
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 78 idébestemte 
og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Vi fremmer unges deltagelse i 
foreningslivet og demokratiet – lokalt, nationalt og internationalt.



LandboUngdoms samarbejde med 
landbrugsskolen Maison Familiale 

Rurale i Marokko har medført, 
at antallet af marginaliserede 

unge, der kommer i job efter endt 
uddannelse på skolen, er tredoblet.

IMCC har i samarbejde med rwandiske 
medicinstuderende udviklet metoder 
til  seksualundervisning i Rwanda, 
som myndighederne nu indfører i det 
offentlige skolesystem.

Baptisternes Børne- og 
Ungdomsforbund har styrket unges 
stemme i den rwandiske baptistkirke 
og etableret en demokratisk 
ungdomsstruktur i kirken.

Ungdomsringens partnerskab med 
ugandiske Straight Talk Foundation 

har styrket frivillighedskulturen i 
begge organisationer, hvor unges 
kompetencer og ressourcer bliver 

anerkendt.

DUF ENGAGERER 
UNGE I FORENINGSLIV OG 
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Kampen for at 
fremtidssikre demokratiet 
– ud fra idéen om, at 
deltagelse i demokratiet 
skal vindes for hver 
generation. Tilsat en 
vision om dialog, gensidig 
forståelse og forpligtende, 
folkelige fællesskaber 
som grundlag for 
samfundsudvikling. Det er 
historien om DUF, der blev 
stiftet i 1940 af Hal Koch.



For at være en del af fællesskabet i 
DUF skal organisationen være for 
unge under 30 år, være funderet i 
en idé og engagere medlemmerne i 
samfundet. DUFs medlemsorgani-
sationer spænder fra spejdere over 
politiske ungdomsorganisationer, 
frivillige sociale organisationer og 
miljø- og naturorganisationer til 
handicaporganisationer.

DUF er et værdifællesskab, og 
vores centrale værdier er deltagelse, 
dialog, frivillighed og indflydelse. 
Vi er fortalere for det forpligtende 
fællesskab, du kan finde i for-
eningslivet – og vi engagerer aktive 
unge i demokratiet, samfundet og 
foreningslivet, både lokalt, natio-
nalt og internationalt.
DUF sikrer anerkendelsen af 
foreningslivets særlige karakter og 

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd er 
paraplyorganisation for en bred vifte af 
børne- og ungdomsorganisationer. DUF 
varetager i alt 78 medlemsorganisationers 
interesser.

MEDLEMMER I TUSINDVIS:
 DUFs 78 medlemsorganisationer favner i alt ca. 5.000 
lokalforeninger, 750.000 medlemmer og 100.000 frivillige.

respekten for det formålsbestemte 
foreningsarbejde, og vi arbejder 
målrettet med at udvikle vores 
medlemsorganisationer, så de 
skaber spændende og attraktive 
fritidstilbud for børn og unge.

Vi arbejder tværpolitisk med at 
varetage foreningslivets interesser 
over for politikere og myndigheder. 
DUFs interessevaretagelse sikrer 
rammerne for det frivillige for-
eningsliv på politisk niveau, og vi 
administrerer blandt andet DUFs 
andel af tipsmidlerne og uddeler 
cirka 130 millioner kroner om året 
til landsdækkende idébestemte og 
samfundsengagerende børne- og 
ungdomsorganisationer. 

DUF FREMMER 
UNGES DELTAGELSE I 
FORENINGSLIVET OG 
DEMOKRATIET

Dansk Ungdomssamvirke 
skifter navn til 

Ungdomsorganisationernes 
Fællesråd, der skal 

repræsentere den samlede 
organiserede ungdom.

1940

1946

Dansk Ungdomssamvirke 
stiftes med Hal Koch som 

første formand.

DUF GENNEM TIDEN

 Nyt navneskift: Denne 
gang til DUF – Dansk 

Ungdoms Fællesråd, der går 
forrest i det internationale 

ungdomsarbejde.

1951



Som et modsvar til den ekstre-
misme og radikalisering, der satte 
demokratiet i Europa under pres i 
1940 – og senere medførte besæt-
telsen af Danmark – stiftede en 
række ungdoms- organisationer 
og enkeltpersoner DUF for at 
oplyse, engagere og oplære unge i 
demokrati og politisk deltagelse. 
Stiftelsen af DUF var første skridt 
i det konstante arbejde for at sikre 
demokratiet, og det er også DUFs 
omdrejningspunkt i dag.

Frem til 1945 var navnet Dansk 
Ungdomssamvirke, og første for-
mand var samfundsdebattøren og 
teologen Hal Koch, der stod i spid-
sen for organisationen indtil 1946. 
Fællesskabet og samtalen mellem 
mennesker var ifølge Hal Koch 
demokratiets grundkerne – og den 
forståelse af demokratiet har lige 
siden været det pejlemærke, som de 
forpligtende fællesskaber i DUFs 
medlemsorganisationer bygger på.

DUF VÆRNER OM  
DEMOKRATIET
DUF har arbejdet for at styrke unges 
deltagelse i demokratiet og foreningslivet, 
siden organisationen blev grundlagt i 1940.

For Hal Koch var demokratiet ikke 
blot en styreform, men først og 
fremmest en livsform, hvor sam-
talen er i centrum. Dialogen, hvor 
argumenter flytter holdninger og 
nedbryder fordomme, er demokra-
tiets kerne. Men demokrati er ingen 
selvfølge, og hver generation må 
tilegne sig de demokratiske værdier 
på ny. 

I dét arbejde spiller DUF en afgø-
rende rolle ved at sikre de bedste 
vilkår for børn og unges demokra-
tiske forenings- og samfundsenga-
gement – både nationalt og globalt 
– så demokratiet, dialogen og 
foreningslivets fællesskaber bliver 
ved med at stå stærkt.

DUF LEDES AF FORENINGERNE 
DUFs medlemsorganisationer mødes hvert år til 
delegeretmøde, hvor de vedtager en række effektmål og et 
budget. Hvert andet år vælger medlemsorganisationerne en 
styrelse med formand, næstformand og 17  medlemmer, der 
leder DUF mellem delegeretmøderne. Det er styrelsen, der 
gennem en række strategier udstikker rammerne for DUFs 
arbejde.

DUF stifter sammen med 
13 andre europæiske 

ungdomsråd Council of 
European National Youth 

Committees (CENYC), der skal 
styrke samarbejdet på tværs af 

Europa. 

1963

Dorte Bennedsen, datter 
af Hal Koch  samt kirke- og 

senere undervisningsminister 
i perioden fra 1971 til 1982, 

bliver DUFs første kvindelige 
generalsekretær. 

1968

Valgretsalderen sænkes fra 23 år 
til 21 år, og DUF har en aktiv rolle 
op til folkeafstemningen med en 
kampagne for at lade ”pligter og 

rettigheder følges ad”.

1961



DUF UDVIKLER
FORENINGSLIVET
DUF har fingeren på foreningslivets puls 
og tilbyder kompetent rådgivning, der 
sikrer, at vores medlemsorganisationer 
fastholder deres relevans i samfundet. 

Unges ønsker og behov i forhold til 
deres fritidsliv ændrer sig løbende 
og stiller konstant nye krav til 
DUFs medlemsorganisationer. For-
eningslivet skal derfor hele tiden 
tilpasse sig forandringer i sam-
fundet og udvikle nye initiativer, 
aktiviteter og organiseringsformer, 
så foreningerne fastholder deres 
relevans i samfundet.

Derfor er DUF løbende i dialog 
med vores medlemsorganisationer, 
så vi kender deres aktuelle behov og 
udfordringer. Vi stiller vores viden 
om foreningslivets vilkår og udfor-
dringer til rådighed, så den enkelte 
organisation fastholder sin vigtige 
rolle i lokalsamfundet, rekrutterer 
nye medlemmer, udvikler nye kom-
petencer og forbliver et relevant 
fællesskab for børn og unge.

DUF rådgiver om organisations-, 
ledelses- og strategiud-
vikling, integrationsindsatser og in-
ternationalt samarbejde. Vi facilite-
rer netværk for ledere og frivillige, 
sparrer med internationalt aktive 
om at skabe bæredygtige internati-
onale projekter og giver forenings-
frivillige værktøjer til at håndtere 
økonomistyring, administration og 
projektledelse i både nationale og 
internationale projekter.

Det tætte samarbejde med med-
lemsorganisationerne betyder, 
at DUF kan opsamle og sprede 
foreningernes gode erfaringer. Vi 
har unik viden om foreningslivet, 
og derfor kan vi hele tiden levere 
inspiration og ny viden om for-
eningslivet til landsorganisationer, 
lokalforeninger og foreningsfrivil-
lige.

43% af danske unge i alderen 16-29 er frivillige, og de 
bruger i  gennemsnit 14 timer om måneden på
frivilligt foreningsarbejde  
(Center for Frivilligt Social Arbejde 2019). 

Tipsloven indføres og målretter 
en del af tipsmidlerne til 

de idébestemte børne- og 
ungdomsorganisationer. For 
de fleste DUF-organisationer 

fire-femdobles tilskuddet. 

Valgretsalderen sænkes fra 
21 til 18 år. DUF spiller igen 
en stor rolle i kampen for 

at inddrage unge formelt i 
demokratiet.

1979

1976

Inge Marie Nielsen 
bliver DUFs første 

kvindelige formand. Inden 
formandsposten er hun aktiv 

i KFUK og bannerfører for 
fløjen, der vil holde drenge- 

og pigespejderne adskilt.

1981





Udlodningsmidlerne spiller en helt 
afgørende rolle for DUF og DUFs 
medlemsorganisationers muligheder 
for at inddrage unge i foreningslivet og 
demokratiet. 
DUFs arbejde er finansieret af 
udlodningsmidler samt puljemidler 
fra Udenrigsministeriet og Kultur-
ministeriet og forskellige fonde. 
Udlodningsmidlerne kommer fra 
det overskud, danskerne skaber, når 
de køber lottokuponer og skrabe-
lodder eller spiller Klasselotteriet.

DUF administrerer uddelingen af 
udlodningsmidler til ungdoms-
formål. DUFs største uddeling er 
direkte tilskud til landsdækkende 
samfunds- og foreningsengage-
rende ungdomsorganisationer, der 
efterfølgende selv administrerer 

DUF FORDELER 
UDLODNINGSMIDLER TIL 
FORENINGSLIVET

midlerne. Organisationerne bruger 
typisk pengene på den daglige drift 
for eksempel lønninger og aktivi-
teter.

En mindre del af udlodningsmid-
lerne uddeles gennem Initiativ-
støtten, som både foreninger og 
enkeltpersoner kan søge. Midlerne 
uddeles efter nogle simple krav: 
Projekterne skal være nyskabende, 
børne- og ungestyrede og baseret 
på frivilligt engagement.

Udlodningsmidlerne, tidligere kendt som tipsmidlerne, er 
det overskud, som Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske 
Klasselotteri A/S hvert år giver til samfundet. I 2018 var det cirka 
1,2 milliarder kroner.

Udlodningsmidlerne fordeles mellem ministerierne, der 
sender dem videre til en bred vifte af almennyttige formål 
i Danmark. Det er udlodningsloven, der bestemmer, hvilke 
formål og hvilke modtagere de enkelte ministerier skal bruge 
udlodningsmidlerne på

DUF fylder 50 år, og hele året 
udnævnes til festår med fokus 
på det frivillige, idébestemte 
ungdomsarbejdes betydning 

for samfundet. 

1990

Initiativstøtten indføres, og 
alle, som laver børne- og 

ungdomsprojekter, kan søge 
om støtte.

1993

DUF indgår sin første 
miniprogramaftale med 
DANIDA, og det første 

mellemøstprojekt i DUF-regi 
gennemføres. 

1995



DUF arbejder målrettet og på alle 
politiske niveauer for at give DUFs 
medlemsorganisationer de bedst mulige 
vilkår for at drive forening. 

DUF varetager foreningslivets 
interesser på nationalt niveau, 
så medlemsorganisationerne har 
økonomiske og strukturelle vilkår, 
der giver dem frihed til at drive 
forening og skabe et levende og 
varieret foreningsliv i Danmark.

DUF taler jævnligt foreningernes 
sag over for politikere og myn-
digheder og er høringspart på en 
række områder, hvor børn og unge 
berøres af nye regler og love. På den 
måde arbejder DUF for at sikre den 
bedst mulige lovgivning for vores 
medlemsorganisationer og deres 
lokalforeninger. 

På lokalt plan arbejder DUF for 
gode rammevilkår for foreningslivet 
og støtter foreningslivets synliggø-
relse over for kommunerne.

Vi arbejder for at skabe større aner-
kendelse af værdien af idébestemt 
og samfundsengagerende børne- og 
ungdomsarbejde og gør en indsats 
for at opbygge stærke relationer 

mellem kommunale aktører og 
lokale ildsjæle i foreningerne –  
eksempelvis i forbindelse med Sko-
levalg, Demokratiets dag og lokale 
studieture for politikere.

DUF forsøger desuden at påvirke 
dansk udviklingspolitik, så den  
anerkender værdien af frivilligt 
ung- til-ung-arbejde, prioriterer 
børn og unge og lader unge få ind-
flydelse på og ejerskab for fremti-
dens udviklingspolitiske strategi. 

Siden 2018 har DUF haft seks ung-
domsdelegater, som repræsenterer 
unge ved FN og andre multilaterale 
fora. Delegaterne er repræsentanter 
fra danske børne- og ungdomsor-
ganisationer og skal give unge en 
stemme i internationale beslut-
ningsprocesser. FN ungdomsdele-
gaterne bidrager også til formidling 
og forankring af globale dagsordner 
blandt danske unge gennem oplys-
ningsaktiviteter.

RELIGIØSE FORENINGERS RETTIGHEDER
I 2014 udarbejdede DUF et notat i samarbejde med 
advokatfirmaet Horten, der beskriver, hvornår religiøse aktiviteter 
er folkeoplysende og dermed omfattet af reglerne om støtte til 
frivilligt folkeoplysende arbejde. 

1996
European Youth 

Forum etableres og 
repræsenterer i dag 99 

nationale og europæiske 
ungdomsorganisationer over 

hele kontinentet.

DUF er initiativtager til og 
medstifter af Center for 

Ungdomsforskning (CeFU).

2000

Delegeretmødet vedtager, 
at DUF skal arbejde for, at 

valgretsalderen sænkes fra 18 
til 16 år.

2001

DUF TAGER HÅND 
OM FORENINGSLIVET



For demokratiets fremtid er det afgørende, 
at unge er en aktiv og integreret del af 
det repræsentative demokrati. Derfor 
arbejder DUF for at inddrage alle unge 
i demokratiet, styrke den demokratiske 
selvtillid blandt unge og gøre demokratiet 
nærværende – globalt, nationalt og lokalt.
 
DUF opfordrer unge til at deltage 
i demokratiet og samfundet, så 
de bliver ansvarsbevidste borgere. 
Samtidig giver den demokratiske 
organiseringsform i DUFs med-
lemsorganisationer unge demo-
kratisk selvtillid, forståelse for 
demokratiet som samtaleform og 
viser værdien af at deltage aktivt i 
demokratiet.

DUF kæmper for demokratiet og 
valgdeltagelsen ved folketingsvalg, 
kommunalvalg og Europa-Parla-
mentsvalg. Samtidig forsøger vi at 
skabe de bedst mulige rammer for 
den demokratiske samtale, herun-
der Demokratiest Dag, Skolevalg og 
lokale folkemøder, der skal forbedre 
dialogen mellem unge og beslut-
ningstagere nationalt og lokalt, 
så unge føler, at demokratiet er i 
øjenhøjde. 

DUF er initiativtager til indsatser 
for at få unge til at stemme, herun-
der øge nydanskeres valgdeltagelse. 

DUF arbejder også internationalt 
på at styrke unges samfundsenga-
gement i Mellemøsten og udvik-
lingslandene. Det internationale 
engagement i DUFs medlems- 
organisationer skaber fællesskab 
og gensidig forståelse på tværs af 
landegrænser, og internationale 
partnerskaber mellem ungdomsor-
ganisationer bidrager til at fremme 
demokrati som livsform blandt 
unge globalt.

DUFs demokratiarbejde er videns-
baseret og analytisk, og vi er en 
foretrukken samarbejdspartner 
blandt politikere, interesseorgani-
sationer og eksperter, når projekter 
for at øge unges valgdeltagelse og 
inddragelse i demokratiet søsættes.

ØGET VALGDELTAGELSE 
Siden 2009 har DUF været en central del af den indsats, der har 
øget valgdeltagelsen blandt unge 18-29-årige med næsten 14 
procentpoint.

DUFs 
dialogambassadørprojekt 
starter. Projektets formål 
er at fremme forståelsen 

mellem unge i Danmark og 
Mellemøsten og udbrede 
kendskabet til dialog som 

værdi og metode.

2009

Valgretskommissionen 
afleverer sin betænkning, 

der indeholder 28 forslag til 
at styrke unges deltagelse i 

demokratiet.

2011

DUF STYRKER 
UNGES DELTAGELSE I 
DEMOKRATIET

DUF stifter 
Ungdomskommuneprisen, 

som hvert år uddeles til den 
kommune, der har gjort den 

største indsats for at forbedre 
de unges vilkår. Herlev 

Kommune er første vinder. 

2006





DUF SIKRER 
ET MANGFOLDIGT 
FORENINGSLIV

Danmarks foreninger bygger på 
ligeværdighed og forpligtende 
fællesskaber. I foreningerne kan 
børn og unge finde positive fælles-
skaber, der giver mulighed for at 
udvikle den enkeltes kompetencer. 
Foreningslivet tilbyder fordoms-
frie fællesskaber, stærke sociale 
netværk og unikke venskaber, og 
derfor er foreningerne også en vig-
tig aktør i arbejdet med at inddrage 
alle i samfundet.

De fælles erfaringer med det frivil-
lige foreningsarbejde er væsentlige 
for vores demokratiske dannelse 
og fremmer unges samfundsen-
gagement. DUFs medlemsorga-
nisationer er rekrutteringsbase 
for politiske tillidsposter og giver 
afgørende kompetencer til unges 
videre arbejdsliv. 

Foreningslivet gør også en forskel 
internationalt, når det interna-
tionale projektarbejde i DUFs 
medlemsorganisationer giver unge 
indflydelse og lederkompetencer 
til at skabe dialog og udvikle det 
demokratiske foreningsliv uden for 
Danmark.

Det frivillige foreningsarbejde er 
en værdifuld samfundsressource, 
der giver unge mulighed for at 
mødes på tværs af kulturforskelle, 
uddannelsesretninger og sociale 
forhold. DUF inspirerer til åbenhed 
i vores medlemsorganisationer, så 
foreningerne kan favne alle børn 
og unge. Opgaven er at få så mange 
børn og unge som muligt til at være 
med i foreningslivet.

Foreningslivet er det danske demokratis 
rygsøjle. Danmarks demokratiske 
fundament og fælles kultur er formet af og 
skabt gennem et mangfoldigt foreningsliv, 
hvor forskellighed er en ressource, hvor 
der er plads til alle og forståelse for den 
enkeltes behov.  

Hård kamp om ungdomskommunepris:
I 2019 kæmpede 9 kommuner om titlen som Årets 
Ungdomskommune 2019.

De nominerede kommuner var Faaborg-Midtfyn, 
Brønderslev, Skanderborg, Struer, Thisted, Herlev, Horsens, 
Middelfart og Bornholms Regionskommune, og i sidste 
ende var det Skanderborg Kommune, der løb med prisen. 

2014
DUFs Explore-forløb 

bliver lanceret for 
første gang. Explore er 
et uddannelsesforløb 

skræddersyet til at hjælpe 
DUFs medlemsorganisationer 

i gang med internationalt 
arbejde. 

2015

I samarbejde med Københavns 
Universitet udsender DUF 

cirka 200.000 sms’er til 
førstegangsvælgere mellem 

18 og 29 år med en opfordring 
om at stemme til Europa-

Parlamentsvalget.

Over 600 skoler og 53.000 
unge deltager i det første 

Skolevalg nogensinde. 
I 2017 besluttes det, at 

gøre Skolevalg til en fast 
tilbagevendende begivenhed, 
der hvert andet år breder sig 
ud over landets folkeskoler.

2014



I DUF BLOMSTRER 
INTERNATIONALE 
PARTNERSKABER
Unge uddannes demokratisk, når de 
træffer beslutninger og tager ansvar for 
sig selv og andre unge i forpligtende 
fællesskaber. Derfor arbejder DUF for at 
styrke ungdomsorganisationer, unges 
indflydelse og fremme demokrati som 
livsform blandt unge ude i verden.

DUF støtter unges globale sam-
fundsengagement gennem dialog 
og ligeværdige partnerskaber 
mellem unge på tværs af nationale, 
politiske, sociale og religiøse skel. 
Gennem rådgivning og uddannelse 
inden for blandt andet projektle-
delse, økonomistyring og organi-
sationsudvikling klæder DUF unge 
frivillige på til at udføre internatio-
nalt projektarbejde. 

Samtidig giver de internationale 
partnerskaber værktøjer til at 
opbygge stærke foreninger med 
demokratisk fundament både i 
Danmark og ude i verden, ligesom 
internationale projekter har stor 
betydning for at rekruttere og fast-
holde frivillige i danske foreninger. 
Internationalt projektarbejde er en 
platform, hvor unge lærer af og fra 
hinanden – og i fællesskab opnår 
bæredygtig indflydelse i samfundet. 

DUF arbejder målrettet med dialog 
som værktøj til at styrke den gen-
sidige forståelse mellem unge på 
tværs af landegrænser og politiske 
tilhørsforhold. Både DUFs dialog-
ambassadører og DUFs tvær-
politiske netværk og de mange 
partnerskaber i DUFs medlemsor-
ganisationer understøtter en bred, 
inkluderende dialog, der nedbryder 
barrierer og skaber stærkere samar-
bejde på tværs af politiske, religiøse 
og ideologiske skel.  

Samarbejdet mellem danske unge 
og unge ude i verden  udvikler 
demokratisk forståelse og mobi-
liserer unge til et større politisk 
og socialt samfundsengagement. 
Partnerskaberne motiverer unge til 
at tage lederskab og sammen skabe 
forandringer, der fremmer unges 
rettigheder.

Fra 2012 til 2020 har DUF støttet 52 forskellige 
medlemsorganisationer med projektarbejde i 41 
forskellige lande.  Der er i alt godkendt 570 bevillinger, 
som har ført til projekter i Afrika, Asien,  Mellemøsten, 
Mellemamerika og Østeuropa.

2017
Demokratiets Dag løber af 

stablen for første gang og har i 
perioden 2017-2020 besøgt 227 
skoler og lavet arrangementer 

for i alt 19.000 unge.

2018
DUFs lokalforeningspulje 
bliver etableret, og DUF 

uddeler for første gang midler 
direkte til lokalforeninger i 

hele Danmark.

2018
Ungdomsdelegatprogrammet 

bliver udvidet fra en til seks 
delegater, som dækker 

følgende områder: a) 
Ligestilling og SRSR, b) Klima 

og miljø, c) Demokrati og 
partnerskaber.



DUF administrerer en række puljer, 
der støtter aktive unges nationale og 
internationale projekter.

DUFs Initiativstøtte støtter spæn-
dende og eksperimenterende 
projekter – for, med og af børn og 
unge. Projekterne skal være nyska-
bende, børne- og ungestyrede og 
baseret på frivilligt engagement. 
Initiativstøtten uddeles både til
etablerede børne- og ungdoms-
foreninger samt til grupper og 
enkeltpersoner, der ikke er orga-
niseret i foreningslivet. I puljen 
”den tematiserede Initiativstøtte” 
kan landsorganisationer og deres 
lokalforeninger søge støtte til større 
projekter, der tematisk spiller sam-
men med DUFs strategiområder 
”Unge og demokrati” og ”Unge og 
foreninger” og ”Det gode ungdoms-
liv”.

DUFs internationale pulje giver 
DUFs medlemsorganisationer 
mulighed for at søge støtte til in-
ternationalt projektarbejde, der er 
baseret på ligeværdige partnerska-
ber mellem en dansk ungdomsorga-
nisation og en partnerorganisation  
fra et andet land.

Den internationale pulje styr-
ker unges organisering og deres 
muligheder for at få indflydelse på 
egne samfund og er finansieret af 
Udenrigsministeriet. 

DUFs lokalforeningspulje støtter 
lokalforeninger og lokale gruppers 
arbejde for børn og unge i Danmark 
og Sydslesvig. Puljen kan søges 
med henblik på at få støtte til både 
aktiviteter og materialer. 

Forundringspuljen er for alle, der 
synes, at videnskab og teknologi 
er spændende, og som har brug for 
penge til en science idé.

DUF administrerer desuden en 
pulje under Nordens Unge i Bære-
dygtige Fællesskaber, som støtter 
projekter på tværs af de nordiske 
landegrænser. Ungegrupper og 
ungdomsforeninger, som har en 
god idé til en sej aktivitet, kan gå 
sammen på tværs af mindst to lande 
og søge midler til aktiviteter.

MILLIONER TIL UNGEPROJEKTER
Fra 2015 til 2019 har DUFs Initiativstøtte uddelt lige 
over 5 millioner kroner til i alt 156 projekter for
børn og unge.

DUF STØTTER 
PROJEKTER FOR  
MED OG AF UNGE

2018
Demokratikommissionen 

bliver nedsat af DUF, 
og i begyndelsen 

af 2020 udkommer 
Demokratikommissionen med 

27 anbefalinger til et styrket 
demokrati.

2019
folk – mødested for demokrati 
og dannelse ser dagens lys og 
er stiftet i samarbejde mellem 

DUF, Krogerup Højskole og 
Deltager Danmark og har 
til formål at styrke unges 
demokratiske selvtillid.

2019
DUF indgår i et 

ungdomsrådssamarbejde 
med NYCU i Ukraine og YETT i 
Zimbabwe, som blandt andet 
har fokus på ungeinddragelse 

og FN’s 17 verdensmål.





DUFs vigtigste demokratiske 
forum er DUFs delegeretmøde, 
hvor mere end 300 repræsentanter 
fra DUFs medlemsorganisationer 
repræsenterer deres forening. Her 
vælges DUFs styrelse. Styrelsen 
består af unge frivillige fra DUFs 
medlemsorganisationer, og det er 
dem, der står i spidsen for DUF og 
bestemmer, hvilken retning DUF 
skal arbejde i. 

Delegeretmødet afholdes hvert år. 
I ulige år vælges der en ny styrelse, 
og i lige år fastsættes de politiske 
mål, som lægger til grund for DUFs 
strategi. 

DUF LEDES 
DEMOKRATISK 
AF UNGE
Ligesom DUF arbejder for demokrati i 
forningslivet, Danmark og i verden, så er 
DUF også selv et demokrati for og af unge. 

DUFs styrelse består af en formand, 
en næstformand og yderligere 17 
medlemmer – alle fra DUFs med-
lemsorganisationer. Som medlem af 
DUFs styrelse er man valgt for en 
toårig periode. 

Det er styrelsen, der mellem delege-
retmøderne styrer DUF. De fast-
sætter en strategi, som de ansatte 
på DUFs sekretariat arbejder efter. 
DUFs nuværende strategi tager 
afsæt i temaerne: demokrati, for-
eningsliv, international udvikling 
og unges trivsel. 

DUFs delegeretmøde
DUFS OPBYGNING

DUFs 
styrelse

Formand og
næstformand

Styrelsen

DUFs sekretariat

DUFs
 strategi

Demokrati Foreningsliv Det gode 
ungdomsliv

International 
udvikling

Forretningsudvalg

 2019
DUF lancerer 

forundringspuljen i 
samarbejde med Villum 
Fonden til børn og unge, 

som vil eksperimentere med 
videnskab og teknologi.

2020
DUF står i spidsen for et 

nordisk projekt, som en del 
af det danske formandskab i 

Nordisk Ministerråd. Projektet 
har til formål at skabe 

bæredygtige fællesskaber 
mellem unge i Norden og 

løber over tre år.

2020
Ungdomsdelegatprogrammet 

udvides med en ny tematik 
om erhvervsuddannelse, 
faglærte og jobskabelse 

og to ekstra delegater til at 
repræsentere unge på det nye 

tema.



LandboUngdoms samarbejde med 
landbrugsskolen Maison Familiale 

Rurale i Marokko har medført, 
at antallet af marginaliserede 

unge, der kommer i job efter endt 
uddannelse på skolen, er tredoblet.

IMCC har i samarbejde med rwandiske 
medicinstuderende udviklet metoder 
til  seksualundervisning i Rwanda, 
som myndighederne nu indfører i det 
offentlige skolesystem.

Baptisternes Børne- og 
Ungdomsforbund har styrket unges 
stemme i den rwandiske baptistkirke 
og etableret en demokratisk 
ungdomsstruktur i kirken.

Ungdomsringens partnerskab med 
ugandiske Straight Talk Foundation 

har styrket frivillighedskulturen i 
begge organisationer, hvor unges 
kompetencer og ressourcer bliver 

anerkendt.

DUF ENGAGERER 
UNGE I FORENINGSLIV OG 

DEMOKRATI OVER HELE VERDEN

Rwanda

Uganda

Etiopien

Libanon

Moldova

Ukraine

Nepal

Jordan
Palæstina

Kenya

Tanzania

Zimbab-
we

Zimbia

Marokko

Honduras

Myanmar

Cambo-
dia

Filippi-
nerne

Ghana

Came-
roun
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DUF er en service- og interesseorganisation for 78 
landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. Vi 
arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningsli-
vet og demokratiet.
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