for mange unge i verden, og at uddannelse og arbejde er grundlag for 
demokratisk deltagelse.



Ny tematik – faglært uddannelse og jobskabelse

Mulige internationale møder
- ILO - International Labour Conference
- UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development
- Global Youth Employment Forum
- Muligvis FN’s Generalforsamling med fokus på side events
- FN’s High Level Political Forum og ECOSOC Youth Forum - tidligere haft 
relevante temaer, og det kan forventes, at lignende muligheder vil opstå igen
- UNESCO-UNEVOC (TVET) konferencer

Mulige nationale aktiviteter
- Workshops for elever på faglige og tekniske uddannelser
- Dialogmøder med faglige ungdomsorganisationer og elevorganisationer
- DM i Skills



Demokrati og partnerskaber
Malene Bentsen & Casper Pedersen



Hvordan ser et typisk år ud?



Demokrati og partnerskaber - Internationalt

ECOSOC Youth Forum
Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.
A magna maecenas, quam magna nec
quis, lorem nunc.

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

World Conference of Youth ministers og 
ungdomsdelegater til udarbejdelse af ny 

ungdomserklæring. 

Lisboa +21

FN’s 74. generalforsamling

FN’s Generalforsamling

Forhandlingerne af unge resolutionen 

3rd Committee





Hvordan ser et 
corona år ud?

Online deltagelse.

Præsentationer for DUF-medlemsorganisationer og 
andre unge.

Ungdommens Folkemøde.

Nye tiltag for at nå ud til beslutningstagere og unge, 
eks. Ungdomsdelegaternes 10 Globale Krav

Potentiale for nytænkning.



Ligestilling og seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder (SRSR)



Vores fokusområder og mandat som ungdomsdelegater er nedfældet i et politikpapir vedtaget af 
DUFs styrelse

• Hvad er fokus i vores arbejde:
• Systematisk, alderssvarende seksualundervisning til alle børn og unge
• Digitale rettigheder
• Ligestilling i sundhed
• Fri adgang til prævention og sikker abort
• Et ligestillet arbejdsmarked
• Marginaliserede unge

Hvad er fokusset i vores arbejde?



Ting foregår online

• World Health Assembly

• FN’s Menneskerettighedsråd (HRC)

• Protraction of the COVID-19 Crisis: Mitigating the 
Impactand Protecting Future Generations

Men det er ikke det samme… 

• CSW – aflyst – mindre fejring af Beijing +25
• Sværere at deltage i møder online

Konkret arbejde i et anderledes år



Generelle tendenser

• Menneskerettigheder og
dermed kvinderettigheder er
under pres

• Der stilles spørgsmålstegn ved
multilaterale platforme, der 
traditionelt har håndhævet
rettighederne

Udfordringer står i kø i arbejdet for global ligestilling



● 1. Abort

● 2. Adgang til prævention

● 3. Udskamning og nedprioritering af seksualundervisning

● 4. Vold mod kvinder

● 5. Seksuelle minoriteter

Fem store udfordringer, der rør sig indenfor vores 
tematik på globalt plan



• Lande som USA, Rusland, observatørstaten Vatikanet, CARICOM (de caribiske lande), Saudi 
Arabien og Bahrain modarbejder ligestillingsdagsordenen.. Og andre lægger sig i slipstrømmen!

Hvorfor alle tilbageskridtene?



Gode råd til ansøgere

● Tjek at dit liv er fleksibelt nok til at rejse 
● Sæt tid af til nationalt outreach
● Vælg under-emner at blive nørd på, ingen er eksperter på alt
● Rollen er stadig ny og det er DUFs politikker også - vær med til at udvikle dem
● Brug de internationale unge-netværk og jeres forgængere
● I din ansøgning: Fortæl om dine styrker som repræsentant for den danske 

ungdom - og din passion og viden på tematikken 



Klima og miljø



• Klimakonventionen (UNFCCC) 

Som arbejder med klima forandringer.

Hvor 2021 kommer til at handle meget om landes opdateret strategier
for at nå Parisaftalen.

• Biodiversitetskonventionen (CBD) 

Som arbejder med naturkrisen.

Hvor 2021 kommer til at handle om at udvikle en ny global 2030 strategi.

Men vi arbejder også med andre klima- og miljørelaterede ting….

Vi arbejder primært med to konventioner



Friends of Europe: 
Samarbejde med tænketank
om grøn energi og inddragelse
af unge afrikanere

Biodiversiteteskonventionens
2030 global strategi
forhandlinger

I år er der fyldt mest...



• Det er vigtigt at vælge dine fokusområder. Det kan man ikke gøre fra starten, men der kommer et tidspunkt, hvor man 
bliver nødt til det.
• For os har vi eksempelvis delt det lidt op til, at Julian fokuserer mest på biodiversitet, mens Nadia fokuserer mere 

på energi

• Hvordan planlægger du din tid, så du har bedst mulig tid til at være ungedelegat
• Eksempelvis: forlæng studie, tag sommerfag, snak med arbejdsgiver mm. 

• Du kan (nok ikke) nå alt, hvad du gerne vil. Det er en hård erkendelse, for dig er så meget fedt som ungedelegat. 

Hvad ville vi gerne have vidst mere om før vi 
startede



• Du kommer ikke til at have viden om alt når du starter. 
Det er fint, der er ingen der forventer det. Brug hjælp og 
støtte fra de andre unge der arbejder med de samme 
emner (YOUNGO, GYBN, osv.).

• Vær forberedt på ændringer, og at ting pludselig kan 
rykke hurtigt, hvis der kommer en mulighed

• Prioriter forventningsafstemning med din meddelegat. 

• Træk i eksisterende netværk ift. At komme ud til unge

Gode råd til nye delegater



SPØRGSMÅL?
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