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opgaven er at få flere med 

danmarks foreninger bygger på ligeværdighed og på forpligtende fællesskaber.  
Her udvikles og øves de sociale kompetencer gennem deltagelse, dialog og  

indflydelse. Fælles erfaringer med det frivillige foreningsarbejde er væsentlige for  
vores demokratiske dannelse til medborgere. 

Vores samfund og fælles kultur er stærkt formet af og skabt gennem et mangfoldigt 
foreningsliv, som er en del af vores kulturelle traditioner for at løfte praktiske forhold 
og påtrængende opgaver på demokratisk vis. Det skaber sociale kompetencer og for- 
ståelse af den anden i respekt for den enkelte.

Det giver fortsat folkeoplysningen betydning og mening i forhold til udfordringer nu 
og i fremtiden, fordi der altid vil være behov for dannelsen af myndige medborgere 
og verdensborgere. Her er foreningernes medlemmer grundstoffet. 

Opgaven er at få så mange som muligt med, og at alle former for foreninger er sig 
deres ansvar bevidst. Derfor er den samlede fødekæde for den samfundskultur så  
afgørende, og derfor er DUFs initiativ med ”Foreninger for fremtiden” fantastisk 
vigtigt og godt.

3
Marianne Jelved 
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Foreninger skaber værdi 
for samfundet 

danmark har en stærk foreningstradition, som er fundamentet for vores demokrati.  
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd arbejder for at fremme unges deltagelse i 

foreningslivet. Denne udgivelse viser, hvordan de unges foreninger skaber værdi for 
samfundet.

DUF har for første gang indsamlet ny viden om ungdomsorganisationernes betyd-
ning for unges liv, trivsel og kompetencer og  
foreningernes bidrag til samfundet som helhed.

Forskningen har ikke før nu beskæftiget sig 
specifikt med betydningen af ungdomsorgani-
sationernes arbejde. DUF har samarbejdet med 
en række af landets fremmeste forskere, som 
hver især undersøger aspekter af ungdomsorga-
nisationernes indflydelse på børn og unge. 

14 personlige vidnesbyrd fra både kendte 
personer og almindelige danskere supplerer 
forskernes bidrag. Interviewene går tæt på 
nuværende og tidligere foreningsaktive og deres tid i en ungdomsorganisation. 

For hvert tema får læseren både en forskningsbaseret og personlig vinkel på, hvad  
det betyder at være aktiv i en af DUFs medlemsorganisationer. 

De næste sider gør dig klogere på, hvad foreningerne for børn og unge kan og gør  
– både for den enkelte og for samfundet – og på, hvordan vi kan udvikle vores for-
eningsliv. 
        

’’
Knap halvdelen af den danske befolkning er 
eller har været aktiv i en ungdomsorganisa-
tion, som DUF repræsenterer. Derfor mener 
vi, at det er vigtigt at dokumentere og syn-
liggøre den betydning, unges foreninger har 
for ungdommen og dermed de kommende 
generationer.”

Signe Bo, formand for 
dUF – dansk Ungdoms Fællesråd
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Forskere og foreningsaktive giver deres bud på, hvordan dUFs medlemsorganisationer 
styrker unges trivsel og kompetencer til gavn for samfundet. de følgende sider sammen-
fatter konklusionerne fra antologien ”Foreninger for fremtiden”. 

Sådan bidrager foreningerne 
til unges udvikling 

identitet og FæLLeSSKaB
Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor 
unge udvikler deres identitet, danner tætte venskaber og får et solidt 
socialt netværk.
Se forskernes konklusioner på side 9.

SamFUndSengagement
Deltagelse i foreningslivet fremmer unges engagement i samfundet. 
Organisationerne er rekrutteringsbase for politiske tillidsposter og øger 
socialt engagement ved at udvikle værdier som samarbejde og fælles 
hensyn. 
Se forskernes konklusioner på side 13.

UddanneLSe og erhvervSevne
En enestående undersøgelse viser, at hovedparten af danske erhvervs-
ledere har startet deres karriere i foreningslivet, før de var fyldt 
30 år. Deres foreningserfaring gavner karrieren og skaber bedre ledere, 
siger de.
Se forskernes konklusioner på side 17.
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inKLUSion
DUFs medlemsorganisationer har plads til og inkluderer alle børn 
og unge. Foreningerne ser de unges forskellighed som ressourcer 
og modvirker eksklusion. Fællesskabet understøtter kompetence-
udviklingen hos marginaliserede børn og unge.
Se forskernes konklusioner på side 21.

SamFUndSværdi
Den frivillige indsats i DUFs medlemsorganisationer bidrager med 
milliarder af kroner til samfundet gennem skjult beskæftigelse. 
Foreningernes værdi kan samtidig måles i et højere niveau af lykke 
for den enkelte og for samfundet.
Se forskernes konklusioner på side 25.
 

internationaLt UdSyn
Det internationale arbejde i de frivillige børne- og ungdomsorganisa-
tioner udvikler dialog, demokrati og mellemfolkelig forståelse. Sam-
arbejdsprojekterne giver de unge indflydelse og modvirker isolation, 
fundamentalisme og nationalisme.
Se forskernes konklusioner på side 29.

UngeS Foreninger i internationaLt perSpeKtiv
Der er en klar sammenhæng mellem ungdomsorganisationerne og 
opbygningen af social tillid i det danske samfund. Unges deltagelse  
i foreningslivet skal fremmes, ellers vil det øge konfliktniveau og 
polarisering i samfundet.
Se forskernes konklusioner på side 33.
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identitet og fællesskab

aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler    
 deres identitet, danner tætte venskaber og får et solidt socialt netværk. Det er  

kompetencer, som er en forudsætning for et aktivt medborgerskab, og som på langt 
sigt vil gavne dem selv og samfundet.

Interessen for en sag eller ønsket om at være en del af et socialt fællesskab er for de 
unge den centrale anledning til deres engagement i foreningslivet. Det konkluderer  
professor Thomas P. Boje fra Roskilde Universitet efter nye undersøgelser. Unges 
deltagelse kræver, at foreningernes aktiviteter er socialt engagerende, idébaserede og 
lystbetonede.

Unge foreningsaktive bliver en del af et mangfoldigt fællesskab og får indblik i andre 
menneskers levevilkår og sociale baggrund. Foreningerne danner sociale netværk på 
tværs af alder, køn og klasse – en vigtig forudsætning for at sikre sammenhængskraften 
i det moderne samfund.

’’
det er i foreningslokalet, at de unge etablerer varige venskaber, 
og det er i foreningerne, at mødet mellem personer fra forskellige 
sociale lag finder sted, og man udveksler erfaringer og knytter 
venskaber.”

thomas p. Boje, professor, roskilde Universitet



ForSKning KonKLUderer, at:

Unge mest aktive
danSKe Unge er mere aKtive i ForeningSLivet end æLdre Borgere

De unge er langt mere aktive deltagere i frivilligt foreningsarbejde end den øvrige befolkning. De unge 
mellem 16-25 år bruger mest tid på frivilligt foreningsarbejde, nemlig 16 timer om måneden. Unge midt 
i 20’erne er lige så ofte engageret i frivillige aktiviteter som personer i alderen 50-60 år. 

offline fællesskaber vigtigst
SociaLe medier Kan iKKe erStatte ForeningSFæLLeSSKaBer

Selv om sociale medier er effektive til at mobilisere unge til aktioner og kampagner, kan den virtuelle kon- 
takt ikke holde fast i de unge og få dem til at engagere sig i længerevarende aktiviteter. Udviklingen af 
fællesskaber, varige venskaber og erfaringer i kollektive sociale processer sker først og fremmest gennem 
klassiske foreningsaktiviteter. 

nye deltagelsesformer
Unge er poLitiSK aKtive på nye måder 

Unges deltagelse i det formelle demokrati halter efter den generelle befolkning. Til gengæld er de unge  
mellem 18-36 år klart mest aktive, hvad angår andre politiske deltagelsesformer, for eksempel demon- 
strationer, anvendelse af sociale medier, boykot af bestemte produkter samt ved underskriftindsamlinger. 
Det viser, at alternative ikke-institutionaliserede former for politisk deltagelse får en stadig større betydning.

ForSKning anBeFaLer, at:

Potentiale hos Unge
der er Stort potentiaLe For Større engagement BLandt Unge

Mere end halvdelen af de unge under 30 år, som i dag ikke er frivillige, siger, at de godt kunne tænke sig 
at være foreningsaktive, hvis de blev spurgt om det. Der er et langt større potentiale for øget engagement 
iblandt de unge end i de ældre aldersgrupper.
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’’
pludselig fandt jeg nogen, som 
havde samme viden som jeg, og 
som kunne udfordre mig. her var 
et fællesskab, hvor man kunne 
diskutere uden at blive set som 
en nørd.”

Kenni Leth, pressechef i  
danske Bank og tidligere aktiv 

i elevbevægelsen

’’
garden var et socialt frirum. det var 
okay at være god, men det var ikke 
engang det vigtigste. tavlen blev 
visket ren, og jeg fik nye fantastiske 
venner.”

henrik engelbrecht, 
musikchef i tivoli og tidligere 

aktiv i holbæk garden





Samfundsengagement

danske unges politiske deltagelse er i vækst, og de er mere politisk aktive end andre 
unge i EU. Analyser af Lars Torpe, lektor på Aalborg Universitet, viser, at unges del-

tagelse i foreningslivet fremmer deres engagement i samfundet – både som rekrutterings-
base for politiske tillidsposter og ved at skabe et markant større socialt engagement. 

Især idébestemte foreninger som kirkelige ungdomsorganisationer, spejderforeninger 
og kulturelle ungdomsorganisationer trækker det politiske engagement op. 

Men politisk engagement er kun én side af et demokratisk samfundsengagement. Det  
sociale engagement er afgørende for samfundet: De mest stabile demokratiske institu- 
tioner findes i samfund, hvor borgerne lægger vægt på hinandens vilkår og behov. 

Ungdomsorganisationerne udvider danske unges interesse for andre samfundsgrup- 
pers vilkår.    

13

De unge foreningsaktive er mere politisk engagerede målt på politisk interesse,  
politisk engagement og offentlige tillidsposter end ikke aktive unge. Alder, forenings- 
deltagelse og politisk engagement. 
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Kilde: TNS Gallup 2012. 



14

ForSKning KonKLUderer, at:

offentlige tillidsPoster
UngeS ForeningSdeLtageLSe giver poLitiSKe tiLLidSpoSter

Ungdomsorganisationerne er rekrutteringsbase for offentlige tillidsposter. De foreningsaktive unge  
sidder især med ved bordet i kommunale råd og udvalg, skole- og institutionsbestyrelser samt andels- 
og grundejerforeninger. 

Politisk engagement
aKtive i idéBeStemte Foreninger engagerer Sig mere i poLitiK 

Unges politiske engagement bliver styrket, hvis de er aktive medlemmer af en idébestemt ungdoms- 
organisation – også selv om foreningens formål ligger fjernt fra politik. Langt flere frivillige unge i  
spejderforeninger, kirkelige og kulturelle ungdomsorganisationer deltager i politiske aktiviteter end 
blandt de ikke foreningsaktive unge.  

socialt engagement
deLtageLSe i ForeningSLivet SKærper UngeS BLiK For andreS viLKår

Foreningsfrivillige unge føler et langt større socialt engagement end ikke foreningsaktive unge. 
Ungdomsorganisationerne udvider danske unges blik for andre samfundsgruppers vilkår og behov. 
Foreningerne udvikler værdier som samarbejde og fælles hensyn.
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’’
Som spejder bliver man bevidst om, 
at naturens ressourcer skal bruges 
med respekt og ikke omgås, som 
om de er uden begrænsninger.”

connie hedegaard, klimakommissær  
i eU, tidligere pigespejder og 

aktiv i Konservative Studerende 

’’
i KFUm og KFUK oplever jeg enkelt-
individer, som virkelig rykker sig. 
det kan godt få mig til at fælde 
en tåre. det er det, der giver mig 
gejst.”

Bjarke Friis, landssekretær i KFUms 
Soldatermission, frivillig i KFUm og 

KFUK i esbjerg og tidligere aktiv i 
Kristendemokratisk Ungdom





Uddannelse og erhvervsevne

deltagelse i foreningslivet giver unge kompetencer, som erhvervslivet og hele sam- 
fundet får glæde af. Langt hovedparten af danske erhvervsledere har startet deres  

karriere i foreningslivet, før de var fyldt 30 år. Og tre ud af fire har været aktive i mere 
end ni år.

Sociale kompetencer, samarbejdsevner og stærke netværk er blandt de gevinster, som 
erhvervslederne med baggrund i foreningslivet selv peger på. Erhvervslederne vægter  
i særlig høj grad ansøgernes foreningserfaring, når de rekrutterer nye medarbejdere. 
Størstedelen af danske erhvervsledere mener selv, at foreningserfaringen har styrket  
deres lederegenskaber. 

Det viser en i dansk sammenhæng enestående undersøgelse, som omfatter 301 erhvervs- 
ledere fra danske offentlige og private virksomheder. Lektor Klaus Levinsen fra Syddansk 
Universitet har analyseret resultaterne.
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Erhvervslederes erfaring med foreningsledelse og vurdering af egen ledelse. 

Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at din foreningserfaring har gjort dig til en bedre leder?
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Kilde: TNS Gallup 2013. 
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UnderSøgeLSen KonKLUderer, at:

gavner karrieren
ForeningSaKtive Lander på direKtionSgangen

79 procent af erhvervslederne har været aktive i én eller flere frivillige foreninger, inden de var fyldt 30 
år. Hver femte erhvervsleder har været medlem af en ungdomsorganisation, og mere end hver anden 
har engageret sig som leder eller træner på gruppeniveau og lokalt plan. 

begynd tidligt
det Langvarige ForeningSengagement tæLLer 

74 procent af erhvervslederne, der har været foreningsaktive siden ungdommen, har i alt deltaget i 
foreningsarbejde i mere end ni år. Hvis du vil være leder, skal du altså begynde dit foreningsengage-
ment i en tidlig alder. 

bedre ledere
ForeningSLivet giver LederKompetencer

69 procent af chefer med foreningserfaring mener, at foreningsarbejdet har gjort dem til bedre ledere. 
Ledere med erfaringer fra ungdomsorganisationer og kirkelige organisationer har en mere positiv 
vurdering af, om deres foreningsbaggrund har gjort dem til bedre ledere, end ledere med erfaringer fra 
andre typer organisationer.

foreningserfaring tæller
Lederne Finder det erhvervSFremmende og poSitivt, at nye potentieLLe 
medarBejdere har erFaring Fra ForeningSLivet

92 procent af erhvervslederne mener, at det fremmer unges erhvervsevner at være aktive i frivillige 
foreninger. 86 procent af lederne finder det positivt, hvis en ansøger har ledererfaring fra foreningslivet. 
Ingen af de adspurgte vurderer foreningsengagement som et minus hos potentielle medarbejdere.
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’’
du kan ikke bare tage af sted på 
spejderlejr og så bagefter spørge, 
om der var nogen, der huskede at 
tage maden eller teltet eller værk-
tøjskassen med. du bliver nødt til at 
lære at forberede dig.”

thorsten Schmidt, kok 
og tidligere spejder i 

det danske Spejderkorps

’’
Det var LandboUngdom, der fik mig 
videre. jeg har brugt foreningen 
som et springbræt, fordi jeg har 
udviklet mig meget ved at lære at 
planlægge arrangementer og tale 
med nye mennesker.”

ellis marie jensen, studerende 
og aktiv i LandboUngdom
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inklusion

dUFs medlemsorganisationer har plads til og inkluderer alle børn og unge. Forenin-
gerne ser gennem deres værdier, kulturer og praksis de unges forskellighed som 

ressourcer.

Det er hovedpointen i en ny undersøgelse af inklusion i danske ungdomsorganisationer,  
som Karsten Mellon, adjunkt ved University College Sjælland og ph.d.-stipendiat fra 
Roskilde Universitet, og udviklingskonsulent Stine Jensen fra Greve Kommune står bag.

Analysen viser, at ungdomsorganisationernes inkluderende praksis understøtter børn 
og unges evne til medbestemmelse og selvbestemmelse og samtidig modvirker for- 
skellige former for eksklusion.

Unges deltagelse i ungdomsorganisationers aktiviteter er en uformel læringsarena, der 
giver øget viden, færdigheder og udvikler deres kompetencer. Foreningsfællesskabet 
understøtter kompetenceudviklingen hos marginaliserede børn og unge. Den mod- 
ning og dannelse, som finder sted hos de foreningsaktive unge, er med til at skabe 
det fundament, som deres voksenliv vil hvile på, og spiller dermed en vigtig samfunds-
mæssig rolle.

’’
marginaliserede unge har som alle andre et grundlæggende behov for ”at høre 
til” …  De sociale praksisser, der finder sted gennem deltagelse i ungdoms-
organisationerne, udvikler identitet og tilværelseskompetence, der betyder, 
at den marginaliserede unge i højere grad får tillid til sig selv og sine omgivelser.”

Karsten mellon, adjunkt, University college Sjælland, ph.d.-stipendiat fra 
roskilde Universitet, og Stine jensen, udviklingskonsulent, greve Kommune



22

ForSKning KonKLUderer, at:

social inddragelse
de Unge ”SeS Som de er” gennem deLtageLSe i ForeningerneS FæLLeSSKaB

De frivillige ledere i ungdomsorganisationerne er bevidste om, at fokus på diagnoser og problemfortæl-
linger medvirker til at ekskludere de unge. Foreningerne ser de unges forskellighed som ressourcer, både 
i et værdimæssigt perspektiv og i de konkrete aktiviteter. 

Plads til alle
marginaLiSerede Unge UdviKLer dereS Kompetencer

Ungdomsorganisationernes værdier, strategier og praksis handler ikke om konkurrence og vinder- 
mentalitet. Her er større fokus på den enkelte unges mulighed for at være med til at definere og udvikle 
dele af aktiviteternes indhold. Det giver plads til de marginaliserede unge og gør dem i stand til at indgå 
i fællesskaber og få medbestemmelse. 

foreninger Udvikler Unge
UngeS KompetenceUdviKLing i Foreningerne Får poSitiv Betydning i voKSenLivet

De muligheder, som de marginaliserede unge får gennem alternative aktiviteter uden for skolen, er med 
til at modne og danne dem i en vigtig livsfase, nemlig i ungdommen. I foreningerne lærer de unge af at 
gøre noget sammen med andre. De får selvbestemmelse – evnen til at reflektere og handle i relation til 
egne tanker og følelser.

ForSKning anBeFaLer, at:

foreninger og skoler samarbejder mere
UngdomSorganiSationerne Bør deLe dereS viden om inKLUSion aF marginaLiSerede Børn og Unge

Set i lyset af ungdomsorganisationernes forcer med hensyn til inkluderende praksis kan samarbejdet 
med skolerne med fordel udvikles. Det handler om i højere grad at udnytte og dele viden i relation til de 
forskellige inkluderende læringsarenaer. Det vil hjælpe marginaliserede børn og unge med at bringe 
positive erfaringer fra én arena til en anden.
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’’
hos spejderne oplevede jeg det fri-
rum og fællesskab, som jeg mang-
lede derhjemme og i skolen. der er 
plads til at være forskellige, uden  
at nogen bliver mobbet.”

Karina olsen, hjemmehjælper 
og leder i de grønne pigespejdere

’’
jeg kan faktisk godt lide at være 
frivillig. du møder mange folk og 
snakker med dem, så du slipper for 
at være alene derhjemme og være 
ked af det hele tiden.”

Khalid Akrami, flygtning fra 
afghanistan og frivilligt 

bestyrelsesmedlem i dFUnK





Samfundsværdi

Ungdomsorganisationernes samfundsøkonomiske regnskab svarer til en skjult  
beskæftigelse med en værdi på mellem 2,9 milliarder kroner og 4,6 milliarder  

kroner.

Sådan lyder det forsigtige estimat fra Hans Bay, der er ekstern lektor på Økonomisk 
Institut ved Københavns Universitet. Beregningen fokuserer på den økonomiske  
værdi af de mere end 100.000 frivillige i DUFs medlemsorganisationer, dvs. om- 
regner den foreningsfrivillige indsats til arbejdskraft som værdi for samfundet.

Værdien af de samfundsengagerende og idébestemte børne- og ungdomsorganisa- 
tioner handler om andet og mere end kroner og øre. For eksempel viser nye under-
søgelser, at den frivillige indsats i foreningerne for børn og unge har en positiv effekt 
på danskernes sociale relationer og dermed niveauet af lykke for den enkelte og for 
samfundet.
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Meget og rimelig 
lykkelig

Meget og rimelig 
tilfreds med livet

Danskernes livskvalitet målt på følelse af lykke og tilfredshed med livet.  
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Kilde: TNS Gallup 2012. 



ForSKning KonKLUderer, at:

foreningsliv for milliarder
de aKtive og FriviLLige i dUFS medLemSorganiSationer er en miLLiardgevinSt

Ungdomsorganisationernes samfundsøkonomiske regnskab svarer til en skjult beskæftigelse med en 
værdi på mellem 2,9 milliarder kroner og 4,6 milliarder kroner. Relativt set lægger de aktive i ungdoms-
organisationerne langt flere frivillige timer end andre typer af frivillige organisationer.

mere lykkelige
den FriviLLige indSatS i Foreningerne For Børn og Unge øger niveaUet aF LyKKe

Ungdomsorganisationerne styrker danskernes sociale relationer. Det kan aflæses i en højere følelse af 
lykke og tilfredshed med livet blandt danskere med baggrund i en ungdomsorganisation, sammenlig-
net med personer, som aldrig har været aktive i en forening.

ForSKning anBeFaLer, at:

mere end økonomi
ForeningerS værdi SKaL måLeS i mere end Kroner og øre 

Der er god grund til at udvide det antal parametre, hvormed vi vurderer foreningernes bidrag til sam-
fundet som helhed, i stedet for kun at fokusere på de foreningsfrivilliges bidrag til samfundet ud fra 
en samfundsøkonomisk optik.

effekt På andre sektorer
StUdier Kan påviSe de aFLedte værdier aF UngdomSorganiSationerneS aKtiviteter

Danske ungdomsorganisationer består af cirka 5.000 lokalforeninger med hver deres bestyrelse, 
grupper af frivillige, deltagende forældre og unge. De mange snitflader, som de frivillige har med det 
nære lokalsamfund som forældre, skole, kommune og erhvervsliv, kan bidrage til at nuancere de lokale 
foreningers samfundsværdi.
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’’
der er masser af muligheder for 
foreningslivet for at flytte nogle ting 
og bidrage til, at den enkelte kan 
bryde den sociale arv. jeg har selv 
set eksempler på folk, som har rejst 
sig, fordi de har fået selvværd og 
en stærk identitet.”  

Lars Løkke rasmussen, partiformand, 
forhenværende statsminister og 

tidligere aktiv i venstres Ungdom 
og KFUm-Spejderne

’’
den foreningskultur og -struktur,  
vi har i danmark, er ufattelig vigtig. 
vi må gøre alt, hvad vi kan, for at 
forbedre de rammer – så længe  
vi stadig insisterer på, at det er 
frivilligt arbejde.”

henrik Sass Larsen, erhvervs- 
og vækstminister og tidligere aktiv i 

danmarks Socialdemokratiske Ungdom
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internationalt udsyn

Unge, der er aktive i internationale projekter i DUFs medlemsorganisationer,  
får internationalt udsyn og kendskab til andre kulturer. At danske unge kan  

inddrage perspektiver og erfaringer fra andre lande er nødvendigt på det globale  
arbejdsmarked og en vigtig ressource for Danmark.

Studier af Niels Larsen, ph.d. og konsulent i Kijani Institute, peger nemlig på, at  
når danske unge samarbejder med unge fra frivillige organisationer i andre lande,  
finder der en uformel læreproces sted, hvor de unge lærer af hinanden i demokra- 
tiske fællesskaber. 

Det internationale arbejde gennem de frivillige børne- og ungdomsorganisationer  
udvikler dialog, demokrati og mellemfolkelig forståelse. Samarbejdsprojekterne  
giver de unge indflydelse og modvirker isolation, fundamentalisme og nationa- 
lisme.

Siden 2010 har mere end 1.000 unge danskere været  
engageret i internationalt projektarbejde via DUF. 
DUF har i samme periode støttet 237 projekter i 
26 forskellige lande.

Mere om DUFs internationale arbejde på www.duf.dk
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ForSKning KonKLUderer, at:

dUf giver Unge en stemme
det internationaLe arBejde i dUF giver Unge en Stemme

DUF er mere relevant end nogensinde før, fordi andelen af unge vokser i verden, og fordi DUF kæmper 
for at være de unges stemme. DUF virker som moderator, facilitator og ’ice breaker’ for demokratisk 
samtale og dialog mellem unge. 

Udvikler kosmoPolitiske Unge
aKtive Unge er et modSvar tiL iSoLation, FUndamentaLiSme og nationaLiSme

Der finder løbende en både personlig, lokal, national og international dialog og refleksion sted, når 
unge fra DUFs medlemsorganisationer samarbejder med andre unge ude i verden. Diversiteten i DUFs 
medlemsorganisationer muliggør mangfoldig kontakt imellem danske unge og unge i andre lande. 

Projekter skaber samlæring
SamLæringen SKer i mødet meLLem Unge på tværS aF KULtUrer og nationaLiteter

De unge lærer ikke bare om demokrati, men lærer af hinanden i demokratiske fællesskaber. Det giver  
mulighed for gensidig tillid og opbygning af social kapital. Ungdomsorganisationerne er ikke-hierar- 
kiske og bygger på aktiv læring blandt sine medlemmer. Unge har store muligheder for at få indflydelse 
på de projekter, der etableres af DUFs medlemsorganisationer.
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’’
Jeg fik simpelthen åbnet min hori-
sont af at være udvekslingsstudent. 
det udsyn, yFU gav mig, har hjulpet 
mig kolossalt siden.”

david trads, udviklingsdirektør i 
metro international og tidligere 
udvekslingsstudent i youth for 

Understanding  

’’
Før jeg blev involveret i Uganda- 
projektet, troede jeg ikke rigtigt, 
at jeg duede til noget. min bedste 
oplevelse fra arbejdet er at se, 
hvor langt vi kan nå.”

thomas arpe, frivillig og 
internationalt aktiv i 

Spastikerforeningens Ungdom
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Unges foreninger 
i internationalt perspektiv

danmark er berømt for sit høje niveau af social kapital. Her er et vigtigt element  
den betydelige deltagelse i frivilligt arbejde, som ofte foregår i foreninger for børn 

og unge.

Professor Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet, professor mso Gunnar Lind 
Haase Svendsen og adjunkt Jens Fyhn Lykke Sørensen fra Syddansk Universitet har 
undersøgt, om ungdomsorganisationerne bidrager til at skabe et velfungerende, demo-
kratisk samfund målt på høj social tillid. Det er kendetegnet ved aktive og samarbejds-
villige borgere, der forstår at løse konflikter ved at mødes og tale sig til rette.

Der er en klar sammenhæng mellem ungdomsorganisationerne og opbygningen af 
social tillid i det danske samfund, lyder deres konklusion. Når et samfunds medlem- 
mer har social tillid til hinanden, betyder det blandt andet, at de i fællesskab kan  
opnå højere økonomisk vækst end tilsvarende samfund uden gensidig tillid. 

’’
vi kan konstatere, at de nordiske lande scorer højt på deltagelse 
og – i særdeleshed – social tillid. danmark scorer højest på begge 
parametre … demokrati handler altså i bred forstand også om 
frivillighed og social tillid, og dermed evnen til at tale sammen og 
samarbejde fremfor at slås.” 

gunnar Lind haase Svendsen, professor mso, Syddansk Universitet,
gert tinggaard Svendsen, professor, aarhus Universitet, 

og jens Fyhn Lykke Sørensen, adjunkt, Syddansk Universitet



34

ForSKning KonKLUderer, at:

foreninger skaber social tillid
der er en KLar Sammenhæng meLLem SociaL tiLLid i SamFUndet og FriviLLigt arBejde 
i danSKe UngdomSorganiSationer

Borgere i højtillidslande er mere tilbøjelige til at udføre frivilligt arbejde end borgere i lavtillidslande.  
Det er overvejende tillidsfulde mennesker, der laver frivilligt arbejde. Jo flere frivillige, som engagerer 
sig i frivillige foreninger som ungdomsorganisationerne, jo mere social tillid vil der være i samfundet.

frivillighed nedbryder skel
det er vigtigt at FaSthoLde og gerne øge antaLLet aF FriviLLige 

Det frivillige arbejde i ungdomsorganisationerne skaber det miljø, som er nødvendigt for at skabe tillid. 
Foreningernes frivillige og medlemmer kommer nemlig fra stort set alle aldersgrupper og økonomiske 
klasser i samfundet. Det giver mulighed for at skabe øget social tillid i samfundet på tværs af skel  
– det være sig sociale, etniske, religiøse, køns- og aldersmæssige.

ForSKning anBeFaLer, at: 

bevar selvstændige foreninger
For Stor StatSLig indBLanding i ForeningSLivet Kan trUe den FriviLLige indSatS

Det er vigtigt at sikre den frivillige indsats, uden at foreningerne bliver for statsregulerede og dermed truer 
en selvstændig og økonomisk uafhængig tradition, som kan spores langt tilbage i 1800-tallet. Hvis det fri- 
villige foreningsarbejde ophører, så er der også stor risiko for, at den sociale tillid påvirkes i negativ retning.

flere Unge skal deltage
UngeS mangLende engagement viL øge KonFLiKter og poLariSering

Unges deltagelse i foreningslivet skal fremmes, ellers vil det øge konfliktniveau og polarisering i samfundet. 
Den tidlige ungdom har stor betydning for social kapital-værdier og aktiviteter i voksenlivet. Det medfører  
et ekstra stort tab, hvis frivilligheden forsvinder. De unge vil videregive det manglende engagement i civil-
samfundet til deres egne børn.



’’
gennem partnerskabsprojekter  
med danske ungdomsorganisationer  
får de libanesiske børn og unge 
indsigt i, hvordan moderne demo-
kratiske borgere må opføre sig til 
fællesskabets bedste.”

jan top christensen, dansk ambassadør 
og tidligere KFUm-Spejder

’’
når du er aktiv i en frivillig forening,  
oplever du, at der skabes et socialt 
bånd og en tillid til hinanden, fordi 
du møder vidt forskellige menne-
sker, som alligevel arbejder sammen 
mod det samme mål.”

anemone Birkebæk, studerende, 
tidligere formand for 

danske Skoleelever og bestyrelses-
medlem i european youth Forum 
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Dansk Ungdoms Fællesråd
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konklusioner og uddrag fra antologien ”foreninger for fremtiden”. bestil hele udgivelsen på www.duf.dk/materialer.  


