FRA STRATEGI TIL HANDLING
DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅDS BIDRAG TIL VERDEN 2030 —
DANMARKS UDVIKLINGSPOLITISKE OG HUMANITÆRE STRATEGI

DUF VIL GØRE UDVIKLINGSSTRATEGIEN
TIL VIRKELIGHED

SKAB ET GLOBALT PROGRAM FOR UNGE

”Danmarks nye udviklingspolitiske strategi sætter store
visioner for og på vegne af verdens ungdom.
Dansk Ungdoms Fællesråd står klar til at omsætte
visionerne til solide resultater for verdens børn og unge.”

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd støtter danske unge og ungdomsorganisationer i at engagere sig i udviklingssamarbejdet
– fra spejdere til ungdomspolitikere, rollespillere, studerende og
unge landmænd. Det er en mangfoldig gruppe med unikke evner,
ressourcer og erfaringer, der bidrager med noget helt særligt i
udviklings- og demokratiarbejdet.
Når DUFs medlemsorganisationer engagerer sig internationalt,
foregår det i ligeværdige partnerskaber med andre unge. Det
bygger på frivillighed, er omkostningseffektivt og har beviselige
effekter både ude og hjemme.
DUF skaber stærke resultater for verdens børn og unge, når
vi fremmer demokratiske værdier, opbygger alternativer til
radikalisering og migration, styrker unge kvinders ligestilling
og rettigheder og skaber folkeligt engagement i udviklingssamarbejdet.
I det fortsatte arbejde med at realisere Danmarks udviklingspolitiske strategi bidrager DUF også gerne ved at indgå i

relevante fora med det formål at styrke kontakt, netværk,
erfaringsudveksling og videndeling i forhold til unge og deres
involvering i dansk udviklingssamarbejde.
Et eksempel kan være oprettelsen af et ungeråd til udenrigsministeren med repræsentanter fra DUF, DUFs medlemsorganisationer og andre relevante aktører, der repræsenterer
unge i en dansk-international kontekst. Ungerådet kan bidrage
med perspektiver på unges og ungdomsorganisationers rolle i
udviklingspolitiske dagsordener, herunder innovative internationale partnerskaber, antiradikalisering samt implementeringen
og monitoreringen af verdensmålene.
DUF og vores medlemsorganisationer ser frem til at gøre
udviklingsstrategien til virkelighed.
Med venlig hilsen

Henriette Laursen
Generalsekretær

Interessen for at engagere sig internationalt og ønsket om at
gøre en forskel for unge ude i verden har aldrig været større
blandt DUFs medlemsorganisationer: Flere og flere indgår i
nye partnerskaber med ligesindede ungdomsorganisationer i
syd, og erfarne organisationer viser stor interesse for at bruge
deres kompetencer i demokratiarbejdet i Østeuropa.
Med et samlet globalt ungeprogram hos DUF vil vi bidrage til,
at de udviklingspolitiske visioner for unge bliver til virkelighed,
og at unge er med til at realisere FN’s verdensmål. Både i
udviklingslande og i MENA-regionen, hvor DUF allerede er
engageret, og for at styrke ungeindsatsen i EU’s nabolande
mod øst.
Et samlet globalt program i DUF, der dækker MENA-regionen,
udviklingslandene og EU’s nabolande mod øst, vil gøre det
muligt at skabe endnu stærkere resultater og effekter gennem
ung til ung-partnerskaber, tværpolitiske netværk, dialogarbejde
og demokratiudvikling. Dette vil samtidig spare ministerielle
og egne administrative ressourcer og forbedre det samspil,

der er mellem rollen som puljeorganisation og DUFs egne
indsatser.
I 2016 er 25 danske ungdomsorganisationer aktivt engagerede i 42 internationale partnerskaber fordelt over 19 land.
De arbejder med centrale begreber i den udviklingspolitiske
strategi: Fra udvikling af demokratiske værdier og forbedring
af kvinders rettigheder til at skabe et bredt forankret udviklingsengagement hos danskerne. Vi ved, at de foreningslivsbårne, demokratiske principper er stærke kroge til at løfte
både engagement og udvikling internationalt.
Når strategien skal omsættes til handling, er det afgørende,
at unge bliver en selvstændig komponent i alle programmer
og inden for alle geografier. Og det er afgørende for unges
engagement, at inddragelsen sker på deres præmisser med
reel mulighed for at tage udviklingen i egen hånd.

DUF FREMMER DEMOKRATISKE VÆRDIER

Sådan bidrager DUF til
demokratiudvikling og
demokratiforståelse
Venstres Ungdom styrker unges
valgdeltagelse i Marokko
Samarbejdet mellem Venstres Ungdom og Moroccan
Organization for Young Decision Makers blev søsat i
forbindelse med de marokkanske lokalvalg i september
2015, hvor formålet var at træne 50-60 unge marokkanere
til at skabe en kampagne for at øge unges valgdeltagelse.
Kampagnen nåede over 281.000 borgere på tre uger op til
valget. Samarbejdet er fortsat med fokus på at etablere et
nationalt marokkansk ungdomsråd, der kan give unge en
stemme i beslutningsprocesser.

DUFs tværpolitiske netværk i Egypten
skaber demokratisk dialog
Det politiske miljø i Egypten er præget af fjendebilleder og
polarisering. DUFs tværpolitiske netværk mellem danske
og egyptiske ungdomspolitikere skaber stærke relationer
på tværs af politiske og ideologiske skillelinjer. Netværket
fremmer dialog mellem de egyptiske ungdomspolitikere og
er med til at opbygge demokratiske strukturer og praksisser
i partierne.

Der er et stort behov for platforme i samfundet, hvor demokrati
kan blive øvet og indlært. Hvor unge erfarer værdien af den
demokratiske samtale, af forhandling og af fælles kompromiser,
hvor indflydelse er en reel mulighed, som unge har modet til at
tage, og hvor samarbejde og dialog er fællesnævnere, der får
den gensidige forståelse til at blomstre.
En central del af vores medlemsorganisationers DNA er forståelsen for, at demokrati aldrig skal tages for givet, og at forpligtende fællesskaber i foreningslivet fungerer som ramme for
at demokratisere ungdommen. Frivillige fra danske børne- og
ungdomsorganisationer yder en kæmpe indsats sammen med
ligesindede partnere for at udvikle demokratiske foreninger og

platforme, der kan bringe nye generationer frem til at skabe
demokrati og fred. Et foreningsliv, som fungerer som rugekasse
for aktive og ansvarsfulde samfundsborgere – og som netop
tilbyder tilhørsforhold og muligheder, som mange unge både
herhjemme og ude efterspørger.
Når vi støtter udviklingen af demokratiske ungdomsorganisationer, skaber vi fremtidsudsigter for unge lokalt. DUFs medlemsorganisationer sender unge med demokratiske værdier,
som dialog, ligestilling og ungeindflydelse, ud i verden gennem
en mangfoldighed af projekter og partnerskaber. Det styrker
udviklingen af demokratiske ungdomsorganisationer ude og
fremmer demokratiforståelsen i nye og skrøbelige demokratier.

Danske Studerendes Fællesråd samler
studerendes stemmer i Palæstina
Danske Studerendes Fællesråd støtter palæstinensiske
studerende i at oprette og udvikle en national
studenterorganisation, der ikke er tilknyttet et politisk
parti, og som kan varetage palæstinensiske studerendes
rettigheder på tværs af politiske tilhørsforhold.
Organisationen blev officielt anerkendt af de
palæstinensiske myndigheder i april 2015 efter intenst,
målrettet lobbyarbejde.

Radikal Ungdom fremmer politisk dialog i Zimbabwe
Radikal Ungdom samarbejder med Youth Agenda Trust om
at fremme dialog og samarbejde mellem ungdomspolitikere
i Zimbabwes polariserede politiske landskab. Projektet
selvstændiggør unge, så de kan tage lederskab og spille en
aktiv rolle i deres lokalsamfund. Partnerskabet har særligt
fokus på at sikre, at unge og kvinder inddrages mere i de
politiske beslutningsprocesser i Zimbabwe.

DUF OPBYGGER ALTERNATIVER TIL
RADIKALISERING OG MIGRATION

Sådan bidrager DUF til at
modarbejde radikalisering
og migration
Red Barnet Ungdom skaber positive
fællesskaber for unge flygtninge i Libanon
Red Barnet Ungdom arbejder med Walad al-Mukhayyam
i flygtningelejren Rashidiyeh i det sydlige Libanon for at
styrke marginaliserede børn og unge i lejren. Børn og unge i
lejren mangler basale rettigheder og er sårbare i forhold til
at falde ud af samfundet. Ved at skabe et tilhørsforhold og
aktiviteter tilbyder partnerskabet et positivt alternativ til de
udemokratiske bevægelser, der findes i lejren.

KFUM-Spejderne udvikler demokratisk
medborgerskab i Tunesien
KFUM-Spejderne har i samarbejde med Les Scouts
Tunisiens udviklet demokratiske strukturer i den
tunesiske spejderbevægelse – landets største og ældste
ungdomsorganisation. Samarbejdet uddanner unge ledere,
fremmer demokratisk medborgerskab og styrker unges ret til
at deltage i beslutningsprocesser i deres nærmiljø og samfund.
Senest har projektet hjulpet 611 tunesiske iværksættere med at
udforme forretningsplaner og derigennem skabe egne job. De to
partnerorganisationer planlægger fremadrettet at arbejde direkte
med at forebygge radikalisering blandt Tunesiens unge.

Vi skal yde en særlig indsats i vores nærområder og bekæmpe de grundlæggende årsager til migration. Vi skal opbygge
samfund, hvor unge ser fremtidsmuligheder og positive
alternativer til ekstremistiske fællesskaber og drømmen om
migration mod Europas fred og stabilitet.
Det er unge forandringsagenter, der skal drive den demokratiske udvikling af deres samfund, og det er hos unge,
at troen på fremtiden skal styrkes for at dæmme op for
mismod, frustration og radikalisering.
Danske børne- og ungdomsorganisationer engagerer sig
i internationale partnerskaber for at støtte udviklingen
af demokratiske ungdomsorganisationer, hvor unge får
mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber og tage
ansvar for udviklingen af deres samfund. I mange lande er

unge marginaliserede i forhold til at deltage og få indflydelse,
og ungdomsarbejdsløsheden er høj globalt. Derfor er der
brug for projekter, der udvikler unge ledere lokalt og opbygger
platforme for unges engagement. Hvor unge får mulighed
for at vende følelsen af afmagt til positive indsatser i deres
lokalsamfund.
Når unge styrkes i at fremme dialog og forståelse på tværs
af nationale, politiske, sociale og religiøse skel, gavner det
den demokratiske udvikling i samfundet, skaber fredelig
sameksistens og modvirker radikalisering. Det ser vi hos
DUFs dialogambassadører fra Jordan, Egypten og Danmark,
som siden 2009 har inddraget og trænet 20.000 unge i
dialogaktiviteter, der mindsker grobunden for polarisering og
konflikt lokalt – og bygger bro mellem unge i Mellemøsten og
Danmark.

LandboUngdom giver muligheder til
marginaliserede unge i Marokko
LandboUngdoms samarbejde med landbrugsskolen Maison
Familiale Rurale giver marginaliserede unge kapacitet til at blive
selvforsørgende og styrker deres evne til at deltage i samfundet.
Gennem projektet bliver de unge landmænd i stand til at bidrage
til den demokratiske og økonomiske udvikling i deres lokalområde
og skabe en fremtid for sig selv og deres familier – fremfor at
migrere mod byer med sparsomme fremtidsmuligheder.

Ungdommens Røde Kors styrker sårbare unge i Jordan
I Jordan samarbejder Ungdommens Røde Kors og Jordansk Røde
Halvmåne om at etablere stærke strukturer i lokalafdelingerne,
så ledelsen har forståelse for ung til ung-metoden.
Partnerskabet engagerer frivillige unge og skaber inkluderende
fællesskaber for sårbare børn og unge i lokalsamfundet, så de
via deres aktiviteter kan skabe inkluderende ungefællesskaber,
der bidrager til fredelig sameksistens og styrker udbredelsen af
en ikkevoldelig kultur.

DUF STYRKER UNGE KVINDERS
LIGESTILLING OG RETTIGHEDER

Sådan bidrager DUF til
ligestilling og styrkelse af piger og
kvinders rettigheder
IMCC udvikler pensum for
seksualundervisning i Rwanda
IMCC har i samarbejde med rwandiske medicinstuderende
udviklet metoder til seksualundervisning i Rwanda, som
myndighederne nu indfører i det offentlige skolesystems
pensum. Partnerskabet er netop blevet inviteret til en
regional konference for at videregive deres erfaringer med
at opbygge ligeværdige, succesfulde partnerskaber.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom øger
unge kvinders politiske deltagelse i Filippinerne
Det mangeårige partnerskab mellem Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og ungdomspartiet Akbayan Youth
mobiliserer filippinske unge og giver dem redskaber til
at kæmpe for deres rettigheder. Projektet skaber stærke
kvindelige rollemodeller, som arbejder for at give unge
kvinder en stemme i samfundet.

Radikal Ungdom sætter fokus på
ligestilling i arabiske ungdomspartier
I 2015 har Radikal Ungdom og deres partner Tajaddod
Youth startet et netværk med fire liberale partier fra
Libanon, Egypten, Marokko og Tunesien. Nøglepersoner
fra partierne har fået værktøjer til at arbejde med
ligestilling i deres lokalafdelinger og moderpartier samt
udviklet deres egen strategi for at fremme ligestilling.
Netværket har givet organisationerne mulighed for at
dele viden og erfaringer med at formulere politikker,
positioner og kommunikationsstrategier i forhold til
ligestillingsproblematikker i Mellemøsten.

Lige muligheder for mænd og kvinder er et væsentligt element i udviklingen af et demokratisk samfund, og kvinders
deltagelse er central for at skabe bæredygtig udvikling.
I mange lande fører ulige magtstrukturer og uhensigtsmæssige kulturelle normer til diskrimination af kvinder, og
det påvirker deres muligheder for at deltage i den politiske
sfære, den økonomiske udvikling og det sociale og kulturelle
liv i deres samfund. Unge kvinder og piger rammes i kraft
af deres køn og alder ofte af dobbeltdiskrimination med få
muligheder for at bidrage til vækst og udvikling.

DUFs medlemsorganisationer og deres partnere udvikler
projekter, der sætter fokus på unge kvinders deltagelse, indflydelse og rettigheder, herunder kvinders ret til uddannelse,
seksuel og reproduktiv sundhed og mulighed for at deltage i
beslutningsprocesser på både lokalt og nationalt niveau.
Partnerskaberne har i mange år haft succes med at give
unge kvinder redskaber til at øge deres selvværd og agere
som forandringsagenter i deres organisationer og i samfundet. Samtidig arbejder partnerskaberne aktivt med at
påvirke beslutningstagere på alle niveauer til at skabe rum,
hvor kvinder kan deltage og få indflydelse.

IMCC styrker reproduktiv sundhed
for unge kvinder i Etiopien
Partnerskabet mellem IMCC og etiopiske medicinstuderende
fokuserer på at styrke kvinders reproduktive sundhed
og rettigheder, eksempelvis i forhold til uønskede
graviditeter og usikre aborter. Projektet gør de etiopiske
medicinstuderende i stand til at agere som rollemodeller,
som gennem dialogworkshops fremmer og øger viden om
rettigheder og ansvarlighed mellem unge mænd og kvinder.

DUF SKABER FOLKELIGT ENGAGEMENT
I UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Sådan bidrager DUF til at
skabe folkeligt engagement i
udviklingssamarbejdet
Fem danske spejderorganisationer
udvikler unge ledere i Moldova
Fem danske spejderorganisationer er gået sammen om at styrke
børn og unges muligheder i Østeuropa. Det Danske Spejderkorps,
De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps,
Dansk Spejderkorps Sydslesvig og KFUM-Spejderne i Danmark
understøtter Moldovas demokratiske udvikling gennem
kompetenceudvikling og ledelsestræning af unge. Projektet
afspejler behovet for at opbygge stærke civilsamfund, som er
kernen i den fortsatte demokratiske udvikling af Østeuropas
nye demokratier. Partnerskabet engagerer frivillige fra alle
fem organisationer, og projektets resultater når ud til de store
spejderorganisationers mange medlemmer.

Danske Døves Ungdomsforbund styrker
døves rettigheder i Ghana
Danske Døves Ungdomsforbund arbejder for at opbygge en
stærk ungdomsgren af Ghana National Associations of the Deaf.
Unge døve i Ghana er marginaliserede i samfundet og møder en
række barrierer i adgangen til blandt andet uddannelse, sundhed
og politisk deltagelse. En stærk organisering af unge døve i
Ghana kan styrke unge døves rettigheder, og projektet inddrager
samtidig unge danske døve i Danmarks udviklingssamarbejde.

DUFs medlemsorganisationer engagerer op mod 600.000
frivillige, og vores medlemsorganisationers internationale
arbejde er derfor en unik platform for at nå bredt ud til
danskerne. Det internationale arbejde er båret af frivillige
ildsjæle, der bringer demokratiet ud i verden og en forståelse
for verden hjem til Danmark.

Det danske foreningsliv er derfor en oplagt national platform
for en folkelig forankring af den globale udviklingsdagsorden. Danske unge frivillige engagerer sig aktivt i udviklingssamarbejdet og er med til at lave et grundigt oplysningsarbejde, som når ud til målgrupper, der ellers ville stå uden
for udviklingsdebatterne.

Traditionen for frivilligt foreningsengagement er stærk,
og vores medlemsorganisationer trækker forankringen af
Danmarks udviklingssamarbejde ud i de yderste kroge af
Danmark. Samtidig engagerer DUFs medlemsorganisationer
nye aktører i udviklingssamarbejdet, eksempelvis rollespillere og unge landmænd, som ikke traditionelt er en del
af Danmarks udviklingspolitiske engagement.

Danske unge inspirerer unge ude i verden til demokratisk
samfundsengagement og bidrager dermed til udvikling på
mange planer. Ud over at partnerskaberne fører til flotte
udviklingsresultater, betyder det internationale engagement
også, at globale udviklingsdagsordener kommer til debat i
det mangfoldige danske foreningsliv.

KFUM og KFUK og FDF’s arbejde i Myanmar
skaber aktiviteter i Danmark
KFUM og KFUK og FDF har forenet kræfterne i et kæmpe projekt,
der skal etablere et center for, af og med unge, der arbejder
frivilligt i Myanmars civilsamfund. Her planlægger frivillige
deres arbejde, får nye kvalifikationer og motiveres til at støtte
landets demokratiske udvikling. De danske organisationer har
udviklet et omfattende aktivitetskatalog til deres mange lokale
kredse og afdelinger med idéer til aktiviteter for børn og unge,
som sætter fokus på Myanmar.

Bifrost engagerer rollespillere i
demokratiarbejde i Palæstina
I samarbejdet mellem Bifrost og palæstinensiske Peace and
Freedom Youth Forum bruges rollespil som metode til at italesætte alvorlige problemstillinger som politisk undertrykkelse
og kønsdiskrimination. I Danmark er partnerskabet med til
at inddrage frivillige rollespillere i udviklingssamarbejdet og
formidle viden om livet som ung i Palæstina.

DUF STYRKER UNGES
INTERNATIONALE PARTNERSKABER

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd er service- og interesseorganisation for 72 børne- og ungdomsorganisationer – et
fællesskab med over 600.000 unge. DUF fremmer unges
deltagelse i foreningslivet og demokratiet, både i Danmark
og internationalt.
DUFs internationale arbejde
DUF repræsenterer Danmarks største gruppering af ungdomsorganisationer, der engagerer sig i demokrati- og
udviklingssamarbejde. En tredjedel af vores 72 medlems-

organisationer er engagerede internationalt, og de står klar
til at omsætte danske udviklingspolitiske visioner til solide
resultater for verdens børn og unge.
DUF støtter internationale partnerskaber, hvor unge lærer af
hinanden og skaber forandringer i fællesskab. Når spejdere,
ungdomspolitikere, studerende og handicaporganisationer
engagerer sig internationalt, giver det unge mulighed for at
ændre egne vilkår lokalt, udvikle demokrati og opnå indflydelse i deres samfund.

