
 

 

     

DUFs holdning til det internationale ungdomsarbejde med Demokrati og  1 
Partnerskaber  2 
  3 
DUF ser med bekymring på den demokratiske udvikling i verden, hvor udviklingen i antallet af lande, som 4 
kan beskrives som liberale demokratier er faldende, og værdien af fundamentale demokratiske rettigheder 5 
udfordres. Der er i dag færre liberale demokratier i verden, end der var i 2005, og der er flere lande i dag, der 6 
kategoriseres som flerpartisdiktaturer1. DUF ser desværre eksempler på, at grundlæggende demokratiske 7 
rettigheder udvandes i lande, som ellers var veletablerede demokratier.    8 
  9 
For DUF er demokrati ikke blot en styreform, men også en livsform. Det er en måde at handle på og en måde 10 
at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet, omgivelserne og samfundet er 11 
central, og handleformen er baseret på dialog snarere end afstemninger. Derfor er det stærkt bekymrende, at 12 
der i flere lande, som eksempelvis Tyrkiet, Ungarn og Polen, fremelskes et syn på demokrati som flertallets 13 
ret til at herske uden hensyn til mindretallet. Det kalder på handling fra civilsamfund, stater og 14 
internationalt samfund for at udfordre denne fortælling.    15 
  16 
I DUFs demokratiforståelse ligger en tro på, at dialog er det bedste værktøj til at håndtere de konflikter og 17 
interessemodsætninger, som uundgåeligt er en del af vores samfund. Derfor kan indførelsen af demokratiske 18 
institutioner og rettigheder ikke stå alene. DUF ser med bekymring på en stigende tendens til at undertrykke 19 
eller diskriminere andre i ytringsfriheden eller demokratiets navn, ligesom DUF ser med bekymring på 20 
tendensen til selvcensur på baggrund af tonen i debatten. For DUF er vigtigt at slå fast, at demokratiet og 21 
ligeværd netop ikke kun er et sæt juridiske rettigheder som kan sikres lovgivningsmæssigt, det er også et 22 
sindelag som bygger på gensidig respekt og anerkendelse. DUF arbejde for at fremme respektfuld 23 
demokratisk dialog insisterer på at ytringsfrihed og demokratiske rettigheder selvfølgelig er ukrænkelige, 24 
men ikke uimodsagt skal bruges til at diskrimere eller undertrygge grupper i samfundet.    25 
  26 
For DUF er en afgørende nøgle til at opnå national og international sammenhængskraft at opbygge 27 
ligeværdige og forpligtende partnerskaber. For DUF er det særligt vigtigt at opbygge bæredygtige 28 
partnerskaber mellem unge, men også partnerskaber mellem det offentlige og civilsamfund, samt 29 
civilsamfund og erhvervsliv. Ligeværdige tillidsbaserede partnerskaber er helt afgørende i opbygningen af 30 
inddragende og demokratiske samfund og bæredygtige internationale samarbejder.   31 
  32 
Menneskets værd og de personlige frihedsrettigheder skal fremmes   33 
Når den ene eller den anden part i et samfund griber til ekstremistiske udtalelser eller sågar vold, så skabes 34 
kimen til konflikt. Uenigheder i et demokrati er godt og sundt, men generaliseringer, hadefulde ytringer og 35 
spredning af misinformation er ikke. DUF vil insistere på den demokratiske samtale og det fysiske møde på 36 
tværs af forskelligheder.  Derfor mener DUF at:   37 

• Alle lande skal anerkende og overholde de demokratiske principper, med udgangspunkt i 38 
menneskets ligeværd og frihed for alle. Særligt er der behov for at manifestere både ytringsfrihed og 39 
religionsfrihed.   40 

• EU og FN skal fordømme når enkelte eller grupper af unges rettigheder trædes under fode.   41 
   42 

 
1 Møller og Skaaning: Antallet af liberale demokratier er fordoblet siden 1970’erne, men udviklingen er ikke entydigt positiv  



 

 

     

 43 
Unge skal inddrages i beslutningsprocesser   44 
DUF mener, at alle borgere, ikke mindst unge, skal anerkendes og inddrages i beslutninger, der vedrører 45 
dem og deres eget liv og fremtid. DUF siger højt, at hvis unge reelt skal have indflydelse, kræver det også, at 46 
nogen skal afgive noget af den magt, de besidder i dag, unge skal have en plads ved bordet.   47 
Derfor mener DUF at:   48 

• Unge skal sikres reel adgang til deltagelse og indflydelse på alle niveauer i samfundet - lokalt, 49 
nationalt og internationalt. Beslutninger skal træffes med unge, og unge skal inddrages ligeværdigt i 50 
beslutningsprocesser fra start til slut.   51 

• Unges samfundsengagement skal stimuleres gennem adgang til at deltage i den offentlige debat 52 
samt styrket oplysning og uddannelse med fokus på det deltager -og handlingsorienterede.   53 

• Det skal sikres at unge bliver inddraget i formelle processer, som vi ser det med Ungeklimarådet. 54 
Dette gælder både i national forstand og i andre multilaterale fora.  55 

• Der skal arbejdes for et ungepanel både i Udenrigsministeriet, såvel som implementering af ungeråd 56 
eller ungepaneller på europæisk plan. 57 

 58 
Medierne skal løfte deres pligt og ansvar  59 
Både de traditionelle medier og de nye sociale medier har et kæmpe ansvar for udviklingen af vores 60 
demokrati og vilkårene for den demokratiske samtale. Den hårde tone i den politiske debat på de sociale 61 
medier får hele 56,5 procent af danske unge mellem 16 og 26 år til at holde deres meninger for sig selv, og det 62 
forholder sig formentlig på samme måde i mange andre lande. Samtidig ser vi at sociale medier misbruges af 63 
nationer, grupper og enkeltpersoner til spredning af fordrejede eller falske informationer om andre personer 64 
og grupper, og derved bidrager til had og splittelse. Derfor mener DUF at:   65 
  66 

•  Både traditionelle -og sociale medier skal forpligtes i arbejdet med at bekæmpe hadefuld tale og 67 
spredning af misinformation, det kan ske både gennem positive incitamenter, frivillige aftaler eller 68 
gennem lovgivningsmæssig regulering.  69 

• At indsatsen for teknologidannelse og teknologibrug skal øges, så børn og unge udvikler en kritisk 70 
sans overfor vilkårene i den digitale infrastruktur.  71 

• At der i højere grad bør sættes demokratisk forankrede rammer for sociale medier, som fremmer en 72 
god, demokratisk samtale. 73 

   74 
Skab ungepartnerskaber på tværs af grænser   75 
Fra DUFs eget arbejde ved vi, at der ligger en fantastisk udviklende kraft i at sætte unge sammen på tværs af 76 
landegrænser med det formål at udveksle og udvikle netop det, som de brænder for. Uanset om det er 77 
spejdermodellen, den politiske samtale eller udbredelse af oplysning om sundhed. Når vi skaber rammerne 78 
for, at unge kan mødes om det, de kæmper for på tværs af grænser, udvikler vi den enkelte unge, vi styrker 79 
deres sag, og vi skaber Interkulturel forståelse. Vi hjælper også til at udvikle unges organisering og 80 
foreningsengagement, som styrker den demokratiske dannelse. Der skal skabes et gunstigt miljø for 81 
internationalt ung-til-ung-samarbejde, herunder med henblik på at forankre verdensmålene og sikre 82 
anerkendelse af unge som ligeværdige partnere i denne dagsorden.    83 
Derfor mener DUF at:   84 

● Der skal sikres international anerkendelse, adgang og finansiering til ung-til-ung- partnerskaber 85 
samt formel og nonformel kapacitetsopbygning af unge 86 

 87 



 

 

     

● Partnerskaber er uundværlige, hvis vi skal nå i mål med verdensmålene, hvorfor den danske tilgang 88 
til ung-til-ung projekter skal udbredes til flere lande.    89 

 90 

  91 
Sikre unges deltagelse ved valg   92 
De fleste lande i verden praktiserer valghandlinger, men det er meget forskelligt fra land til land, hvor gode 93 
forudsætninger disse valghandlinger skaber for unges deltagelse. Derfor mener DUF at:   94 

• Det bør være så tilgængeligt som overhovedet muligt for unge at deltage samt opstille ved valg. I 95 
denne sammenhæng er det relevant at se på valgretsalder, men også de administrative krav, 96 
herunder vælgerregistrering, økonomiske vilkår, geografi mv.   97 

• Det skal være så let som muligt for unge selv at stille op og blive valgt  98 
• Unge skal undervises og socialiseres ind i en valgtradition og derfor skal der gøres en særlig indsats 99 

for at mobilisere unge ved valg, eksempelvis gennem initiativer som Skolevalg.   100 
   101 
Alle grupper af unge skal inddrages og respekteres  102 
DUF støtter og arbejder for en mangfoldig repræsentation af unge ved såvel nationale som internationale 103 
beslutningsprocesser. Den mangfoldige ungdoms rettigheder og mulighed for medindflydelse skal sikres, 104 
uanset social eller kulturel baggrund. Vi ved at mange minoriteter overhøres eller overses i det demokratiske 105 
processer Derfor mener DUF at:   106 

•  Alle grupper af unge skal inddrages i relevante beslutningsprocesser, og der skal gøres en særlig 107 
indsats for at sikre, at minoriteter kommer til orde.   108 

   109 
Skab og styrk ungdomsråd i hele verden  110 
DUF som Ungdomsråd er noget helt særligt. Dels fordi DUF er skabt af unge, for unge og ledes af unge.  111 
DUF er særlig, fordi organisationen repræsenterer unge bredt, lige fra hele det politiske spektrum til 112 
bredden i de forskellige typer af ungdomsorganisationer og dermed unge. DUFs opbygning og bredde gør 113 
DUF til et legitimt talerør for unge i Danmark, et talerør som mange unge andre steder i verden ikke har.  114 
Derfor mener DUF at: 115 

• Der sikres international anerkendelse til værdien af nationale ungdomsråd  116 
• Opbygningen af repræsentative og demokratiske ungdomsråd skal styrkes og understøttes af stat og 117 

regeringer, med respekt for rådenes uafhængighed og selvstændighed.   118 
   119 
Flere lande og medlemsstater skal have ungdomsdelegater   120 
Med ungdomsdelegatprogrammet og hele seks ungdomsdelegater går Danmark foran i kampen for at give 121 
unge en global stemme. Programmet har allerede vist, hvordan unge kan bidrage til og kvalificere 122 
internationale beslutningsprocesser, når unge får lov at indtage en plads ved bordet. Danmarks unge har fået 123 
en stærk stemme i verden, og flere af verdens andre unge bør også have plads ved bordet. Derfor mener DUF 124 
at:    125 

•     Ungdomsdelegater skal udbredes til verdens øvrige lande og medlemsstater.        126 
● Danmark skal aktiv bidrage til FN’s Youth Fund 127 
● Den Europæiske Union skal i højere grad inddrage repræsentative ungeplatforme i deres arbejde 128 

 129 



 

 

     

Hvis unge skal inddrages fuldt ud i at handle på vores samfund, er det nødvendigt at unge tænkes som 130 
partnere i at løse nationale og globale udfordringer. Unge har blandt andet i klimakampen meldt sig selv på 131 
banen som relevante partnere, og dermed viser unge også, at de ønsker seriøs handling og at de ønsker at 132 
samarbejde med det øvrige samfund. Derfor mener DUF: 133 

● Flere partnerskaber i det offentlige, i civilsamfundet og i erhvervslivet skal inkludere unge aktivt i 134 
selve partnerskabet, således unge ses som vigtige partnere i at opnå resultater. 135 

● Unge skal i FN-systemet i højere grad ses som nødvendige partnere i at opnå verdensmålene. 136 


