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FORMANDENS FORORD

               blev på mange måder et and- 
erledes år – for foreningslivet,  
for Danmark og for hele ver-

 

-
satte blev sendt hjem, barer og diskoteker blev 
forbudt område og al aktivitet i foreningslivet 

omlægge vores hverdag på en måde, ingen af os 

Og i et par uger befandt vi os alle vist også lidt i 

Men hurtigt begyndte livet at vende tilbage i 

-
 

foråret, da vi måtte mødes i mindre grupper og 
med stor afstand, blev der samlet skrald i ste-
det for at holde politiske møder, der blev spillet 
musik udendørs for beboerne på plejehjem og 

For DUF har det været helt afgørende at sikre, 
at vores del af foreningslivet kommer så godt 

-
for har DUF i forbindelse med corona dedikeret 
de nødvendige ressourcer til at sikre forenings-
livet bedst muligt både i forhold til interesse-
varetagelse, administration af nye puljer og 
rådgivning af medlemsorganisationer og lokal- 

Og foreningslivet i DUF-paraplyen har virkelig – 

Vi står sammen – også selvom vi ikke må være  
sammen, og vi giver børn og unge et sted at høre 

-

også drønvigtigt, at vi bliver ved med at huske, 

Det er de børn og unge, som lider af en kronisk 
 

stadig mange, som ikke kan komme i skole, som 
ikke kan deltage i familiearrangementer, og  
som altså føler sig mere isolerede og udenfor end  

 
skaber? Det er et spørgsmål, som er svært at give  
et simpelt svar på, fordi udfordringerne og be- 

-
mål, som jeg vil bede jer ude i de enkelte for-

Dét spørgsmål har vi i DUF også stillet os selv 

unge med i fællesskabet” er nemlig fortsat en 

arbejde med forskellige minoritetsgrupper, lyt-
tet til, hvordan andre – udenfor DUF-paraplyen 
arbejder med inklusion, og inspireret DUFs 
medlemsorganisationer til at åbne deres fælles-

”Fællesskaber for alle – hvem er med” er titlen 
på den kampagne, som DUF har igangsat i håb 

-
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Det er også et mål for os at få alle med i den demo-
-

de, der fulgte i kølvandet på demokratikommis-

Tematikken omkring den digitale demokratiske 
samtale og det faktum, at mange unge (og sær-
ligt unge kvinder) ikke vil ytre sig i debatten 

dette og har vedtaget en handleplan for DUFs 

være startet med en debat-tur rundt i landet, 
 

Turen blev i stedet omlagt til et virtuelt format, 

-
kratiet til debat i Danmark og arbejde for reali-
sering af Demokratikommissionen løsningsfor-

 
-

tværpolitiske netværk i Ukraine, dialogambas- 
sadørsamarbejdet med unge i Jordan, Tunesien  
og Egypten, startet et nyt online netværk for  

 
Georgien med deltagelse fra 6 af DUFs med- 

 
 
 

lig, at unge bør eje udviklingen, og at vi der- 
-

ungdomsdelegatprogrammet med en ny tematik 
om faglært uddannelse og arbejde og et nyt un-
gepanel, der skal rådgive udviklingsministeren, 

på, at der bliver lyttet til det, vi siger og vil der-

for i den kommende tid formulere ungdommens 

-
 

-

og skaber fællesskaber, hvor børn og unge trygt 

Jeg glæder mig til vores delegeretmøde og til at 
gå i dialog med jer om, hvordan vi i DUF i det 

Chris Borup Preuss
Formand for DUF  
– Dansk Ungdoms Fællesråd 
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CORONA
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DUF FYLDTE 80 ÅR 



DM I DEBAT

DEMOKRATIETS DAG
DUF har i perioden fra 4. septem- 

 
kratiets Dag-arrangementer på  
erhvervsskoler og FGU-institutio-
ner i hele landet med deltagelse af  

ET STÆRKT DEMOKRATI 
– SOM LIVSFORM OG STYREFORM

UNGDOMSHUS 
I UKRAINE
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ANALYSE AF 
DEMOKRATISK MARGINALISEREDE UNGE 

DEMOKRATIANALYSEN

DEMOKRATIKOMMISSIONEN

DEMOKRATIHÅNDBOGEN 



UDDANNELSER I DUF

MENINGSDANNER
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KONSULENT-
UDDANNELSEN 

LEDERAKADEMIET
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DUF HAR I 2020 nedsat 
et uddannelsesråd, som 
skal give inputs til fokus og 
prioritering af DUFs uddan-
nelser til medlemsorgani-
sationerne. Rådet har bl.a. 
anbefalet DUF at ekspe-
rimentere med forskellige 
formater for at gøre opmærk-
som på egne uddannelser 
og dermed nå bredere ud. 

trykt et uddannelseskatalog, 
som er udsendt til alle med-
lemsorganisationer. Derud-
over har uddannelsesrådet 

fremtidig udvikling af DUFs 
uddannelser til DUFs sty-
relse. De kommer til at indgå 
i forårets strategiproces.

DUFS NETVÆRK



DET GODE UNGDOMSLIV 

NY UNGEINDSATS

VERDENSMÅL

FORUNDRINGSPULJEN

VERDENSMÅLSAKADEMI
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FORENINGSUDVIKLING

ALLE UNGE MED I FÆLLESSKABET 

FOLKEOPLYSNINGS-
NETVÆRK 

LOKALFORENINGSPULJEN

KONSULENTYDELSER
-

sationer. Opgaverne spænder fra faglige oplæg og workshops til længere 
konsulentforløb og foreningsudviklingsprocesser. Derudover har DUF 

sationerne.

FOLK – MØDESTED FOR DEMOKRATI OG DANNELSE 
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INTERNATIONALT UDSYN

DIALOGAMBASSADØRERNE

TVÆRPOLITISK NETVÆRK I UKRAINE
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EU-UNGDOMSDELEGATER

DUFs ARBEJDE I 
EUROPA OG I NORDEN 

NORDEN

EUROPEAN YOUTH FORUM (YFJ)

UNGDOMSDELEGATER

EXPLORE GEORGIEN
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”Vi unge deltager ikke i debatten, fordi de ældre har monopoliseret den”  i Politiken

”DUF: Danske og arabiske unge er vigtige for diplomatisk maratonindsats” i Altinget Udvikling 

” ” 
i Jyllands-Posten

DUF: ”Coronakrisen viser styrken ved et stærkt organiseret foreningsliv” i Altinget Civilsamfund

”Tre organisationer i fælles opråb: Det tager lang tid, før mennesker med handikap kan  
vende tilbage til en almindelig hverdag” Altinget Udvikling

i Information

i Berlingske

 i Information

”Det frivillige foreningsliv styrker demokratiet” i Jyllands-Posten 

”DUF: Lad ungdommen eje den nye udviklingsstrategi” i Altinget Udvikling 

”Drikkekultur. Alkoholforbud avler ikke ansvarlighed hos ungdommen” i Avisen Danmark 

”Alle unge fortjener et fællesskab. Coronakrisen kan lære os at invitere nye med” i Kristeligt Dagblad 

”Der er behov for, at unge kan træne sine demokratiske færdigheder” i Altinget Civilsamfund

”DUF: Danske unge har medansvar for deres globale generationsfæller” i Altinget Udvikling
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-

 

-

-
-

den internationale pulje og lokalforeningspul-

 

-

fra Tipsmidlerne i henhold til reglerne omkring 
-

-

lønninger, husleje, vedligehold af bygninger og 

-
 

tipsadministrationen, stab og projektmedarbejd- 
 

DUF modtager i henhold til spillelovgivningen 
en andel af overskuddet, der genereres af Lotto 
og øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske 

Tipsungdomsnævnet, som er nedsat af Kultur-
-

-
-

støtte til nyskabende projekter for og med børn 

De nærmere tilskudsregler, ansøgningsske-
 

www.duf.dk/tips
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Chris Borup Preuss, formand Venstres Ungdoms Landsorganisation
Suppleant Kristian Lausten Madsen

Christine Ravn Lund
Suppleant Sara Lentz Jørgensen

 Ung Mosaik
Suppleant Julie Osias 

Rasmus Kjær Slot Danske Studerendes Fællesråd
Suppleant Johan Hedegaard Jørgensen

Thor Ekberg Bonde Ungdomsringen
Suppleant Oskar Kloppenborg Vellev 

Caroline Frederikke Trinskjær De grønne pigespejdere
Suppleant Caroline Erup Friis

Clara Halvorsen Radikal Ungdom
Suppleant Lukas David Sonne Lunøe 

Frederik Enevoldsen Fagbevægelsens Ungdom 

Frederik Vad  Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Suppleant Anna Thusgård Rørstrøm

Frederikke Nørring Levison KFUM-Spejderne i Danmark
Suppleant Natascha Skjalgaard

Ida Marie Garder
Suppleant Kristine Svinning Valeur

Katrine Seier
Suppleant Christina Christiansen
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 Kristeligt Forbund for Studerende

Martin Flindt Nielsen Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Suppleant Maja Mørk Christensen

Mathias Green Danske Skoleelever
Suppleant Jakob Bonde Nielsen

 Bifrost

Pernille Bruun Madsen Red Barnet Ungdom
Suppleant Stine Alkert

Philip Longos Winkel Dyrenes Alliance
Suppleant Björg Kristjánsdóttir

Troels Emil A. Boe Det Danske Spejderkorps
Suppleant Karen Risør Bjerre
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Anders Berner Bifrost

Kim Viggo Nielsen KFUM og KFUK i Danmark
Rasmus Volf   Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Søren Olsen  Ungdomsringen
Verner Lundbak   Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger

Robert Andersen  Danske Skoleelever
Søren Eriksen Det Danske Spejderkorps

Jakob Bonde Nielsen, udvalgsformand   Danske Skoleelever
Malene Kolle Rasmussen   Bifrost
Signe Mortensen   Det Danske Spejderkorps
Mikkel Bøgn Eriksen  Fagbevægelsens Ungdom
Noah Nabe  Kristeligt Forbund for Studerende

Mads Balslev Hansen SF Ungdom

Frederikke Nørring Levison KFUM-Spejderne i Danmark,
Oskar Kloppenborg Vellev  Ungdomsringen

Sarah Bigum, formand Ungdommens Røde Kors
Karen Risøe Bjerre Det Danske Spejderkorps
Jacob Kronby Bifrost

Johan Schiøler Danske Studerendes Fællesråd

Snekka Yogsewaran Ung Mosaik
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Christopher Bonde Danmarks Unge Katolikker
Anders Bach Hellerøe Venstres Ungdom
Anne Eskelund Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Cecilie Bernard Hansen De grønne pigespejdere
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Vicegeneralsekretær Jakob Kaastrup Sørensen
Ledelseskonsulent Merle Singer-Lippert

Kommunikationskonsulent Mathias Ottesen Leinum
Studentermedarbejder Nelly Eckegren

Administrationschef Vacant
Administrativ koordinator Mia Syberg

Chef for Tipsadministrationen  Anne Vibe Schouby Bengtsen

Konsulent Maria Møller Kursch
Tipskonsulent Astrid Kæthius
Tipskonsulent Rikke Hansen

Chef for Demokrati og Unge Line Novel

Studentermedarbejder   Nora Sina
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Chef for Foreningsudvikling Frederik Fredslund-Andersen

Organisationskonsulent Katrine Raaby

Organisationskonsulent Jesper Clausson Vibholt
Organisationskonsulent  Guro Klausen
Organisationskonsulent   Christina Juul Anderson
Studentermedarbejder Rikke Jonasson Dalum

Studentermedarbejder Maria Nikhita Mølholm

-
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Frederik Fredslund-Andersen, Chef for Foreningsudvikling, DUF

Rasmus Kjær Slot, forretningsudvalgsmedlem

Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF
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Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, DUF 

Jonas Roelsgaard, politisk konsulent for Norden og Europa, DUF

Jens Husted, Venstres Ungdoms Landsorganisation

Line Novél, Chef for Demokrati og Unge, DUF

Line Novél, Chef for Demokrati og Unge, DUF

Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, DUF
Nicolai Boysen, NAU

Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, DUF

Rasmus Kjær Slot, forretningsudvalgsmedlem, DUF

Hanne Tange, Det Danske Spejderkorps
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Anja Katrine Søndergaard, SF Ungdom

Julian Lo Curlo, Danske Studerendes Fællesråd
Malene Bentsen Laursen, KFUM & KFUK
Nadia Gullestrup Christensen, Radikal Ungdom
Stine Bang Larsen, Ungdomsringen

Marek Azoulay Jørgensen, Nyt Europa

Monika Skadborg, tidligere ungdomsdelegat

Thor Ekberg Bonde, forretningsudvalgsmedlem, DUF

Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, DUF
Nicolai Boysen, NAU
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• Brug din stemme – Meningsdanner for foreningslivet modul 1
•
•
• Lancering af Demokratikommissionens analyser og anbefalinger
•
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
•

•
•
• Dialogmøde (Aarhus) – Demokrati som livsform
• Dialogmøde (Odense) – Demokrati som livsform 
• Netværk for internationale koordinatorer
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Møde i Formandsnetværket
•

• )
•
• Dialogmøde (Roskilde) – Demokrati som livsform
• Dialogmøde (Esbjerg) – Demokrati som livsform 
•
• )
•
• Møde i Konsulentnetværket 
•
• )
• )

• De-brief af ungdomsledere ( )
• )
• Møde i Konsulentnetværket (online om corona-tematikker)
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine ( )
• Online temamøde om corona-hjælpepakker og den politiske dialog
• Verdensmålsambassadør-dag
•
•
•
•
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• Ekstra møde i Konsulentnetværket (online om corona-tematikker)
• Forankringsfokusgruppe
• online)
• online)
•
• Ledernetværk VEST
• Møde i Formandsnetværket (online om corona-tematikker)
• Netværk for internationale koordinatorer (online)
•
• online)
• Opstartsmøde i DUFs Uddannelsesråd (online)
• online)
• online)
•
•

• Brug din stemme – Meningsdanner for foreningslivet (udskudt fra marts og omdannet til 
 online modul)
• DUFs Lederakademi modul 4 (udskudt fra marts og omdannet til online modul)
• Evaluer dit internationale projekt 1 (online)
• online)
•
• Møde i Konsulentnetværket ( )
• online)
•
 genåbningen?
•
•
• online)
• online)

• Alle unge med i fællesskabet konference
• online)
• )
•
•
•
• Møde i Formandsnetværket
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
•
• Sikkerhedskursus for ansatte på DUF og i medlemsorganisationer
• Teambuilding-weekend for danske dialogambassadører
• online)
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•
• Fællesskaber-uddannelse Modul 1
•
• Ledernetværk VEST
•
•
• Møde i Online Youth Community
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
•
 ( )
•
• )
• Online)
• Ungdomsleder de-brief

 
•
•
• DUFs Lederakademi modul 1
•
•
•
•
•
•
• Møde i Formandsnetværket
• Møde i Konsulentnetværket (Online
•
•

)
• Tværpolitisk Seminar i Ukraine
• Udviklingsdag i DUFs Uddannelsesråd
•
•

• )
•
• Evaluer dit internationale projekt
•
•
•
•
•
•
• Kursus i udviklingskommunikation og engagering af frivillige for frivillige i DUFs 
 medlemsorganisationer
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• Ledernetværk VEST
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
•
• Sikkerhedskursus for internationale projektfrivillige
• Udviklingsdag i DUFs Uddannelsesråd
•
•

• DUFs Konsulentuddannelse modul 1
•
•
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• Dialogmøde om Nordisk Samarbejde om bæredygtighed (København)
• Møde med Verdens Skove (København)
• Ungemøde med minister Mogens Jensen, Studenterhuset, København
• Konference om naturkrisen, Christiansborg
• Oplæg om partnerskaber, danish institute for sustainable innovation & entrepreneurship
 (København)
•
•
• Møde med Nordisk Ministerråds ungdoms rådgivningsgruppe om biodiversitet (Online)
•
•
•
• Møde med folkekirkens nødhjælp (København)
• Møde med Miljøministeriet (København)
• Møde i Europæiske Miljøargentur om miljøets tilstand i EU
• Møde med Odenses borgmester (Odense)

 
•
• online)
• Møde med den grønne studenterbevægelse (København)
• Møde med Nordisk Ministerråds ungdoms rådgivningsgruppe om biodiversitet (online)
• Møde med Nordisk Ministerråd (København)
•
• Møde med Den Grønne Studenterbevægelses (DGSB) Biodiversitetsarbejdsgruppe (DUB) 
 (København) 
•
•
•
•
•
•
• Møde med miljøministeriet (København)
• Fællesmøde (København)
• Skypemøde med Nordisk fokusgruppe om ligestilling i anledning af Generation Equality (online)
• Oplæg om FN/klima til Grøn dag hos Radikal Ungdom (København)
• Møde med Nordisk Råd omkring planlægning af Nordic Youth Biodiversity Summit (København)
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•
• Oplæg hos Dansk Fjernvarme, der har oprettet et unge klimapartnerskab med de ungdoms-
 politiske formænd (Kolding)
•
• )
• )
• Møde med Nordisk Ministerråds ungdoms rådgivningsgruppe om biodiversitet (online)
• Møde med Nordisk Ministerråd omkring planlægning af Nordic Youth Biodiversity Summit 
 (online)
•
 webinar om biodiversitet (online)
• Oplæg hos Konservativ Ungdoms Kvindenetværk ( )
• Fællesmøde (online)
• Online)
•
 webinar om biodiversitet (Online)
• Opstartsmøde for internationale biodiversitetsgruppen i Den Grønne Studenterbevægelsen 
 (Online)
• )
• Keynote speaker til Rysensteen Model UN ( )
• Online)
• Online)

• ECOSOC youth forum ( )
•

Online)
• Den Grønne Studenterbevægelsen (DGSB) internationalt udvalgs møde (Online)
• Møde med Simon Ulvsgaard fra Cambridge University UN Association (Online)
• Online)
• Online)
• Møde med den danske ministerielle delegation til UNFCCC (Online)
• Den Grønne Studenterbevægelsen (DGSB) internationalt udvalgs møde (Online)
• Online)
• YOUNGO Constituency Meeting (Online)
• YMCA webinar on UNFCCC party groupings (Online)
•

Online)
•
 Empowerment (ACE) (Online)
•
• Online)
• YMCA webinar on UNFCCC Action for Climate Empowerment (ACE) (Online)
• Den Grønne Studenterbevægelsen (DGSB) biodiversitets internationalt udvalgs møde 
 (Online)
• Online)
•

PUNKT



• Online)
• GYBN møde med Antoine Scherer (Online)
• Global Youth Biodiversity Summit ( )
• )
• Møde i EU/AU-ekspertråd ( )
• )
• Fællesmøde (København)

 
• Online)
• )
• )
• Møde med Miljøministeriets delegation til CBD (Online)
• )
• Møde i GYBN Europe politisk gruppe (Online)
• Møde med FoE (Online)
• Online)
• Radio Loud om Klima (Radio)
• Online)
• Climate Action Network Europe strategy call om EU Climate Law (Online)
• Online)
•
 (Online)
• Online)
• Radio Loud omkring klima (Radio)
• Online)
• Online)
• GYBN Europe koordinationsmøde omkring ungdommens holdning om EU Biodiversitets-
 strategien (Online)
• Instagram)
• Online)
• Møde arbejdsgruppe i youngo omkring verdenshave (Online)
• Radio Loud omkring klima (Radio)
• Fællesmøde (København)
• Online)
• )
•

• GYBN Nordic Chapter Koordinationsgruppe møde (Online)
• Oplæg for Radikal Ungdom Aalborg (Online)
•
• Grundlovsarrangement med Kvinderådet (Online)
• Build back better, UN meeting on Green recovery (Online)
•
• Oplæg Århus Radikale Ungdom (Online/Aarhus)
• Folkemødet på Bornholm ( )
• )
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• Online)
• Globalt Fokus fremtidsværksted om ligestilling (Online)
• Deltagelse i møde i Djøfs ligestillingskomité (København)
• Fællesmøde og møde med DUFs styrelse om mandatpapirer (København)
• Online)
• Møde med valgudvalget omkring valg af afrikansk repræsentant til HLG møde (Online)
• Møde med valgudvalg til HLG møde (Online)
• Snak med Afrikansk Ungerepræsentant og valgu dvalg (Online)
• Snak med FoE (Online)
• Møde med ungedeltagere til møde med kommisær for udenrigssamarbejde (Online)
• Møde med folk fra UNMGCY omkring valgproces (Online)
• Online)
• Debat med Kommisær for udenrigssamarbejde (Online)

• EU-Afrika High-Level Group møde (Online)
• Online)
• Online)
• Online)
• Generation Equality ( )
• Online)
• Online)
• Online) 
• )

 
• Fællesmøde - muligvis socialt element med EU og Norden delegaterne (København)
• Alumnenetværksmøde for ungdomsdelegater (København)
•
•
• Møde med udviklingsministeren (København)
• Aids Fondet (København)

• Fællesmøde (København)
• Sustainable Transition Together - Talks & Tunes at DTU Skylab (Kongens Lyngby) 
• Kvinderådets Generation Equality arrangement (København)
• Kvinderådets Talk Town festival (København)
• UNGA-formøde og ungekonsultation (København)
• UNGA (Online)
• Online)
• Online)
• Biodiversity Summit (Online)

PUNKT



 
• Online) 
• Online)
•
• )
• European Sustainable Development Network Youth Camp - EU Green Deal and sustainable
 Europe (Berlin)
• Online)
• Fællesmøde (København)

 
• Ungdommens Folkemøde (Aalborg, Silkeborg, København, Esbjerg)
•
•
• Verdensmålstour (Roskilde, Aalborg, Esbjerg, Nyborg, København)) 
• Nordic Youth Summit on Gender Equality / Generation Equality Norden konference (København)
•
•
• Delegeretmøde (Nyborg) 
• )

 
• Fællesmøde og evaluering (København)
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