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1. INDLEDNING 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraplyorganisation, der repræsenterer 80 børne- og 
ungdomsorganisationer og mere end 600.000 danske børn og unge. Paraplyen rummer en 
mangfoldighed af danske unge – fra spejdere, rollespillere, troende og ungdomspolitikere til unge i 
elev- og studenterorganisationer, ungdomsklubber, handicapforeninger, og miljøorganisationer, og 
DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og i demokratiet. I tråd med det er 
formålet med DUFs globale ungeprogram at øge ungeinddragelse og -indflydelse i 
udviklingssamarbejdet ved at give unge danskere og unge i syd platforme og muligheder for at tage 
ansvar og skabe de forandringer, som de ønsker - lokalt, nationalt og globalt. 

I 2021 var COVID-19, som i 2020, den altdominerende ramme for DUFs globale ungeprogram, og 
pandemiens andet år havde vidtrækkende konsekvenser for unges muligheder for reel og 
meningsfuld deltagelse og indflydelse. I et call to action skriver Danmarks ungdomsdelegater om 
pandemiens negative implikationer for meningsfuld ungeinddragelse multilateralt, og de opfordrer 
FN til at gå forrest og prioritere at finde løsninger: 

“Approximately one and a half years into the pandemic, we cannot continue to wait for the opportunity to 
hold physical meetings to again improve meaningful inclusion [of youth] […] Without an end date for the 
pandemic - but also beyond - we must strive for more dialogue, inclusion, and participation, and we ask you 
to see all the possibilities and all that we can learn from digital meetings. If not, what will remain are barriers 
to the participation of young people”.  

Ungdomsdelegaternes opråb repræsenterer en oplevelse af eksklusion og lukkede indflydelses- og 
handlemuligheder som størstedelen af de unge, som er en del af det globale ungeprogram, delte som 
følge af nedlukninger og indskrænkninger af civilsamfundets råderum i 2021. 

Hvor planlagte resultater i 2020 i høj grad blev nået på trods af pandemien, var konsekvenserne på 
programniveau mere tydelige i 2021, hvor fortsatte restriktioner strakte sig langt ind i året. Udover 
at udfordre ungdomsdelegatprogrammet var søgningen på DUFs internationale pulje den laveste i 
mange år, og nedlukning og restriktioner på international rejse størstedelen af året begrænsede 
DUFs mulighed for optimal understøttelse af de unges engagement gennem læringsaktiviteter, 
ligesom det udfordrede DUFs understøttende aktiviteter. Ikke desto mindre har omlægning fra 
fysiske til digitale aktiviteter og stort engagement fra de unge frivillige i de få måneder, hvor fysiske 
aktiviteter var mulige, banet vejen for en række resultater:   

Under DUFs internationale pulje har de unge frivillige, der drev de projekter, der blev implementeret 
og/eller afsluttet i 2021, bidraget til øget kapacitet hos omkring 124.000 børn og unge, ligesom de 
har styrket unge-ledte organisationer og i flere tilfælde skabt strukturelle ændringer i deres 
lokalsamfund. DUFs rådgivere har fagligt understøttet de unges arbejde gennem 145 
rådgivningsmøder og med 24 internationale lærings- og netværksaktiviteter for 318 unge fra 31 
medlemsorganisationer og 12 partnerorganisationer. DUFs understøttende aktiviteter bidrog til 
puljen med fire spirende partnerskaber og et løft af syv partnerskabers verdensmålsarbejde, ligesom 
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de resulterede i blandt andet verdensmålskapacitetsopbygning af 70 ungeorganisationer i Danmark 
og i syd, tværpolitisk dialog og forberedelser til det første skolevalg i Ukraine, og øget 
repræsentation af ukrainske og zimbabwiske unge i nationale og regionale fora.   

Gennem deltagelse i 10 multilaterale fora har ungdomsdelegaterne advokeret på vegne af den danske 
ungdom, og de har for første gang forhandlet på vegne af Danmark i forbindelse med udarbejdelsen 
af en ny ungeresolution. Gennem 73 oplysningsarrangementer har de debatteret globale 
dagsordener med mere end 3000 danske unge, og de har formidlet viden om unge i 
udviklingssamarbejdet gennem mere end 12 medieoptrædenener på ti forskellige medieplatforme.  

DUF har bidraget til at sikre fortsat udviklingspolitisk prioritering af ungedagsordenen både på 
papiret og i praksis gennem fortalervirksomhed og ved at facilitere, at danske unge kunne give input 
til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi. DUF, DUFs medlemsorganisationer og 
ungdomsdelegaterne har i det hele taget bidraget til det folkelige engagement i Danmarks 
udviklingssamarbejde gennem oplysning og ved at understøtte en mangfoldig gruppe af unges 
engagement. I alt var halvdelen af DUFs 80 medlemsorganisationer fra alle DUFs 10 kategorier af 
medlemsorganisationer engagereret under det globale ungeprogram i 2021. Herunder var seks 
medlemsorganisationer om bord for første gang.  

Organisatorisk havde DUF fortsat fokus på forenkling af rammerne for unges engagement i 
udviklingssamarbejdet, ligesom nye MEAL-systemer blev testet og viste sig effektive. 

I resultatberetningen vil de vigtigste resultater, afvigelser og læring fra 2021 blive præsenteret med 
udgangspunkt i resultatrammeværket.1  

2. DUFs INTERNATIONALE PULJE 
DUFs internationale pulje støtter ungedrevne partnerskaber baseret på frivillighed og en ung-til-
ung tilgang og er kernen af DUFs globale ungeprogram. Med unge frivillige ved roret løfter puljen 
ungedagsordenen i Danmarks udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, ved unikt at lade 
udviklingen være drevet ”med og af unge, og ikke blot for unge”.2 Tilgangen sikrer 
omkostningseffektive resultater til fordel for børn og unges rettigheder, demokratiske deltagelse og 
deres fremtid. DUFs retningslinjer betyder, at alle projekter bidrager til indfrielsen af FN’s 
verdensmål, ikke mindst mål 5, 10, 16 og 17.3 
 
PULJETAL 

I 2020 var der til trods for COVID-19 relaterede udfordringer stor optimisme blandt de unge 
frivillige, der driver projekterne under DUFs internationale pulje i forhold til en snarlig afslutning 
af pandemien. Det kom til udtryk ved, at søgningen ligesom i 2019 var rekordstor. I 2021 betød de 

 
1 En skematisk fremstilling i forhold til resultatrammeværket fremgår af bilag 1.  
2 Fælles om verden. Danmarks udviklingspolitiske strategi, side 15.  
3 5: Ligestilling mellem kønnene; 10: Mindre ulighed; 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner; 17: Partnerskab for 
handling.   

https://www.altinget.dk/misc/Udviklingsstrategi.pdf
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fortsatte restriktioner dog, at implementering og afslutning af de åbne bevillinger blev enten 
forsinket eller sat på pause, hvorfor det ikke var relevant at søge om flere midler. Det resulterede i 
den laveste søgning på puljen siden 2015. Der blev søgt for i alt 5.490.299 kr. og bevilget for totalt 
5.249.849 kr. De ansøgte midler fordeler sig på alle otte bevillingsmodaliteter under den 
internationale pulje og dækker over 30 ansøgte projekter fra 12 medlemsorganisationer.  

Heraf blev 27 projekter bevilget til 12 medlemsorganisationer i 15 lande. 

De 27 bevilligede projekter tæller tre partneridentifikationer, tre forundersøgelser, fem 
pilotprojekter, tre partnerskabsprojekter, fire ungdomslederudvekslinger, fire 
partnerskabsudviklinger, fire netværksansøgninger og en oplysningsaktivitet.4 De tre 
medlemsorganisationer, der modtog afslag i 2021, har alle genansøgt puljen efter at have modtaget 
rådgivning fra DUF. 

2021-bevillingerne er fordelt på de på fire kategorier af OECD’s DAC-lande som følger: De mindst 
udviklede lande og lavindkomstlande udgør 46 procent af bevillingerne, lavere middelindkomstlande 
udgør 45 procent, mens de sidste 10 procent går til højere middelindkomstlande. Størstedelen af de 
bevilligede projekter går fortsat til lande på det afrikanske kontinent – i alt 20 projekter fordelt på 
ni lande. Et enkelt projekt blev bevilliget i Sydamerika og derudover blev der givet to bevillinger 
fordelt på to lande i henholdsvis Asien, Mellemøsten og Europas naboskabsregion.5  

PULJERESULTATER 

Ni af DUFs større projektbevillinger6 indgår i 2021 resultatrapporteringen for programmål 1-3. Det 
drejer sig om to pilotprojekter, fem partnerskabsprojekter og to ungdomslederudvekslinger.7 Et 
enkelt større projekt er blevet afsluttet uden implementering på grund af COVID-19,8 hvorfor det 
ikke indgår i rapporteringen på programmål.  Det inkluderede antal projekter er lavere end 
sædvanligt, hvilket reflekterer den forsinkede COVID-19 effekt på DUFs internationale pulje.  

 
4 Ansøgte og bevilligede beløb på DUFs internationale pulje i 2020 fordelt på projekttyper fremgår af bilag 3, tabel 3. 
5 I bilag 3, tabel 1 er der en oversigt over bevilligede midler per land, og i tabel 2 fremgår fordelingen af midler og lande 
fordelt på DAC-kategorier. 
6 Et samlet overblik over de projekter, der rapporteres på, fremgår af bilag 2. De inkluderede projekter tæller: 1) 
Projekter, som er afsluttet i 2021 og som ikke er medtaget i resultatberetningen for 2020, 2) Projekter, som har afsluttet 
projektimplementeringen i 2021, men først officielt er afsluttet i 2022 og 3) Projekter, som har afsluttet 
projektimplementeringen i 2021, men som per maj 2022 ikke er officielt afsluttet men hvor narrativ afrapportering er 
afleveret til DUF og hvor partnerskabet har deltaget i det obligatoriske mundtlige evalueringsmøde. 
7 Til et pilotprojekt bevilliges der op til 200.000 kr. til at afprøve en ny idé eller lave et mindre projekt. Til et 
partnerskabsprojekt bevilliges der op til 750.000 kr. til større eller længerevarende projekter. Til en 
ungdomslederudvekling bevilliges der til ’rimelige og nødvendige udgifter’ til at man kan tilknytte fuldtidsfrivillige til et 
pilot- eller partnerskabsprojekt.  
8 Venstres Ungdom og deres partner, Moroccan Organisation for Young Decision-Makers, fik i 2020 bevilliget et 
partnerskabsprojekt, der aldrig kom i gang på grund af nedlukninger i både Danmark og Marokko. Efter en række forsøg 
på meningsfuld omlægning af aktiviteterne med støtte fra DUFs rådgivere, som hver gang blev overhalet af nye 
restriktioner og dermed mislykkedes, besluttede partnerne at lukke projektet uden implementering.   
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Data på projekterne er indsamlet på DUFs tilsynsbesøg, gennem mundtlige evalueringsmøder og via 
skriftlige afrapporteringer, og det er sorteret via ’sen kodning’.9 Resultaterne bliver løbende 
illustreret med konkrete eksempler. For at rammesætte og perspektivere inddrages en 
effektvurdering af DUFs internationale pulje, foretaget i 2021 af Nordic Consulting Group (bilag 7).   

Rapporteringen på programmål 1-3 fokuserer på de resultater, der er skabt på trods af COVID-19 
udfordringer, som samtlige ni projekter har været påvirket af og som har medført omlægning til 
digitale aktiviteter og ikke mindst langvarige udskydelser på implementering og/eller 
afrapportering: Ud af de ni projekter er blot to bevilliget i 2020, mens resten er bevilliget i 2019 eller 
tidligere. Alle projekter fastholdt deres oprindelige fokus trods mulighed for omlægning til COVID-
19 relaterede aktiviteter. De unge forklarer generelt, at pandemien ikke har fjernet de behov, de 
oprindeligt ville adressere, men snarere forstærket dem, og de opnåede resultater på trods af 
langvarige COVID-19 barrierer understreger dermed de unge frivilliges dedikation til projekternes 
formål og målgrupper.       

PROGRAMMÅL 1: Unge kvinder og mænd er demokratiske 
forandringsagenter og engagerer sig i organisationer og i deres samfund  

 

Resultat 1.1: Igennem læringsaktiviteter har unge fået kompetencer til at tage lederskab og at udvikle og 
drive projekter og aktiviteter i deres organisationer og i deres samfund. 

Alle projekter under DUFs internationale pulje drives med, af og for unge, og læringsaktiviteter er 
en kernekomponent i forhold til at klæde de unge frivillige, der driver projekterne, på til arbejdet. I 
afrapporteringerne fra otte ud af de ni projekter, der indgår i denne del af resultatberetningen, 
beskrives det hvordan unge gennem læringsaktiviteter har udviklet lederskabskompetencer og evne 
til at drive projekter og aktiviteter i deres organisationer og samfund. DUF har derudover klædt 31 
ungdomsledere fra otte lande10 på til at drive projekter som fuldtidsfrivillige (se afsnit om 
læringsaktiviteter senere i kapitlet).  

Partnerskabernes kapacitetsopbygning af de unge frivillige har ofte form af training of trainers. Det 
gælder blandt andet for Ungdomsringen og deres marokkanske partnerorganisation, Citizen of 
Street, hvor kernefrivillige har trænet andre frivillige. Rihab fra Citizen of Street fortæller, hvordan 
træningen har bidraget til udvikling af ledelseskompetencer, og hun fremhæver en forsigtig ung 
kvinde, som har deltaget: ”Now she is one of the leaders in the organisation and she has facilitated many 
campaigns at schools. The change came with more and more confidence in herself and an increased capacity”.  

Mens udvikling af evnen til at tage lederskab og til at drive og udvikle projekter ofte er en del af 
formålet med læringsaktiviteter på projekter under DUFs internationale pulje, ikke mindst når 
frivillige er målgruppen, er det ikke det eneste, der bidrager til de unges ledelseskompetencer. Som 
citatet fra Rihab indikerer, og ifølge effektvurderingen, opstår dette resultat nemlig “…I synergi 

 
9 INTRACs definition på sen kodning fremgår på side 13 af dette M&E paper: https://www.intrac.org/wpcms/wp-
content/uploads/2016/09/Summarising-portfolio-change-results-frameworks-at-organisational-level.pdf   
10 Danmark, Etiopien, Kenya, Marokko, Nepal, Palæstina, Uganda og Zimbabwe.    

https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/Summarising-portfolio-change-results-frameworks-at-organisational-level.pdf
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/Summarising-portfolio-change-results-frameworks-at-organisational-level.pdf
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mellem træning, praksis og en organisation, der giver plads”.11 På læringsaktiviteterne får de unge ny 
viden, men afgørende for, at det omsættes til ledelseskompetence, er muligheden for at bruge den i 
praksis efterfølgende. Ikke mindst det ansvar og handlerum, der følger af, at projekterne drives af de 
unge selv, og erfaringen med, at det er muligt at skabe konkrete forandringer for andre, er 
definerende for de unges udvikling af ledelsesroller. Som formuleret i effektvurderingen: ”Ung-til-
ung mødet er vigtigt for udviklingen af nye kompetencer, da det giver selvtillid og ansvar, at der ikke kommer 
”en voksen” og løser opgaver og problemer.”12  

Erick, frivillig i International Medical Cooperation Committee (IMCC)s partnerorganisation, 
Tanzania Medical Students' Association (TAMSA), som har været med til at træne mere end 960 
unge  fra13-18 år i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, fortæller: "Before joining the project, 
I was not very good at communication and leadership, but after this project I feel I’m able to communicate, 
convince people and being a leader”. Tilsvarende beretter to frivillige fra IMCCs palæstinensiske 
partnerorganisation, Shahed, som udbreder viden om diabetes og forebyggelse til unge fra 
minoritetsgrupper i den gamle by i Jerusalem, om hvad det frivillige engagement har betydet for en 
af de unge frivillige kvinder bag projektet: ”Yasmin was a quiet and careful person in the beginning (…) 
but now she is a leader in a student group at the university and it has become natural for her to have 
discussions with others”.  

Udviklingen af de unges ledelseskompetencer er afgørende for projekterne under DUFs 
internationale puljes succes: Effektvurderingen finder, at ledelse er ”den væsentligste faktor bag alle 
andre resultater”.13    

Resultat 1.2: Igennem frivilligt engagement har unge været demokratiske forandringsagenter og har bidraget 
til at skabe positive forandringer  

I syv ud af ni projekter rapporteres det, at unge har bidraget til at skabe positive og demokratiske 
forandringer i deres lokalsamfund til gavn for alt fra unge enlige mødre i Rwanda, over unge i 
Mukuru slummen i Kenya og til unge romaer i Moldova. Tilsvarende belyser effektvurderingen, at 
de unge frivillige mener, at ”den individuelle udvikling, de har fået af det internationale partnerskab, i høj 
grad påvirker samfundseffekter gennem sociale forandringer i lokalsamfundet og med øget organisering af 
andre unge”.14 

For de unge enlige mødre i Rwanda har forandringen foranlediget af unge frivillige været signifikant. 
I konteksten kan graviditet udenfor ægteskabet have store konsekvenser for unge kvinder, som ofte 
bliver udstødt fra deres familier og udskammet i lokalsamfundet, hvorfor partnerskabet mellem 
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU), Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) og 
Association of Baptist Churches in Rwanda (AEBR) kapacitetsopbygger de unge enlige mødre. På 
DUFs tilsynsrejse til Rwanda fortalte flere fra målgruppen, at det har haft afgørende betydning for 

 
11 Bilag 7, side 14. 
12 Bilag 7, side 9 
13 Bilag 7, side 14, 
14 Bilag 7, side 8. 
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deres fremtidsmuligheder. Efter projektet har flere opstartet låne-spare grupper og små 
virksomheder, og nogle af kvinderne har rakt ud til andre unge, enlige mødre i deres lokalsamfund. 
Colette fortæller: ”Before people was saying that I was without value, but today people acknowledge me and 
come to me for guidance.”15 I partnerskabet mellem IMCC og TAMSA, der arbejder for at knække 
kurven på Tanzanias høje forekomst at teenagegraviditeter, har 85 procent af eleverne i udskolingen 
på fem skoler øget deres viden om graviditet, pubertet, abort og menstruation som følge af 
workshops afholdt af 50 unge frivillige medicinstuderende.  

Som rapporteret er fundamentet for resultaterne de unge frivilliges individuelle 
ledelseskompetencer (resultat 1.1), som ifølge effektvurderingen ikke bare er den væsentligste faktor 
bag alle andre resultater af projekterne under DUFs internationale pulje, men som også ”skaber 
resultater, der rækker langt ud over projekterne”. 16 Effektvurderingen fremhæver hvordan unge, efter at 
have været en del af DUFs projekter, ”tager initiativ og skaber deres egen forandring (fx stiller op til politik, 
starter virksomheder, begynder at studere, skaber deres egen NGO eller selvhjælpsgruppe osv.) og de fortsætter 
tanken om ung-til-ung, frivillighed og ungedrevne initiativer.”17 Resultater, der rækker ud over 
projekterne, er typisk ikke en del af afrapporteringerne til DUF, men på tilsynsbesøget til Rwanda 
fandt DUF et af de mange eksempler blandt en af AEBRs tidligere kernefrivillige, der qua projektet 
har fået kompetencer, viden og selvtillid til at starte sin egen NGO, der informerer unge enlige 
mødre om seksuel og reproduktiv sundhed.18 

Resultat 1.3: Unge har givet deres viden og lærte kompetencer videre til andre unge 

For samtlige ni projekter gælder det, at de unge, der driver projekterne, har givet deres lærte viden 
og kompetencer videre til andre unge. Det betyder, at der skabes en multiplikatoreffekt, hvor stadig 
flere unge får kompetencer til at engagere sig og skabe forandringer. 

Partnerskabet mellem rollespilsorganisationen Bifrost og deres partner, Bait Byout, i Palæstina 
illustrerer denne effekt. Her har de unge, der driver projektet, trænet 60 andre unge og fire 
ungdomsorganisationer i at facilitere den interaktive metode Live Action Roleplay (LARP). 

Live Action Role Play (LARP) 

Formålet med de LARPs, der undervises i som en del af partnerskabet mellem Bifrost og Bait 
Byout, er at understøtte social- og interkulturel forståelse gennem rollespil, der har et 
læringssigte. Blandt de LARPs som Bait Byout har undervist i, er der et, der foregår i en retssal i 
et matriarkat. En ung kvinde har slået sin bror ihjel, fordi han har krænket familiens ære ved at 
have et forhold til en kvinde, han ikke var gift med. Alle magtpositioner i retssalen holdes af 
kvinder, og det er forudbestemt, at sagen afsluttes med en frikendelse af kvinden trods klar 
bevisførelse for hendes skyld. Et LARP slutter med en fælles refleksion.  

 
15 Bilag 6, side 30. 
16 Bilag 7, side 14. 
17 Bilag 7, side 17-18.  
18 Bilag 6, side 26-27. 
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Både de unge frivillige og ungdomsorganisationerne, der blev trænet, har efterfølgende lavet LARPs 
med unge i en række Palæstinensiske byer, hvilket betyder en markant udvidet rækkevidde for 
partnerskabets resultater. Jakob, formanden for Bifrost, fortæller at han har mødt flere af de unge 
palæstinensere, som har deltaget i rollespillene:  

”En af de unge mænd fortalte mig, hvordan han, ved at spille en kvinde i et af rollespillene, har ændret sin 
ellers ret konservative holdning til kvinders rolle i familien til nu bedre at kunne forstå, at man ikke bare kan 
sætte andre i kasser og at verden ikke bare er sort og hvid”.  

En tilsvarende multiplikatoreffekt er resultatet af partnerskabet mellem Ungdommens Røde Kors 
(URK) og partneren Kenya Red Cross Society (KRCS): Her resulterede træning i projektudvikling og 
opstart for 30 unge trainers i træning af yderligere 250 unge fra 20 forskellige ungegrupper i 
slumområdet Mukuru i Nairobi, Kenya, hvilket igen er resulteret i opstart af 26 ungedrevne 
initiativer19 til gavn for endnu flere børn og unge. Blandt andet har to unge mænd startet ugentlige 
fodboldaktiviteter på lokale skoler for at skabe et sundt alternativ til drenge, der er i risiko for at 
ende i stofmisbrug og kriminalitet.  

Udover at det store fokus på at videregive viden og lærte kompetencer øger rækkevidden af 
projekternes resultater, betyder ung-til-ung tilgangen, at den viden der formidles, opleves som 
relevant og at den samtidig videreformidles i et trygt rum. Disse kvaliteter ved ung-til-ung tilgangen 
understreges i flere af afrapporteringerne. Kristina, som er frivillig i partnerskabet mellem Kristeligt 
Forbund for Studerende (KFS) og montenegrinske Evandeosko Udruzenja Studenata (EUS), 
forklarer: ”De unge [facilitatorer] er mere på bølgelængde og det skaber mere åbenhed og ærlighed, hvor det 
ikke gælder om at have det rigtige svar". Effektvurderingen konkluderer tilsvarende, at: ”[…]det er 
nemmere at få unge i tale og åbne op gennem ung-til-ung tilgangen, uanset om det handler om problemer ved 
at have børn uden for ægteskab, seksuel og reproduktiv sundhed eller bare følelsen af manglende muligheder 
som ung, så bliver der nemmere skabt tillid, og dermed forandring, i en peer-til-peer relation”. 20 

PROGRAMMÅL 2: Unges organisationer har styrket kapacitet, demokratisk 
organisering, legitimitet og indflydelse   

 

Resultat 2.1: Partnerorganisationer har udviklet deres børne- og ungeaktiviteter  

Alle de ni projekter rapporterer, at partnerskabet er resulteret i en videreudvikling af eksisterende 
aktiviteter eller i udvikling af nye aktiviteter for børn og unge hos partnerorganisationen.  

I de projekter, hvor eksisterende aktiviteter er blevet videreudviklet, er det eksempelvis ved at 
introducere nye metoder. Det gælder for Ungdomsringen og Citizen of Street i Marokko, der har 
introduceret ung-til-ung tilgangen i deres oplysningsaktiviteter om menneskerettigheder, 
kønsroller og seksuel sundhed, således at unge frivillige har erstattet voksne professionelle som 
facilitatorer. De unge frivillige bliver klædt på gennem træning om både emnerne og om formidling 

 
19 Heraf 18 initiativer indenfor projektperioden og otte efterfølgende.  
20 Bilag 7, side 35.  
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og lederskab, og Citizen of Street oplever, at det har gjort en markant forskel, at afsenderen nu er 
unge fra samme lokalområde, i samme socioøkonomiske situation, som deltagerne.  

For at forankre nye aktiviteter i partnerorganisationerne, udvikler mange partnerskaber manualer. 
Bifrost og deres Palæstinensiske partner, Bait Byout, har eksempelvis udviklet ’LARPers handbook 
for change’, for at understøtte udbredelsen af LARP-metoden, som Bait Byout er den første 
organisation til at bruge i Mellemøsten. Tilsvarende transformerede ungdomsledere fra URK og 
KRCS URKs nationale ’Sprint manual’21 til en Kenyansk pendant, som knap 300 unge frivillige indtil 
videre er blevet trænet med afsæt i (resultat 1.3).   

Resultat 2.2: Partnerorganisationer har styrket demokratisk organisering, kønsligestilling, frivillighed, 
ungeinddragelse og ungeindflydelse  

Af DUFs retningslinjer for den internationale pulje fremgår det, at alle projekter skal arbejde med 
frivillighed, kønsligestilling samt ungeinddragelse og -indflydelse, hvilket samtlige ni projekter 
rapporterer at have gjort. Arbejdet med de tværgående krav bidrager til medlemsorganisationernes 
demokratiske organisering, som er det mest rapporterede resultat i effektvurderingens datasæt.22    

I forhold til kønsligestilling har DUF både i 2020 og 2021 haft fokus på at understøtte de unge 
frivilliges arbejde bedre gennem målrettet rådgivning. Hovedparten af de puljestøttede projekter 
finder sted i patriarkalske samfund med traditionelle kønsnormer, og mange projekter har derfor 
fokus på ligestilling i organisatorisk repræsentation. Gennem rådgivning har DUF givet de unge 
værktøjer til en bredere tilgang. Resultatet fremgår af flere af projekterne, der blandt andet har lavet 
kønsanalyser. Det gælder URK og KRCS, der brugte analysen til at belyse, hvordan de gennem 
arbejdet med unge mænd i slumområdet Mukuru kan bidrage til at reducere kønsbaseret vold, 
prostitution og misbrug.  Silba og deres partner CREEDD, er tilsvarende begyndt at inkludere 
kønsanalyse i planlægningen af deres aktiviteter i Moldova, hvilket har bidraget til øget 
organisatorisk opmærksomhed omkring kønsproblematikker. Som fortalt af en af de unge frivillige:  

 ”In the beginning, it was not clear to CREEDD that gender was an ongoing relevant topic and they identified 
Moldova as a country with gender equality. (…) But during 2020 and 2021 gender has been a topic in every 
conversation with the board and they made a draft mapping in 2021 to identify local organisations which can 
help them work better with gendered issues”.  

Flertallet af projekterne implementeres i kontekster, hvor organiseret frivillighed ikke har samme 
rødder, som i Danmark. Det betyder, at mange arbejder med at fremme forståelsen for frivilligt 
arbejde. I montenegrinsk kultur er frivillighed hverken udbredt eller anerkendt, hvorfor 
partnerskabet mellem KFS og EUS har haft fokus på at ændre unges perceptioner gennem en række 
workshops og samtaler. Arbejdet er resulteret i en analyse af frivillighed som på sigt skal omdannes 

 
21 En Sprint er ”et intensivt forløb, hvor unge identificerer en udfordring, de vil løse i deres lokalmiljø – og handler på den sammen” 
(https://urk.dk/sprint). 
22 71 procent af partnerorganisationerne rapporterer, at de i høj grad, og 29 procent at de i nogen grad, har øget deres 
kapacitet til demokratisk engagement (Bilag 7, side 21-22).  

https://urk.dk/sprint
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til en frivillighedsmanual, der skal optimere både KFS’ og EUS’ arbejde med at rekruttere og 
fastholde frivillige. Desuden viser en spørgeskemaundersøgelse blandt unge studerende, der har 
deltaget i projektets aktiviteter, at de qua deres deltagelse er blevet mere positivt indstillet overfor 
frivillighed, hvorfor der er skabt et stærkere fundament for rekruttering af nye frivillige for EUS. 

Projekterne arbejder med ungeinddragelse og -indflydelse i partnerorganisationen gennem 
kapacitetsopbyggende aktiviteter for frivillige og ved at skubbe på for organisatoriske ændringer. I 
partnerskabet mellem BBU, DBS og AEBR i Rwanda har der været fokus på at styrke 
ungdomsafdelingens position i moderorganisationen. Gennem projektet har medlemmerne af 
styregruppen i ungdomsafdelingen fået styrket deres kompetencer udi kommunikation og 
samarbejde, og de har haft ansvar for at planlægge og afholde en stor ungeledertræning for unge fra 
organisationens forskellige distriktskirker. Det har bidraget til at gøre ungdomsafdelingen mere 
synlig og har skabt større anerkendelse af unges rolle internt i organisationen, hvilket vurderes at 
være afgørende skridt henimod at sikre ungerepræsentation i moderorganisationens 
beslutningsprocesser.  Det relativt nyetablerede samarbejde mellem URK og KRCS har tilsvarende 
bidraget til at styrke anerkendelsen af unge internt i KRCS med det resultat, at unge frivillige 
fremadrettet skal inkluderes i strategiudvikling og programmering af nye indsatser.    

Resultat 2.3: Partnerorganisationers administrative og programmatiske kapacitet er forbedret  

Udvikling af administrativ og programmatisk kapacitet er sjældent et planlagt fokus for projekterne 
under DUFs pulje, men det sker ikke desto mindre ofte organisk gennem praksiserfaring med 
projekterne og qua den løbende sparring med den danske samarbejdspartner. Fordi resultaterne ikke 
er planlagte betyder det dog, at de sjældent fremgår af afrapporteringerne. Kun et af de ni projekter 
rapporterer, at den administrative eller programmatiske kapacitet i partnerorganisationen er 
forbedret. Silba og deres partner CREEDD i Moldova rapporter, at CREEDDs administrative 
procedurer er blevet styrket for at skabe mere transparens om de organisatoriske 
beslutningsprocesser. Blandt andet er bestyrelsen begyndt at skrive referat fra deres møder, og de 
har skriftliggjort regelsættet for frivillighed. I tråd med eksemplet beskriver effektvurderingen, at 
øget skriftlighed ofte fremhæves som eksempler på styrket organisatorisk kapacitet, foruden blandt 
andet budgettering og bilagshåndtering.23   

PROGRAMMÅL 3:  Unge har påvirket ansvarshavere og beslutningstageres 
politik, praksis, holdning og adfærd 

 

Resultat 3.1: Partnerorganisationer har etableret relationer i relevante netværk med allierede 
civilsamfundsorganisationer og ansvarshavere/beslutningstagere  

I syv ud af de ni afrapporterede projekter er der etableret relationer til eksterne aktører, herunder 
lokale eller regionale myndigheder, NGO’er, samt nationale og internationale netværk eller 
bevægelser.  

 
23 Bilag 7, side 22.  
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Partnerskaberne allierer sig ofte med aktører eller institutioner, der i nogen grad har samme 
målgruppe eller fagområde som deres projekt for at øge projektets rækkevidde eller/og for at få faglig 
sparring. Det første er tilfældet for Ungdomsringen og deres marokkanske partner, Citizen of Street, 
der har skabt et tæt samarbejde med den kommunale afdeling for skoler og uddannelser i byen Fez 
for at de kunne få adgang til de skoler, hvor projektets aktiviteter skulle implementeres.  

I Palæstina har IMCCs partner, Shahed, etableret samarbejder med andre sundhedsfaglige 
organisationer samt med lægevirksomheder for at kunne kvalitetssikre indholdet af den information 
om sundhed, som Shahed videreformidler. Det er Shaheds oplevelse, at samarbejdet med eksterne 
aktører bidrager til at synliggøre unge som kompetente samarbejdspartnere, som kan og vil gøre en 
samfundsmæssig forskel. Noget tilsvarende gælder for partnerskabet mellem Silba og partneren 
CREEDD, der har etableret et samarbejde med lokale myndigheder for at kunne drive et unge-drevet 
center for unge. Her har samarbejdet med myndighederne, og ikke mindst ung-til-ung metoden og 
resultaterne af arbejdet, bidraget til at synliggøre unge som kompetente samarbejdspartnere for flere 
eksterne aktører. Projektet er en del af effektvurderingen og her forklarer en af de frivillige:   

”En af de største forandringer er ung-til-ung tilgangen. Vores organisation er blevet mere synlig på regionalt 
og lokalt plan, og vi bliver kontaktet, fordi folk kan se, det virker. Vi har nye muligheder for at tale om vores 
projekt og filosofien bag det, og vi bliver inviteret til mange aktiviteter omkring, hvorfor og hvordan unge er 
så aktive og engagerede i vores ungecenter.”24  

I tråd med CREEDs erfaringer peger effektvurderingens datasæt på, at metoder og resultater fra de 
unges arbejde ofte giver anledning til øget synlighed og anerkendelse af unge, og baner vejen for 
adgang til eksterne aktører, herunder beslutningstagere og beslutningsprocesser.25    

Resultat 3.2: Partnerorganisationer har arbejdet strategisk med at påvirke beslutningstagere og 
ansvarshavere 

Seks ud af ni projekter har arbejdet strategisk med at påvirke beslutningstagere på baggrund af de 
resultater og den kapacitet, som partnerorganisationerne har opbygget gennem projekterne.  

Generelt er der en tendens til, at der arbejdes mere målrettet og succesfuldt med strategisk 
fortalervirksomhed i de partnerskaber, hvor samarbejdet mellem organisationerne er 
længerevarende.  Det er blandt andet tilfældet i partnerskabet mellem BBU, DBS og AEBR, der har 
eksisteret siden 2010. Her er en målrettet fortalervirksomhedsindsats møntet på lokale myndigheder 
resulteret i, at børn født udenfor ægteskab i et af de områder, hvor projektet implementeres, nu kan 
blive registreret og få en officiel fødselsattest, hvilket giver adgang til social støtte og til offentlige 
skoler. Generelt bliver børn født uden for ægteskabet i Rwanda ikke registreret, og de starter derfor 
livet uden rettigheder.  

I Marokko, har Ungdomsringen og deres partner siden 2016, Citizen of Street, indsamlet ønsker til 
forandringer fra byens unge gennem fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer, som er blevet 

 
24 Bilag 7, side 27. 
25 Bilag 7, side 26-27 og 29-30.  
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opsummeret i et memorandum med 10 ønsker til forandringer. De 10 ønsker tæller blandt andet 
ønsker om flere grønne områder og øget inklusion af unge i lokale beslutningsprocesser og de er 
blevet præsenteret for borgmesteren i Fez og for øvrige folkevalgte i forbindelse med 
kommunalvalget i efteråret 2021.  

Selvom tendensen er, at fortalervirksomhedsindsatser udspringer af længerevarende partnerskaber, 
er der også andre eksempler.  I Landimawe, som er en bydel i slumområdet Mukuru, har lokale unge, 
umiddelbart efter at de er blevet trænet af URK og KRCS (resultat 1.3) taget initiativ til at samle 
affald, og de har i den forbindelse advokeret til lokale beslutningstagere og den kommunale afdeling 
for affald og miljø for at få adgang til officielle affaldspladser, så det skrald de indsamler ikke havner 
i Ngongfloden, men afbrændes væk fra beboelsesområderne. Affald er et stort problem i Mukuru, 
hvor mange mennesker bor sammen på få kvadratmeter, og hvor ophobning af affald i gader og afløb 
forurener drikkevandet og tvinger folk til et liv i en stank af skrald. De unges indsats resulterede i et 
samarbejde med de lokale myndigheder om at minimere skraldebyrden.  

Modsat hvad projekterne, der indgår i denne del af resultatberetningen, foreslår, finder 
effektvurderingen, at målrettet arbejde med fortalervirksomhed generelt ikke er udtalt i projekterne 
under DUFs internationale pulje. Til gengæld understreges en signifikant øget anerkendelse af unge 
som en væsentlig samfundseffekt. Den øgede anerkendelse kommer til udtryk gennem øget unge 
repræsentation i offentlige beslutningsprocesser og i den demokratiske debat,26 ved at 
beslutningstagere ønsker at inkludere unge i offentlige høringer,27 ved at unge anerkendes som 
positive forandringsagenter i det offentlige28 og gennem en forandret offentlig debat.29 En af de unge 
frivillige forklarer i forbindelse med effektvurderingen:  

“Der har måske ikke været så meget direkte advocacy, for det er meget praktiske projekter, men indirekte har 
det et aftryk. Hele projektrammen omkring ung-til-ung betyder, at unge er blevet sat mere på dagordnen. Der 
er skabt mere kontakt med lokalpolitikere, de har været i nationalt TV og radio. Der er skabt mere 
opmærksomhed og anerkendelse af unge, og at unge er aktive og kan sætte et aftryk.”30  

Projekternes metode og resultater betyder med andre ord, at det ofte lykkes partnerskaberne at skabe 
strukturelle forandringer mod øget ungeinddragelse, selvom vejen dertil typisk ikke er strategiske 
fortalervirksomhedsindsatser. DUF planlægger at tilpasse resultatramme og monitorerings- og 
evalueringsmekanismer, så det flugter med den måde partnerskaberne arbejder på.  

MINDRE BEVILLINGSMODALITETER 

DUF har i alt otte forskellige bevillingsmodaliteter, hvoraf fem er til mindre projekttyper, hvor der 
maksimalt kan søges for 50.000 kr. Denne del af resultatberetningen er baseret på de 15 bevillinger31 

 
26 18 procent af 44 besvarelser fra 16 partnerorganisationer (bilag 7, side 29). 
27 20 procent af 44 besvarelser fra 16 partnerorganisationer (bilag 7, side 29). 
28 27 procent af 44 besvarelser fra 16 partnerorganisationer (bilag 7, side 29). 
29 34 procent af 44 besvarelser fra 16 partnerorganisationer (bilag 7, side 29). 
30 Bilag 7, side 32. 
31 Bevillinger fordelt på typer fremgår af bilag 3, tabel 3.  
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til mindre projekter fra 2021 samt på en opfølgning på de mindre bevillinger fra 2020 for at give et 
indblik i tendenser i søgningen samt illustrere værdien af de forskellige projekttyper i forhold til 
partnerskabernes progression.   

I 2021 blev der bevilliget tre partneridentifikationer, hvilket er et markant fald sammenlignet med 
2020, hvor der blev givet 11 tilsvarende bevillinger. Partneridentifikationer giver DUFs 
medlemsorganisationer mulighed for at mødes med en eller flere potentielle partnerorganisationer 
i syd med henblik på at afklare, hvorvidt der er grobund for at starte et samarbejde under puljen.  
Fordi det fysiske møde er i centrum, er de begrænsede muligheder for at rejse internationalt i 2021 
den væsentligste forklaring på faldet i antallet af bevillinger. De begrænsede muligheder for at rejse 
internationalt betyder samtidig, at implementeringen af de 11 partneridentifikationer, som blev 
bevilliget i 2020 har haft svære kår: Fem er endnu ikke implementeret, tre er blevet gennemført 
online og blot tre er implementeret fysisk. Ud af de seks gennemførte projekter har fem fortsat deres 
proces frem mod et projekt, og to af partnerskaberne har ansøgt om et pilotprojekt i 2021. De tre 
bevillinger fra 2021 har til trods for udfordringer i alle tilfælde ført til etableringen af nye 
partnerskaber, der har søgt puljen. 

Formålet med forundersøgelser er, at partnerskaberne kan undersøge hvilke behov samarbejdet skal 
adressere og på den baggrund designe et pilot- eller partnerskabsprojekt. I 2021 blev der givet tre 
bevillinger, hvilket er på niveau med 2020, hvor der blevet givet fire. De tre 2021 forundersøgelser 
blev alle afviklet fysisk og to af partnerskaberne har efterfølgende ansøgt og fået bevilliget deres 
første pilotprojekt. Det sidste partnerskab, som er mellem Israelsmissionens Unge og partneren Win 
Souls for God i Etiopien, planlægger at ansøge om et pilotprojekt i efteråret 2022, såfremt situationen 
i Etiopien stabiliseres. Ud af de fire forundersøgelser fra 2020 har tre af partnerskaberne siden søgt 
enten et pilot- eller partnerskabsprojekt. I det sidste tilfælde, Israelsmissionens unge og en 
organisation i Uganda, var resultatet klarhed omkring, at det ikke var et rigtigt partnervalg. Den 
danske projektgruppe har efterfølgende deltaget i flere af DUFs læringsaktiviteter og er i gang med 
at identificere en ny potentiel partner.  

I 2021 blev der bevilliget fire partnerskabsudviklinger, hvilket svarer til antallet fra 2020. Formålet 
med partnerskabsudviklinger er at skabe en ramme for fælles læringsopsamling og 
kapacitetsopbygning til brug i de næste faser af et partnerskab. Alle fire bevillinger fra 2021 er givet 
til partnerskaber, som er mere end fire år gamle og alle har fokus på at genbesøge partnernes 
samarbejdsaftaler og indlede samtale om nyt strategisk fokus. Det samme er tilfældet for tre af de 
fire bevillinger fra 2020, som er blevet implementeret med stor forsinkelse ultimo 2021 og primo 
2022. Den sidste bevilling blev trukket tilbage på baggrund af frafald af frivillige i projektgruppen.  

Case: Partnerskabsudvikling giver værdi til langvarige partnerskaber   

Mens de mindre bevillingsmodaliteter ’partneridentifikation’ og ’forundersøgelse’ understøtter 
progression fra idéfase til en større bevilling, er formålet med ’partnerskabsudvikling’ og 
’netværksaktivitet’ at skabe rammerne for, at etablerede partnerskaber kan styrke deres viden, 
kapacitet og samarbejde. IMCC og Medical Students' Association of Kenya (MSAKE) i Kenya har 
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Netværksaktiviteter muliggør, at partnerorganisationer kan udvikle deres kapacitet gennem 
deltagelse i faglige netværk, kongresser eller aktiviteter. I 2021 blev der bevilliget fire 
netværksaktiviteter, hvilket var en enkelt mere end i 2020. COVID-19 betød, at en af aktiviteterne 
måtte gennemføres online mens to af bevillingerne blev afsluttet uden aktivitet. I det sidste tilfælde 
lykkedes det at gennemføre netværksaktiviteten fysisk. Det gav frivillige fra IMCCs partner, 
MSAKE, mulighed for at udveksle erfaringer om arbejdet med unges seksuelle og reproduktive 
sundhed med aktører fra en række lande i løbet af International Association for Adolescent Health’s 
fjerde konference om teenageres sundhed, der blev afholdt i december 2021.   

I efteråret 2021 lancerede DUF en ny modalitet under puljen, som skal give medlemsorganisationer, 
med projekter på DUFs internationale pulje, mulighed for at nå flere børn og unge med 
oplysningsaktiviteter end de øvrige bevillingsmodaliteter økonomisk giver mulighed for. Denne 
modalitet kan kun ansøges én gang årligt, og i 2021 fik DUF to ansøgninger, hvoraf en blev bevilliget 
til Ung Mosaik, der vil lave en podcastserie om unge i Libanon.  

FAGLIG UNDERSTØTTELSE AF PULJEPROJEKTERNE  

DUFs internationale pulje engagerer en mangfoldig gruppe af almindelige unge med rod i 
foreningslivet. Det styrker det folkelige engagement og bringer pluralitet og bottom-up demokrati 
ind i udviklingssamarbejdet.  Med unge frivillige – og ikke professionelle udviklingsaktører – ved 
roret, har DUF en særlig forpligtelse til faglig understøttelse, blandt andet ved at hjælpe med at 
oversætte idéer og analyser til puljeansøgninger, afrapporteringer mv. Den forpligtelse løfter DUF 
gennem skræddersyet rådgivning og behovsbestemte læringsaktiviteter. 

Rådgivning 

Tilgængelig, skræddersyet rådgivning er et kerneelement i at muliggøre og støtte unges frivillige 
engagement i udviklingssamarbejdet. På grund af COVID-19 har der ligesom i 2020 været 

siden 2015 samarbejdet om at styrke opmærksomhed og viden om seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder blandt kenyanske teenagere. De har fået bevilliget en partnerskabsudvikling i to 
omgange: I løbet af partnerskabsprojektet bevilliget i 2018 oplevede partnerne udfordringer med at 
sikre vidensdeling og erfaringsudveksling, hvilket derfor blev fokus på den partnerskabsudvikling, 
som blev afholdt i januar 2019. Her lavede de aftaler for den interne kommunikation og de nedsatte 
en arbejdsgruppe, som fik til opgave at tænke i synergier, hvilke resulterede i et bedre samarbejde.  
Partnerskabet fik bevilliget en ny partnerudvikling i 2021 i forbindelse med afslutningen af deres 
partnerskabsprojekt, og denne gang var formålet at se frem mod partnerskabets næste fase og 
samtidig genbesøge og videreudvikle de interne kommunikationsgange.    

 
*I perioden fra 2018 til i dag har partnerskabet også fået bevilliget fire netværksaktiviteter, som ikke fremgår af oversigten. 

Partnerskabsprojekt 

Feb. 2018 - dec. 
2021

Partnerskabs-
udvikling

Januar 2019

Ungdomsleder-
udveksling

Efteråret 2019 &

foråret 2021

Partnerskabs-
udvikling

September 2021

Partnerskabsprojekt
Februar 2022
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ekstraordinært stor efterspørgsel på rådgivning:  DUFs internationale rådgivere har afholdt 145 
rådgivningsmøder32 samt haft talrige telefonsamtaler og mailkorrespondancer med de unge, der 
driver projekterne under DUFs internationale pulje. Ligesom i 2020 har spørgsmål relateret til 
COVID-19 håndtering domineret. Rådgivernes fokus på køn og ligestilling resulterede i konkrete 
tiltag i projekterne (resultat 2.2), men derudover betød pandemien, at årets planlagte tematiske 
rådgivningsfokus på henholdsvis større inklusion af partnerorganisationerne i rådgivningen og på 
forankring af det internationale arbejde i DUFs medlemsorganisationer måtte vige for overvægten 
af akutte COVID-19 fokuserede problemstillinger. Det har været en høj prioritet for DUF at udvise 
fleksibilitet og skabe gode og trygge rammer for så meget tværnational aktivitet, som muligt.     

Læringsaktiviteter 

DUFs læringsaktiviteter bidrager til at styrke den projekttekniske faglighed blandt unge fra 
medlems- og partnerorganisationer og spiller en vigtig rolle i at sikre kvalitet og bæredygtighed i 
puljeprojekterne. Læringsaktiviteterne bidrager desuden til at opbygge netværk og til at skabe 
mulighed for erfaringsudveksling og sparring mellem unge på tværs af projekter og organisationer 
samt til at styrke ligeværdigt samarbejde mellem medlems- og partnerorganisationer. DUF har i 
2021 afholdt 24 internationale lærings- og netværksaktiviteter, som dækker over workshops, 
temamøder, kursusdage og længerevarende seminarer og forløb.   I alt har 318 unge fra 31 
medlemsorganisationer og 12 partnerorganisationer deltaget i aktiviteterne.   

De langvarige COVID-19 relaterede rejse- og forsamlingsrestriktioner påvirkede i 2021 ligesom i 
2020 i høj grad læringsaktiviteterne, hvor størstedelen blev afviklet online,33 ligesom det ikke var 
muligt at samle frivillige fra Danmark og fra syd til fysiske aktiviteter. Sidstnævnte betød, at DUFs 
årlige partnerseminar blev aflyst. Til gengæld gav de digitale workshops mulighed for, at frivillige 
fra syd kunne deltage i flere af DUFs mindre læringstilbud, der løbende udbydes. I alt deltog unge 
fra syv lande34 i syd i seks kurser om blandt andet monitorering, evaluering og økonomistyring, 
hvilket har bidraget til, at partnerorganisationerne oplever DUF som tættere på, og i højere grad er 
bevidste om og udnytter de muligheder for faglig understøttelse, som DUF udbyder, ligesom de er 
tidligere involveret i ansøgningsprocesser mv.  De positive erfaringer med digitale kurser betyder, 
at sådanne tilbud kommer til at fortsætte.   

Ud fra et ønske om at facilitere implementeringen af ungdomslederbevillinger til trods for COVID-
19, blev årets to ungdomslederkurser afviklet i modificeret format. Årets første ungdomslederkursus 
i februar foregik online og var reduceret til tre dage.35 Trods internetproblemer i syd forløb kurset 
fint, men med forventelige begrænsninger, ikke mindst i forhold til teambuilding af de forskellige 

 
32 Niveauet svarer til 2020, hvor der blev afholdt 144 møder, mod kun 114 møder i 2019. 
33 Ni kurser blev afviklet fysisk mens 14 foregik online. Derudover blev der afviklet et enkelt hybridkursus med både fysisk 
og online deltagelse.  
34 Etiopien, Kenya, Marokko, Nepal, Uganda, Zambia og Zimbabwe.   
35 Ungdomslederkurset varer normalt 8-14 dage (afhængig af deltagerantal).  
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hold af ungdomsledere. Årets andet ungdomslederkursus i september blev afviklet over fem dage i 
hybridt format qua ophævede forsamlingsforbud men fortsatte rejserestriktioner udenfor Schengen. 
De danske ungdomsledere blev samlet på et kursussted i Danmark, hvorfra al undervisning blev 
streamet til ungdomslederne i syd, der også var samlet på hoteller og konferencesteder. Dermed var 
det muligt at sikre funktionelt internet, tilbyde forplejning og ikke mindst understøtte udviklingen 
af et fællesskab mellem de unge frivillige, der var samlet i hvert land. Overordnet set lykkedes det 
med hybrid kursuset i højere grad end med det online format at opbygge selvtillid og skabe et fælles 
udgangspunkt for ungdomsledernes arbejde.  

Foruden at påvirke rammerne for læringsaktiviteternes afvikling satte COVID-19 i 2021 sit præg på 
indholdssiden hvor der, på baggrund af efterspørgsel fra frivillige i Danmark og i syd, især blev 
udbudt kurser om digital projektstyring og implementering. En deltager på en workshop om online 
facilitering af projektaktiviteter fortæller:    

“Jeg tager med, at online aktiviteter er meget mere end at sidde bag en skærm og lytte. Jeg har virkelig fået 
øjnene op for at mange flere ting er muligt. Det handler om kreativitet og om at tænke ud af boksen og se flere 
ting som muligt end umuligt. Jeg føler mig totalt inspireret til at prøve nogle af ideerne og redskaberne fra de 
to workshops af i vores projekt, så det hele ikke bare går helt i stå pga. corona”.  

3. UNGE I ET UDVIKLINGSPOLITISK FOKUS  

PROGRAMÅL 4: Nationale og internationale dagsordener om unges rolle i 
udviklingssamarbejdet er kvalificeret og styrket 

 

Resultat 4.1: DUF har udsendt og kapacitetsopbygget ungdomsdelegater til at indgå i og påvirke processerne 
i multilaterale fora  
2021 var det første år med den nye tematik, faglært uddannelse og jobskabelse, og dermed med otte 
ungdomsdelegater mod tidligere seks. Ungdomsdelegaterne giver danske unge en stemme i 
multilaterale fora, og med 2021 udvidelsen, der blev cementeret med et løft af DUFs bevilling på 
finansloven fra og med 2022, står Danmark bag et af verdens største ungdomsdelegatprogrammer, 
hvis ikke det største.  

Udvidelsen betød, at i alt fem nye ungdomsdelegater36 blev udpeget af DUFs styrelse, fire for en 
periode på to år og en for et enkelt år, mens tre unge fortsatte deres virke på deres andet og sidste 
år. Ungdomsdelegaterne arbejder ud fra såkaldte ’mandatrammer’,37 der er udarbejdet i samarbejde 
med repræsentanter fra ungeorganisationer, og som dermed bidrager til ungdomsdelegaternes 
legitimitet. I efteråret 2021 blev mandatrammerne opdateret i samarbejde med DUFs styrelse for at 
sikre fortsat relevans. DUF har klædt det nye hold af ungdomsdelegater på med viden om blandt 
andet FN-systemet samt om nationale og globale dagsordener om ungeinddragelse og har faciliteret 

 
36 To på den nye tematik, faglært uddannelse og jobskabelse, og en på hver af de etablerede tematikker, henholdsvis 
demokrati og partnerskaber, ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og klima og miljø.  
37 Der er mandatrammer på hver af de fire tematikker samt på menneskerettigheder og verdensmål, som en tværgående 
ramme for arbejdet.  
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erfaringsudveksling med tidligere ungdomsdelegater om at indgå i og påvirke beslutningsprocesser 
i multilaterale fora.  

Ligesom i 2020 har ungdomsdelegaterne i 2021 deltaget i 10 multilaterale fora, hvor de har advokeret 
på vegne af den danske ungdom. Blandt andet forhandlede ungdomsdelegaterne for første gang på 
Danmarks vegne, da en ny ungeresolution skulle vedtages.  
 
Case: Ungdomsdelegater forhandler for første gang på vegne af Danmark 

I forbindelse med tredje udvalgs udformning af en ny ungeresolution, der skal sætte retningen for 
FNs politikker og programmer for unge, forhandlede to ungdomsdelegater for første gang på vegne 
af Danmark. I modsætning til andre landes ungdomsdelegater deltog de to danske 
ungdomsdelegater for demokrati og partnerskaber i hele forhandlingsforløbet, hvor de førte ordet.  
Forud for forhandlingerne havde ungdomsdelegaterne afholdt to ungehøringer for at få input, og 
med støtte fra Udenrigsministeriets ungerådgiver og FN-missionen opnåede de blandt andet 
forstærket sprog om ungeinddragelse i beslutningsprocesser, ligesom de fik tilføjet sprog om 
minoriteter og generelt forsvaret sprog om unges rettigheder. 
 
I 2021 har ungdomsdelegaterne derudover afgivet tale på Danmarks vegne i flere tilfælde, herunder 
to gange i løbet af High Level Political Forum (HLPF) og til den internationale kvindekommisions 
samling. I sidstnævnte tilfælde satte en ungdomsdelegat på køn og ligestilling fokus på øget digital 
psykologisk vold og overgreb mod unge piger og kvinder som følge af COVID-19. Derudover talte 
en af ungdomsdelegaterne på demokrati og partnerskaber på ECOSOC Youth Forum for øget 
inddragelse af unge i politiske beslutningsprocesser på alle niveauer og i alle lande. ECOSOC Youth 
forum blev fulgt af et call to action om øget meningsfuld ungeinddragelse i FN, som de danske 
ungdomsdelegater stod bag (kapitel 1), og som blev underskrevet af en række ungdomsdelegater og 
af UN Major Group of Children and Youth og delt med ECOSOCs præsident og med FNs særlige 
ungeudsending. Initiativet var dels en reaktion på ECOSOC youth forum 2021, der gav begrænset 
plads til unges stemmer, blandt andet med signifikant mere taletid til diplomater end til de op mod 
19000 unge, der deltog. Men det var også en reaktion på en tendens til reduceret ungedeltagelse i det 
hele taget som følge af pandemien. Som i 2020 blev mange internationale møder i 2021 skåret på 
indhold og/eller delegationsstørrelser, flere møder blev afholdt digitalt og nogen blev udskudt. 
Samlet skabte det yderligere barrierer for både danske og øvrige ungdomsdelegaters mødedeltagelse 
og ikke mindst deres mulighed for at få indflydelse, der som oftest opstår i forbindelse med sideevents 
og i korridorerne.  

Ungdomsdelegaterne på den nye tematik, faglært uddannelse og jobskabelse, deltog i 2021 i ILO’s 
årsmøde, formentlig som de første ungdomsdelegater nogensinde, ligesom de stod for én af de to 
ungdomsdelegattaler på HLPF. Her blev deres pointering af, at den sikreste vej ud af fattigdom er 
brede erhvervsuddannelser til unge, citeret af flere andre talere. Nationalt etablerede de samarbejder 
med Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Industri og Beskæftigelsesministeriet, og ikke 
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mindst bidrog de til udviklingsministerens taskforce for flere faglærte unge i Afrika, hvor de som på 
HLPF pointerede vigtigheden af at sikre unges adgang til brede erhvervsuddannelser.  

Resultat 4.2: DUF har arbejdet strategisk med at skabe gode rammevilkår for ungeledte partnerskaber  
I både 2019 og 2020 oplevede DUF, at efterspørgslen på DUFs internationale pulje oversteg de 
tilgængelige midler. DUF har derfor været i løbende kontakt med Udenrigsministeriet og 
udviklingsministeren for at afdække muligheden for at få tilført yderligere midler. Qua den 
forsinkede COVID-19 effekt på puljen (kapitel 2) blev arbejdet i 2021 sat i bero indtil 
årskonsultationerne, hvor DUF delte en forventning om, at det fra og med 2023 igen bliver en 
udfordring at få den eksisterende økonomiske ramme for det globale ungeprogram til at slå til. 
Baggrunden for det var dels udsigt til at tendensen med rekordstor søgning på puljen ville fortsætte, 
og dels at DUFs engagement under ungepuljen i Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) på 
5.mio. kr. årligt udløber ved udgangen af 2022. Sidstnævnte forventes at resultere i, at KFUM-
spejderne, hvis samarbejde med den tunesiske spejderbevægelse udgør det ene ben i DUFs 
nuværende DAPP- indsats, vil søge DUFs internationale pulje og dermed sætte yderligere pres på 
midlerne. Derudover betyder det afslutningen på DUFs dialogambassadørindsats, som udgør det 
andet ben i DUFs nuværende DAPP-indsats. DUFs dialogambassadører er gennem mere end et årti 
lykkedes med at fremme dialog, øget ungeinddragelse og demokratisk organisering gennem 
målrettet arbejde med unge, civilsamfunds- og FN-organisationer og ministerier i Jordan, Egypten 
og Tunesien, og den bidrager til at kvalificere DUFs puljerådgivning i de pågældende lande. 

I 2021 har DUF derudover sammen med de øvrige puljer advokeret for simple krav til rapporteringen 
til henholdsvis International Aid Transparancy Initiative (IATI) og Open Aid.  Dette følger af DUFs 
fokus på den fortsatte udmøntning af forenklingsdagsordenen, som er væsentlig i forhold til at sikre 
gode rammer for unges frivillige engagement i udviklingssamarbejdet.  

Resultat 4.3: DUF har arbejdet strategisk for at styrke et tværgående ungefokus 
I 2021 har DUF haft fokus på udviklingen af Danmarks nye udviklingspolitiske strategi for at sikre 
dels, at unge var med på råd i udviklingen af strategien og dels, at den kom til at danne en god ramme 
for ungeledt udvikling.  

For at sikre, at danske unge var med på råd i udviklingen af strategien, faciliterede DUF i marts 2021 
en ungehøring, hvor det var muligt at give både skriftlige og mundtlige input. DUF modtog 14 
skriftlige input, primært fra ungeorganisationer. Ungdomsdelegaterne faciliterede den mundtlige 
høring, hvor 29 ungerepræsentanter fra ungeorganisationer delte deres input med 
udviklingsminister Flemming Møller Mortensen samt med fire udviklingsordførerne. 
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Case: Unge leverer anbefalinger til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi 

På baggrund af de unges input formulerede DUF seks anbefalinger til den nye udviklingspolitiske 
strategi, som blev sendt til udviklingsministeren og til de udviklingspolitiske ordførere:  

1. Danmark skal være foregangsland for ungeinddragelse og ungeindflydelse.  
2. Ungeledet udvikling og ligeværdige partnerskaber mellem unge i Danmark og syd skal 

være en dansk prioritet.  
3. Folkeligt engagement bør stå stærkt i den nye strategi.  
4. Danmark skal støtte unges demokratiske organisering og rettigheder. 
5. Danmark skal være med til at sikre unges adgang til kvalitetsuddannelse.  
6. Danmark skal investere i lokale, ungedrevne klimaløsninger.   

Udover at facilitere ungehøringerne har DUF skrevet debatindlæg til Altinget,38 samarbejdet med 
Udenrigsministeriets globale ungerådgiver og indsendt høringssvar, dels på egne vegne og dels i 
samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, for at sikre, at unge forblev en stærk udviklingspolitisk 
prioritet og for at understrege vigtigheden af, at ungedagsordenen ikke reduceres til jobskabelse. 
Det er vigtigt blandt andet fordi unges marginalisering og manglende muligheder for indflydelse, 
ligesom manglende jobs, er en væsentlig årsag til irregulær migration. Med de budskaber 
advokerede DUFs internationale chef også i udviklingspolitisk råd og i styregruppen i Globalt 
Fokus, ligesom DUFs formand, Chris Preus Borup, havde møder med udviklingsminister Flemming 
Møller Mortensen og de udviklingspolitiske ordførere op til strategiforhandlingerne. Det særskilte 
afsnit om meningsfuld inddragelse af unge og om udvikling med og af unge, og ikke blot for unge i 
den færdige udviklingspolitiske strategi, ’Fælles om verden’, 39  reflekterer de unges anbefalinger og 
er et vigtigt udgangspunkt for Danmarks og DUFs fortsatte arbejde med ungedagsordenen. 

Foruden arbejdet med den udviklingspolitiske strategi, bidrog DUF i 2021 til nedsættelsen af 
udviklingsministerens internationale ungepanel. Ungepanelet består af unge fra otte afrikanske 
lande og fra Danmark, og for at sikre repræsentativitet på dansk side, nominerede DUFs styrelse de 
danske panelister, som repræsenterer danske ungdomsorganisationer. Ungepanelet skal være med 
til at sikre, at unge inddrages meningsfuldt i udformning og implementering af Danmarks 
udviklingssamarbejde. 

DUF advokerede også for øget ungeindflydelse og fokus i design og implementering af den nye 
DAPP-fase, hvor det på høringsmøder og gennem høringssvar dels på egne vegne og dels sammen 
med øvrige DAPP-partnere desuden blev understreget, at meningsfuldt arbejde med unge ikke kan 
reduceres til jobskabelse. Den nye DAPP-fase har unge som primær målgruppe og raison d’être på 
begge indsatsområder, henholdsvis demokrati og menneskerettigheder og jobskabelse, men 
udbudets udformning betød, at det ikke var relevant at søge.  

 
38 https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/duf-lad-ungdommen-saette-sit-praeg-paa-ny-udviklingsstrategi  
39 Fælles om verden, side 15.  

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/duf-lad-ungdommen-saette-sit-praeg-paa-ny-udviklingsstrategi
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4. FOLKELIGT ENGAGEMENT OG OPLYSNING  
PROGRAMMÅL 5: DUF, DUFs medlemsorganisationer og DUFs 
ungdomsdelegater har bidraget til mobilisering af folkeligt engagement og 
oplysning om unge i udviklingssamarbejdet 

 

Resultat 5.1: Et bredt udsnit af DUFs medlemsorganisationer og deres frivillige er engageret i 
udviklingssamarbejde gennem puljen og understøttende aktiviteter 

Med 80 danske børne- og ungdomsorganisationer og mere end 600.000 unge medlemmer i paraplyen, 
er potentialet for at engagere en mangfoldig gruppe af helt almindelige unge fra hele landet i 
Danmarks udviklingssamarbejde omfattende. Spejdere, rollespillere, ungdomsklubber, studerende, 
handicaporganisationer, frivillige sociale organisationer, religiøse foreninger og politiske 
ungdomsorganisationer er allerede om bord og i 2021 havde DUF fortsat fokus på at brede 
engagementet ud til endnu flere. COVID-19 vanskeliggjorde arbejdet, som ikke desto mindre 
resulterede i, at seks medlemsorganisationer, der ikke tidligere har været engageret under det 
globale ungeprogram, kom om bord. Herunder blev engagementet på DUFs internationale pulje 
udvidet med en medlemsorganisation uden tidligere engagement på puljen, ligesom tre 
medlemsorganisationer udvidede deres engagement med nye partnerskaber og projektgrupper. I alt 
var halvdelen af DUFs medlemsorganisationer engageret under det globale ungeprogram i 2021, og 
samtlige ti kategorier af organisationer40 i DUF-paraplyen var repræsenteret.   

Skræddersyede læringsaktiviteter er et af de vigtigste værktøjer i forhold til at kunne engagere og 
kapacitetsopbygge medlemsorganisationer og frivillige, der ikke før har været involveret i 
udviklingssamarbejdet. ’Explore’ er en sådan læringsaktivitet. Her har DUFs 
medlemsorganisationer mulighed for at kickstarte deres internationale engagement gennem et 
introduktionsforløb med rådgivning og undervisning i internationalt projektarbejde. Et nyt forløb 
med fokus på Georgien startede i 2020, men forløbets afsluttende rejse måtte udskydes til 2021 på 
grund af COVID-19 rejserestriktioner, og i 2021 førte de fortsatte restriktioner ultimativt til 
aflysning af rejsen. De deltagende organisationer fik i stedet mulighed for at gennemføre en rejse på 
egen hånd med tæt sparring og rådgivning online fra DUF. Ultimo 2021 havde to af de deltagende 
medlemsorganisationer gennemført deres rejse. Heraf har en, Silba, senere søgt og fået bevilliget et 
partneridentifikationsprojekt i Georgien, mens den anden, Landsforeningen for Kristne 
Ungdomsforeninger (LFKU), har startet et samarbejde under puljen i Nepal.41 Det er et delvist 
resultat af Explore, fordi det er en af LFKUs deltagere, der har gjort sin organisation opmærksom på 
mulighederne under puljen og som har været en hovedressource i udviklingen af puljeansøgningen. 
Yderligere planlægger en af de deltagende medlemsorganisationer, Europæisk Ungdom, at 

 
40 Elev-og studenterorganisationer, frivillige sociale organisationer, handicaporganisationer, kulturelle organisationer, 
natur- og miljø organisationer, politiske organisationer, religiøse organisationer, spejderorganisationer, 
udvekslingsorganisationer og øvrige.  
41 Samarbejdet startede i 2021, og partnerskabet har fået sin første bevilling i 2022.  
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gennemføre deres rejse til Georgien primo 2022. De resterende tre medlemsorganisationer har ikke 
rejseplaner, hvilket primært skyldes tabt momentum i forbindelse med det langstrakte forløb.  

Foruden Explore betød læringsforløb, ikke mindst det nye ’Bland dig i verden’ (resultat 5.2), at fem 
medlemsorganisationer,42 der ikke tidligere har været engageret under DUFs globale ungeprogram, 
blev engageret, ligesom en enkelt, Metal Ungdom, kom om bord med udnævnelsen af en af 
ungdomsdelegaterne på den nye tematik. Det er DUFs erfaring, at engagement i én type aktivitet 
under det globale ungeprogram eller i DUFs bredere internationale arbejde ofte fører mere med sig, 
hvilket de understøttende aktiviteter demonstrerer (kapitel 6). Det gælder også for Silba, der i 2021 
startede et partnerskab med en organisation i Belarus, som de havde mødt i forbindelse med 
engagement under den Ny Demokratifond.43 Udvidet engagement betyder flere og forskellige 
muligheder for at engagere sig i den enkelte medlemsorganisation, hvilket er vigtigt i forhold til at 
engagere flere og forskellige typer af frivillige. Nogle gange kan DUFs nationale aktiviteter også 
være platform for engagement i udviklingssamarbejdet: Den nye medlemsorganisation på puljen i 
2021, Youth for Christ, kom om bord som følge af engagement i en af DUFs nationale aktiviteter, 
hvor de hørte om puljen.   

For at udvide fundamentet for understøttelsen af det folkelige engagement yderligere, fik DUF i 
efteråret 2021 udarbejdet en mindre analyse der kortlægger, hvordan DUFs internationale pulje kan 
blive mere relevant og tilgængelig for de medlemsorganisationer, der ikke har engagement under 
den. Analysen lander på syv konkrete anbefalinger, som vil informere DUFs indsatser for at bredde 
engagementet i Danmarks udviklingssamarbejde ud til endnu flere unge fra 2022.  

Resultat 5.2: DUF og DUFs medlemsorganisationer oplyser om unge i udviklingssamarbejdet 

Når unge frivillige i DUFs medlemsorganisationer engagerer sig under den internationale pulje, er 
det DUFs erfaring, at de bliver værdifulde ambassadører for Danmarks udviklingssamarbejde. Fordi 
de unge frivillige selv driver projekterne, er stærkt ejerskab og indsigt uundgåeligt, og de unge 
frivillige bringer deres engagement og forståelse for verden tilbage til familier, venner, foreninger 
og lokalsamfund. DUF klæder de unge frivillige på til opgaven gennem undervisning i 
udviklingskommunikation. 

I 2021 har alle de otte af DUFs medlemsorganisationer, der står bag de ni afrapporterede projekter 
(kapitel 2), informeret om deres internationale arbejde til medlemmer, blandt andet via hjemmesider, 
medlemsblade, nyhedsbreve og ikke mindst sociale medier.  Hos Silba har de frivillige eksempelvis 
lavet en take-over af organisationens instagram profil, så andre frivillige kunne følge med på et 
projektbesøg, og de frivillige fra partnerskaberne mellem både URK og KRCS og mellem BBU, DBS 
og AEBR har lavet videoer om projekterne i henholdsvis Kenya og Rwanda, som er blevet delt på 
organisationernes facebooksider. Opslag på organisationernes sociale medier bliver ofte delt af de 

 
42 Dansk Anatolien Ungdom, NU (Folkekirkens Nødhjælps Ungdom), Operation Dagsværk og Rød-Grøn Ungdom. 
43 https://duf.dk/dufs-arbejde/den-ny-demokratifond  
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frivillige, hvilket øger rækkevidden.  

Hos KFS har kommunikation til medlemmerne inkluderet en artikel i medlemsbladet Tiltro, hvor 
ungdomsledere har fortalt om deres oplevelser i Montenegro. De havde derudover planlagt, at 
frivillige fra Danmark og Montenegro skulle oplyse om projektet på KFS’ påskelejr, som dog blev 
aflyst qua COVID-19. Generelt begrænsede pandemien ligesom i 2020 de unges muligheder for at 
holde fysiske oplysningsarrangementer i lokalforeninger og på landsmøder, spejderlejre osv. I 
enkelte tilfælde har medlemsorganisationerne i stedet for holdt online oplæg. Det gælder blandt 
andet for Bifrost, der på den måde har nået flere lokalforeninger med information og videoer om 
deres arbejde med unge i Palæstina. Bifrosts formand Jakob fortæller, at mange af de unge som 
udgangspunkt er skeptiske, hvilket oplæggene ofte ændrer: ”Gennem oplæggene opdager de, at rollespil 
kan være meget mere end de først troede, og at den metode, de selv er eksperter i, virkelig kan gøre en forskel 
for unges liv i Palæstina”. 

Blot ét ud af de ni afrapporterede projekter har kommunikeret eksternt de unge i deres eget bagland, 
hvilket reflekterer, at baglandet er medlemsorganisationernes naturlige målgruppe.  For at 
understøtte oplysnings- og kommunikationsarbejdet og for at opfordre til i højere grad at 
kommunikere eksternt, indgik et kommunikationsmodul i efterårets ungdomslederkursus (kapitel 
2), og derudover lancerede DUF to nye initiativer; dels den nye oplysningsmodalitet under DUFs 
internationale pulje (kapitel 2), og dels en ny uddannelse for unge i DUFs medlemsorganisationer: 
På ’Bland dig i verden’ lærte 19 unge fra 12 medlemsorganisationer i løbet af tre moduler med at 
bruge personlige erfaringer fra deres internationale engagement som løftestang til at sætte unges 
rettigheder og mulighed for deltagelse på dagsordenen. Forløbet resulterede i en række debatindlæg, 
ligesom der blev produceret videoer, lavet indlæg på sociale medier og holdt workshops.  Blandt 
andet lavede deltagerne en film,44 der opfordrer unge til at engagere sig i udviklingssamarbejdet, 
som er nået mere end 12.000 brugere på facebook. Adspurgt hvad deltagerne tog med sig fra 
kursusforløbet, svarede de blandt andet: ”At det alligevel ikke er så farligt at udtrykke ens holdning – 
hverken skriftligt eller mundtligt”, ”At jeg kan nå langt ud hvis jeg tør bruge min stemme og min organisation” 
samt ”Lyst og redskaber til at formidle og bruge min stemme i debatten. Og en hel masse motivation.”  

Foruden indsatserne for at understøtte medlemsorganisationernes kommunikationsarbejde, har 
DUF gennem 14 artikler45 og mere end 60 opslag og indlæg på sociale medier oplyst unge om globale 
spørgsmål via DUFs platforme. I 2021 var der omkring 3800 modtagere af DUFs nyhedsbrev, og 
henholdsvis omkring 9900, 3000, 5500 og 2500 følgere DUF på Facebook, Instagram, LinkedIn og 
Twitter. Heraf er størstedelen unge fra DUFs medlemsorganisationer.  

 

 

 

 
44 https://fb.watch/bU1ohSW9Gj/ 
45 Se bilag 10 for et overblik over 2021 artikler på www.duf.dk  
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Resultat 5.3: DUFs ungdomsdelegater har formidlet viden og indgået i dialog med andre unge om unges rolle 
i globale dagsordener og om verdensmål 

Ved at formidle viden og indgå i dialog med andre unge spiller DUFs ungdomsdelegater en central 
rolle i at øge danske unges kendskab til og engagement i globale dagsordener og verdensmål. På 
trods af COVID-19 har ungdomsdelegaterne i 2021 debatteret og delt erfaringer, indsigter og 
budskaber om unges rolle i forhold til globale dagsordener og verdensmålene med mere end 3000 
unge i løbet af 73 oplysningsarrangementer på skoler, højskoler, og i medlemsorganisationer og 
civilsamfundsorganisationer over hele landet og ikke mindst virtuelt.  

Som forventet skabte den nye tematik, faglært uddannelse og jobskabelse, adgang til målgrupper, 
der normalt står udenfor udviklingssamarbejdet. DUF fik især henvendelser på oplæg og workshops 
på tematikken fra tekniske skoler og folkeskoler, og lærerne har både før og efter besøg fra 
ungdomsdelegaterne i flere tilfælde givet udtryk for, at tematikken har ændret deres syn på hvorvidt 
verdensmål og det multilaterale samarbejde i FN har nogen relevans for deres elever. Også eleverne 
har udvist stor interesse for emnerne, og ungdomsdelegaterne på tematikken har givet udtryk for, at 
de ser frem til at kunne inddrage de unge endnu mere aktivt før og efter multilaterale møder, som 
deltagelse i disse i højere grad bliver muligt post COVID-19. 

Ungdomsdelegaterne har været i løbende dialog med DUFs styrelse i forhold til afklaring af politiske 
spørgsmål, ligesom de har samarbejdet om opdateringen af mandatrammerne (kapitel 3). Dette 
arbejde har sammen med, at 23 medlemsorganisationer var repræsenteret til oplysningsaktiviteter 
og i kraft af kommunikation via DUFs medier, bidraget til at forankre arbejdet med globale 
dagsordener bredt i DUF. På DUFs medier har ungdomsdelegaterne blandt andet være synlige med 
fem artikler på DUFs hjemmeside,46 og gennem to videoer, dels en rekrutteringsvideo, ’Søg om at 
blive ungdomsdelegat til FN’, der på Facebook47 og Instagram48 har nået over 50.000 brugere, og dels 
en explainervideo49 om forhandlingerne om ungeresolutionen, der har nået over 2500 brugere.  

Ungdomsdelegaterne har også formidlet deres viden gennem tilstedeværelse i forskellige medier: I 
2021 er det blevet til mere end 1250 indslag, artikler og debatindlæg i ti forskellige medier, herunder 
Berlingske, Politiken, TV2 News, 24Syv og Altinget. På sociale medier har de været synlige gennem 
en fælles Twitter-konto, på deres individuelle profiler og på Udenrigsministeriets sociale medier 
samt gennem Instagram takeovers hos blandt andet ungeklimarådet, UN Women Nordic og Nordisk 
Ministerråd. 

 

 

 
46 De fem artikler fremgår af bilag 10.  
47 https://www.facebook.com/danskungdomsfaellesraad/videos/3157872817781339  
48 https://www.instagram.com/tv/CUrsy6BFgwU/?utm_source=ig_ 
49 https://fb.watch/cXsfyTRlsE/  
50 En oversigt over alle medieoptrædener fremgår af bilag 11.  

https://www.facebook.com/danskungdomsfaellesraad/videos/3157872817781339
https://www.instagram.com/tv/CUrsy6BFgwU/?utm_source=ig_
https://www.instagram.com/tv/CUrsy6BFgwU/?utm_source=ig_
https://fb.watch/cXsfyTRlsE/


 

Side 23 af 30 

 

5. ORGANISATORISKE ÆNDRINGER 
FORENKLEDE RAMMER FOR DUFs INTERNATIONALE PULJE 

For at gøre engagement i Danmarks udviklingssamarbejde let tilgængeligt for unge har DUF 
konstant fokus på, at rammerne for den internationale pulje er så enkle som muligt.  

I 2021 har arbejdet med dette formål inkluderet en revision af retningslinjerne for den internationale 
pulje (bilag 9), der senest blev revideret i 2018. Revisionen indebar en forenkling og forkortning af 
teksten og derudover giver retningslinjerne nu mulighed for, at flere unge danskere kan komme på 
projektbesøg,51 hvilket erfaringsmæssigt er centralt både i forhold til at gøre arbejdet under den 
internationale pulje tilgængeligt for nye frivillige og i forhold til at skabe og fastholde ejerskab.  
Derudover åbnede revisionen op for, at danske unge kan deltage i internationale netværksaktiviteter 
sammen med deres partner, så partnerorganisationerne får et fælles afsæt med ny viden de kan bruge 
i partnerskabet. Sidst har de reviderede retningslinjer styrket italesættelsen af demokrati som 
kerneværdi og fundament for arbejdet. 

Foruden de reviderede retningslinjer har DUF øget medlemsorganisationernes kendskab til ’Den 
lille guide til internationale projekter’52 fra 2020. I 2021 var den en integreret del af både rådgivning 
og læringsaktiviteter, ligesom den blandt andet er blevet uddelt på DUFs delegeretmøde, hvor alle 
DUFs medlemsorganisationer er repræsenteret. DUFs rådgivere oplever, at de frivillige ofte 
refererer til guiden og flere har rost den for at gøre det meget lettere at overskue modaliteter og krav.  
 
MONITORERING, EVAULERING OG LÆRING  
På baggrund af nytænkning af DUFs MEAL-system i 2020 var 2021 et pilot-år, hvor nye formater og 
praksisser blev testet. Blandt andet blev de reviderede formater for skriftlige 
afrapporteringsformater under den internationale pulje fra 2020 anvendt i flere tilfælde i 2021. De 
første afrapporteringer i det nye format peger på, at de som ønsket i højere grad lykkedes med at 
indfange forandringshistorier, samt at de bidrager til at skabe større tydelighed omkring hvorvidt 
partnerskaberne har nået deres opsatte mål.  

På syv ud af ni af årets mundtlige evalueringsmøder var der deltagelse fra både den danske 
medlemsorganisation og fra deres partnerorganisation, og møderne blev afviklet separat for hvert 
partnerskab. Det var nyt i forhold til tidligere praksis, hvor evalueringsmøderne omfattede DUFs 
medlemsorganisationer og inkluderede flere grupper på én gang. Ændringerne betød, at det i højere 
grad lykkedes at indsamle resultater på outcome niveau og tydeliggøre læring, både fordi 
partnerorganisationerne naturligt er tættere på projekterne og også fordi de separate møder gav 
bedre mulighed for at dykke ned i forskellige emner.  

 
51 Blandt andet må tre unge danske frivillige nu deltage på partneridentifikation og forundersøgelsesrejser mod to tidligere, 
ligesom en repræsentant fra den danske medlemsorganisation nu kan deltage i netværksaktiviteter sammen med to 
frivillige fra partnerorganisationen. 
52 https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DUF__Den_lille_guide__Dansk.pdf  
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I efteråret 2021 kunne DUF for første gang i halvandet år gennemføre fysiske tilsynsbesøg. Rejserne 
til henholdsvis Ukraine, Cameroun og Rwanda53 bekræftede værdien af at være i projekternes 
kontekst, se aktiviteterne og møde de unge fra partnerorganisationerne fysisk. Udover at øge 
kvaliteten af rådgivning og anbefalinger bidrog den fysiske rejse til, at partnerorganisationerne i 
højere grad erfarede, at DUFs rådgivere er både tilgængelige og hjælpsomme. COVID-19 katalyseret 
erfaring med online tilsynsbesøg fra 2020 betød, at DUF i 2021 supplerede den fysiske rejse med 
digitale forberedelses og -opfølgningsmøder. Det bidrog til at skabe en fælles forståelse forud for 
besøgene og samtidig betød det, at der var bedre mulighed for at sikre, at de anbefalinger, som blev 
givet under tilsynene, var klare. På baggrund af de positive erfaringer fra 2021 er det online 
supplement til den fysiske rejse en praksis, som DUF planlægger at fortsætte i 2022.  

ØKONOMISTYRING OG ANTIKORRUPTION  
For at sikre en god og ansvarlig anvendelse af puljemidlerne, udbyder DUF rådgivning og 
læringsaktiviteter i budgetlægning og økonomistyring samt korruptionsforebyggelse. Qua COVID-
19-relaterede udfordringer med implementering af de bevilligede projekter i 2021, var fokus i den 
økonomiske rådgivning særligt på støtte til budgetomlægninger. Der blev afholdt seks 
læringsaktiviteter med fokus på økonomistyring, der i alt havde deltagelse af 48 unge. Herunder blev 
en enkelt økonomistyrringsworkshop for første gang udbudt virtuelt og på engelsk med god 
deltagelse både fra DUFs medlemsorganisationer og deres partnere.  

I 2021 blev der fortsat arbejdet med at udbrede og cementere kendskabet til indberetningsfunktionen 
vedrørende misbrug af midler. Den er blevet mere centralt placeret på DUFs hjemmeside, indgår i 
de reviderede retningslinjer for DUFs internationale pulje ligesom de frivillige blev oplyst om 
funktionen, når de modtog en bevilling, på ungdomslederkurser og på læringsaktiviteter om 
økonomistyring og korruptionsforebyggelse, samt på tilsynsrejser. Der er ikke kommet nye 
indberetninger i 2021, men mange projekter lå som beskrevet (kapitel 2) helt eller delvist i dvale 
grundet COVID-19 restriktioner. DUF oplever generelt, at de frivillige har stor tillid til DUFs 
rådgivere hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at de frivillige af og til spørger hvorvidt der er 
tale om en uregelmæssighed. 

2021 var DUFs andet år med ny revisor. Det var en fortsat ressourcekrævende opgave at sikre 
forståelse for DUFs arbejde og gode arbejdsgange.   

FN’S VERDENSMÅL  
Selvom COVID-19 dominerede dagsordenen for unge i DUFs medlemsorganisationer i 2021, 
oplevede DUF fortsat stor interesse for verdensmålene, hvilket blandt andet 180 ansøgninger til 50 
pladser på Verdensmålsakademiet (kapitel 6) vidner om. Konkrete tiltag i medlemsorganisationerne 
har indebåret alt fra en spejderlejr hos Det Danske Spejderkorps til Dansk International Cultural 
Youth Exchange (ICYE), som har arbejdet med at integrere verdensmålene i lokalforeningernes 
arbejde. Internationalt holdt unge fra IMCC og deres partnere fra Østafrika en uges workshop med 

 
53 Se bilag 6 for tilsynsrapporter. 



 

Side 25 af 30 

 

fokus på verdensmål 3 og 5. Det aflyste partnerseminar  og de afkortede ungdomslederkurser (kapitel 
2) resulterede i, at verdensmålene ikke som planlagt blev integreret i DUFs større læringsaktiviteter, 
og derudover betød den store efterspørgsel på rådgivning i forbindelse med mere akutte COVID-19 
relaterede spørgsmål (kapitel 2), at udvikling af værktøjer til at understøtte unge frivilliges arbejde 
med verdensmålene som analytisk ramme på projekterne under DUFs internationale pulje ikke blev 
prioriteret.   

SIKKERHEDSHENSYN OG PSHEA  

I forhold til sikkerhed, har DUF i 2021 opdateret den interne sikkerhedspolitik samt et 
risikohåndteringsværktøj, der kan anvendes af ansatte såvel som frivillige i DUFs 
medlemsorganisationer. Formålet med opdateringerne var at øge brugervenligheden og hermed 
sikre, at både ansatte i DUF og frivillige i DUFs medlemsorganisationer er klædt bedst muligt på til 
at vurdere og håndtere eventuelle sikkerhedsrisici. Grundet den meget begrænsede rejseaktivitet 
blev der kun udbudt et enkelt læringsforløb om sikkerhed til medlemsorganisationerne i 2021.   

For at rådgive medlemsorganisationerne tilstrækkeligt til at forebygge og håndtere seksuelle 
krænkelser (PSHEA) i internationale projekter lancerede DUF og de øvrige puljeorganisationer i 
efteråret 2021 en skræddersyet online læringsplatform på baggrund af undervisningsmateriale, der 
blev udviklet i 2020. Medlemsorganisationer og partnerorganisationer, der deltog i den online 
lancering, tog vel imod tiltagene, der vil indgå som en del af DUFs faste kapacitetsopbygningsudbud 
fremover. Generelt er det dog DUFs oplevelse, at samtaler om PSEAH er svære at starte, ikke mindst 
online, hvorfor flere danske frivillige har udtrykt behov for at være fysisk sammen med deres 
partnerorganisationer, når de åbner samtalen med udgangspunkt i det nye materiale. PSHEA-kurset 
er DUFs første digitale kapacitetsopbygningstilbud, hvorfor erfaringer herfra vil informere 
udviklingen af DUFs fremtidige udbud af e-læringsmaterialer.  

Indberetningsfunktionen for SHEA er den samme som den for øvrige uregelmæssigheder, og 
information om funktionen er blevet delt som beskrevet under økonomistyring og anti-korruption. 

6. UNDERSTØTTENDE AKTIVITETER 
DUFs globale ungeprogram omfatter to understøttende aktiviteter: ’DUFs tværpolitiske netværk i 
Ukraine’ og ’Verdensmålsindsatsen: DUF som ungdommens globale stemme’. Aktiviteterne 
understøtter den internationale pulje og de samlede mål for DUFs globale ungeprogram ved at øge 
unges internationale udsyn, engagement og indflydelse. Under det tværpolitiske netværk engageres 
otte danske og ni ukrainske politiske ungdomsorganisationer i udviklingssamarbejdet og nye 
bilaterale partnerskaber opstår: I alt er syv partnerskaber opstartet som et resultat af netværket siden 
2019, og heraf spirede i 2021.  Verdensmålsindsatsen bidrager til at mobilisere og kapacitetsopbygge 
unge og ungdomsorganisationer i Zimbabwe, Ukraine og Danmark om verdensmålene. I 2021 er syv 
puljepartnerskaber blevet kapacitetsopbygget om verdensmålene og partnerskaberne har 
efterfølgende lanceret verdensmålsinitiativer. Deltagelse i en verdensmålslæringsaktivitet førte 
derudover til opstart af et nyt puljepartnerskab mellem DSF og en partner i Zambia. Samlet bidrager 
de understøttende aktiviteter til, at DUF får en stærk kontekstviden om Ukraine og Zimbabwe, som 



 

Side 26 af 30 

 

kvalificerer rådgivningen på puljeprojekter i de to lande og i skrøbelige kontekster generelt. I 2021 
har DUFs kendskab til Zimbabwe været afgørende for, at én medlemsorganisation, 4H, har 
identificeret en partnerorganisation der.  

DUFs TVÆRPOLITISKE NETVÆRK I UKRAINE 

Det tværpolitiske netværk i Ukraine bygger på DUFs erfaringer med lignende netværk i Egypten og 
Libanon og har til formål at fremme tværpolitisk dialog samt at styrke ungdomspolitisk 
organisering, internationalt engagement og unges deltagelse og indflydelse i det repræsentative 
demokrati.  

I tråd med outcome 154 har det tværpolitiske netværk i 2021 fortsat haft bred repræsentation med 
aktiv deltagelse fra hele det politiske spektrum i form af henholdsvis otte ungdomspolitiske 
organisationer i Danmark55 samt ni56 i Ukraine, hvor den helt nystartede ungdomsorganisation under 
præsident Zelenskyjs parti, Servant of the People, kom om bord midt 2021. Den Memorandum of 
Understanding, der blev udviklet af netværket i 2020, blev primo 2021 introduceret til ledelserne i de 
ungdomspolitiske organisationer. Herefter fik de en måned til at give input, hvilket ikke mindst de 
ukrainske ungdomspolitiske organisationer benyttede sig af. Ledelserne underskrev den endelige 
version i foråret 2021, og processen har bidraget til en større organisatorisk forankring af netværket.  

COVID-19 betød, at implementeringen først for alvor kom i gang i efteråret. Fraværet af aktiviteter 
og uvished om fremtiden betød, at yderligere erfarings- og idé udveksling i forhold til organisatorisk 
forankring af netværket, som det var planen skulle finde sted på netværksmøderne, blev sat på pause. 
To fysiske seminarer, der langt om længe var mulige i efteråret 2021, var en forløsning for 
netværksmedlemmerne og demonstrerede vigtigheden af det fysiske møde, som blandt andet gav 
anledning til, at nye partnerskaber spirede (outcome 2), og særligt i Ukraine, hvor netværkets 
aktiviteter hovedsageligt implementeres, blev de to seminarer og løftede restriktioner omsat til stort 
engagement i forstående aktiviteter (outcome 3). Som her udtrykt af en af de ukrainske 
netværksdeltagere: ”Paticipating in the seminars gave me enough power and willingness to implement the 
project even to change the law if needed”. 

Under outcome 257 er det øgede internationale engagement fra de danske ungdomspolitiske 
organisationer blandt de mest signifikante resultater. Som nævnt er i alt syv partnerskaber mellem 
danske ungdomsorganisationer og partnere i syd opstartet som et direkte resultat af netværket siden 

 
54 DUFs tværpolitiske netværk har demokratisk legitimitet, bred repræsentation og er solidt forankret i de politiske 
ungdomsorganisationer, der er repræsenteret. 
55 Alternativets Unge, Dansk Folkepartis Ungdom, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Konservativ Ungdom, Liberal 
Alliances Ungdom, Radikal Ungdom, Socialistisk Folkepartis Ungdom og Venstres Ungdom. Nye Borgerliges Ungdom og 
Rød-Grøn Ungdom har en åben invitation, men prioriterer indtil videre nationalt arbejde.  
56 Batkivshchyna Moloda, Liberal Democratic League of Ukraine, Liberal Youth of Ukraine, Samopomich, Solidarna 
Molod, Sevrant of the People, SMS – Ukraine og Young Socialists og Youth of Democratic Alliance. 
57 DUFs tværpolitiske netværk styrker unges politiske deltagelse og indflydelse i politiske organisationer i Ukraine samt 
styrker de danske organisationers evne til at arbejde internationalt. 
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2019 (kapitel 4). Heraf spirede to nye58 som følge af seminarerne i efteråret 2021, mens tre af de 
partnerskaber, der blev etableret tidligere, fortsat var aktive.   

Fordi implementeringen af konkrete initiativer først kom i gang med de to fysiske seminarer i 
efteråret 2021, blev indsatserne under outcome 359 prioriteret.  I Ukraine satte et online arrangement 
med mere end 2000 visninger fokus på dét at være ungdomspolitisk aktiv. To danske 
ungdomspolitikere, fra henholdsvis Dansk Folkepartis Ungdom og Alternativets Unge, og to fra de 
Ukrainske netværksmedlemsorganisationer var på panelet, der delte deres erfaringer med 
ungdomspolitik og som opfordrede andre til at engagere sig for dermed at få mulighed for, at gøre 
en forskel for deres lokalsamfund.  

Ikke mindst var fokus på forberedelsen af det første skolevalg i Ukraine, der skulle have fundet sted 
i 2022. På det første seminar i Danmark i oktober resulterede deltagelse i tre skolevalgsdebatter, 
overværelse af selve valghandlingen og konkret arbejde med udvikling af koncept og plan for 
skolevalget i Ukraine i en dybere forståelse for værdien af projektet hos de unge ukrainske 
medlemmer af netværket:  

“A big moment and eye opener for us (the Ukrainians) was when we visited Denmark and engaged with the 
(eight) Danish political youth wings and saw how they after a heated political debate based on their different 
political ideologies, still could be friends and socialise over a beer. That was unthinkable for us in Ukraine - 
until now “.  

På det efterfølgende seminar i Ukraine, der inkluderede møder med en repræsentant fra 
uddannelsesudvalget i det Ukrainske parlament og med skoler, elevråd og undervisningsministeriet, 
blev planerne konkretiseret, og det blev aftalt, at en repræsentant fra undervisningsministeriet og 
tre elevrådsformænd skulle komme til Danmark for at få bedre forståelse for skolevalget. Som 
arbejdet er skredet frem, er netværksmedlemmernes ambitioner og håb for valget vokset. Et af de 
ukrainske medlemmer af netværket fortæller: 

“Yesterday we had a broad discussion on the implementation of this experience in Ukraine with 
representatives of institutions dealing with educational issues in order to develop methods that will work in 
Ukrainian realities [….] we will continue our fruitful work on this extremely ambitious but real project, which 
has a chance to change the course of the whole history of Ukrainian politics and statehood”. 

VERDENSMÅLSINDSATSEN: DUF SOM UNGDOMMENS GLOBALE STEMME 

2021 var det tredje og sidste år for verdensmålsindsatsen, som har haft til formål at udvikle 
ungdomsorganisationers arbejde med verdensmål, fremme demokratiske og legitime ungdomsråd 
og styrke unges stemme globalt. Verdensmålsindsatsen har taget afsæt i et langt partnerskab mellem 
DUF og Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) i Zimbabwe samt i et samarbejde 

 
58 Dansk Folkepartis Ungdom og Batkivshchyna Moloda og Liberal Alliances Ungdom og Youth of Democratic 
Alliance.    
59 DUFs tværpolitiske netværk fremmer flerpartidialog og politisk deltagelse blandt unge i Ukraine, der ikke er en del af 
det tværpolitiske netværk. 
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med National Youth Council of Ukraine (NYCU), der blev etableret da indsatsen startede i 2019. 60  

I 2021 udfordrede COVID-19 relaterede lockdowns og øvrige restriktioner implementeringen både 
i Danmark, Ukraine og Zimbabwe. I Ukraine var implementeringen derudover udfordret af et skift 
i NYCUs ledelse, som trak ud og tog fokus væk fra verdensmålsindsatsen. I Zimbabwe var en generel 
indskrænkelse af civilsamfundets råderum under påskud af COVID-19 en signifikant udfordring. 
YETT blev beskyldt for at modarbejde regeringen, og de beretter, hvordan de balancerer på en hårfin 
grænse for at kunne fortsætte implementeringen af meningsfulde aktiviteter for unge. 
Udfordringerne på flere fronter medførte digital afvikling af nogle af aktiviteterne, mens andre blev 
udsat til efteråret. Enkelte indsatser blev helt aflyst med konsekvenser for målopfyldelsen under 
outcome 3, men derudover blev målene mere end nået.  

Foruden implementeringsudfordringerne har krigen i Ukraine umuliggjort afklaring af spørgsmål 
til NYCUs afsluttende årsrapport. Informationer behæftet med usikkerhed er ikke inkluderet i 
resultatberetningen.  

Under outcome 161 fik i alt 70 ungdomsorganisationer i Danmark og i syd, herunder syv 
partnerskaber under DUFs internationale pulje, gavn af kapacitetsopbygningsforløb omkring 
verdensmål med udgangspunkt i deres behov i 2021. Til trods for COVID-19, er det det højeste antal 
siden indsatsen startede i 2019. Det understreger hvordan ungdomsrådenes fokuserede arbejde med 
blandt andet behovsanalyser og inspiration på tværs i verdensmålsindsatsens første år har båret frugt 
og er resulteret i kapacitetsopbygningstilbud, som er relevante for ungdomsorganisationerne. I 
omkring 36 tilfælde, herunder i alle syv partnerskaber, er kapacitetsopbygningen resulteret i 
konkrete verdensmålstiltag.  

I Danmark kunne DUF og Verdens Bedste Nyheder i august 2021 afholde ’Verdensmålsakademiet’62 
for tredje gang. De 41 nye verdensmålsambassadører, heraf 28 fra DUFs medlemsorganisationer, 
blev uddannet i verdensmål, konstruktiv journalistik og projektplanlægning, og de har siden 
akademiet nået ca.  7000 unge med viden og inspiration om verdensmålene.  Verdensmålsakademiet 
har inspireret både NYCU i Ukraine og YETT i Zimbabwe, der i 2021 begge uddannede 
verdensmålsambassadører. I Ukraine havde i alt 25 medlemsorganisationer gavn af dette og af 
NYCUs øvrige kapacitetsopbygningsinitiativer, mens YETT nåede 40 medlemsorganisationer i 
Zimbabwe. Efter år med COVID-19 og med et forestående valg oplever YETT stor efterspørgsel fra 
alle dele af landet på verdensmålsaktiviteter, som har vist sig ved lange ventelister ligesom YETTs 
netværk af medlemsorganisationer er vokset med mere end 20 i 2021. De unges interesse for 
verdensmål indikeres derudover af, at omkring 28 af de i alt 40 medlemsorganisationer har omsat 

 
60 Fremadrettet fortsætter DUF samarbejdet med YETT i konstellation med Youth Alive! i Kenya, i en ny understøttende 
aktivitet med fokus på unges handlemod, demokratisk selvtillid og dialog.  Samarbejdet med NYCU videreføres også i en 
ny konstellation, nemlig sammen med andre ungdomsråd i Naboskabsregionen under Den Ny Demokratifond.  
61 I 2021 er ungdomsorganisationers arbejde med verdensmål som transformativ tilgang for deres arbejde styrket - lokal, 
nationalt og globalt. 
62 Verdensmålsakademiet er støttet af Tuborgfondet og blev udskudt fra 2020 til 2021 pga. COVID-19. 
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kapacitetsopbygning til integration af verdensmålene i aktiviteter, strategier og kommunikation. 
Eksempler tæller alt fra et radioprogram om verdensmål; over en oprydningskampagne i et område 
med meget skrald; til en national klimakonference for unge, der resulterede i et ’position paper’ med 
de unges input til COP26, som ungerepræsentanter havde med til Glasgow. 

De syv partnerskaber under DUFs internationale pulje var repræsenteret på et seminar i Zimbabwe, 
PARTCIPATE, der satte fokus på unges rolle i forhold til verdensmålene. Alle har efterfølgende 
taget den nye viden om verdensmål med ind i deres arbejde, hvor DSF og deres Zimbabwiske partner 
eksempelvis satte fokus på mainstreaming af køn i studenterbevægelsen.  

Under outcome 263 har koordinationsteamet på tværs af de tre ungdomsråd fortsat det ligeværdige 
samarbejde og den løbende erfaringsudveksling for at kvalificere dels rollen som demokratiske 
platforme for ungerepræsentation og dels understøttelsen af unges arbejde med verdensmålene. 

 Samarbejdet har qua pandemien primært fundet sted online, men ultimo 2021 lykkedes det at 
gennemføre det blot andet fysiske møde siden verdensmålsindsatsens start i 2019. I den forbindelse 
deltog YETT og NYCU i DUFs delegeretmøde, hvilket affødte konkrete planer i YETT i forhold til, 
hvordan de kan optimere deres rolle som en inkluderende demokratisk platform, blandt andet ved i 
højere grad aktivt at understøtte dialog mellem medlemsorganisationer, som er uenige.  

Da verdensmålsindsatsen startede i 2019, var fokus på verdensmålene nyt i både NYCU og YETT, 
og der er allerede fra indsatsens første år flere konkrete eksempler på, hvordan ungdomsrådene har 
inspireret hinanden og udviklet og kvalificeret indsatser for at understøtte unges arbejde med 
verdensmålene. I 2021 fortsatte denne tendens, som udover de beskrevne verdensmålsakademier i 
Ukraine og Zimbabwe (outcome 1) indebar, at NYCU udviklede et toolkit om verdensmål til deres 
medlemsorganisationer. NYCU har fortalt, at de var den eneste aktør i Ukraine, som tilbød viden og 
kapacitetsopbygning om verdensmål til unge, og at de ikke ville kunne have taget rollen på sig uden 
samarbejdet med DUF og YETT. I DUFs styrelse bidrog et oplæg fra YETT til politisk forankring 
og engagement idet det tydeliggjorde, at muligheden for at agere legitim, demokratisk platform for 
unge aldrig må tages for givet, ligesom relevansen af – og forpligtelsen til - at understøtte 
ungdomsråd i kampen for at sikre meningsfuld ungeinddragelse blev understreget.   

Allerede i løbet af verdensmålsindsatsens første to år bidrog den styrkede verdensmålsprofil hos 
ungdomsrådene i syd til at åbne døre for ungerepræsentation i nationale og regionale fora, og også i 
2021 har ungdomsrådene under outcome 364 markeret sig nationalt og regionalt.   

Nationalt har YETT siden verdensmålsindsatsen startede i 2019 været en central partner for 
implementeringen af 2030 dagsordenen i Zimbabwe, ikke mindst som en del af civilsamfundets 
referencegruppe på verdensmålene. Qua denne funktion bidrog de i 2021 ligesom i 2020 til 

 
63 Outcome 2: I 2021 har ungdomsråd øget kapacitet til at fungere som demokratiske platforme for 
ungdomsrepræsentation og unges arbejde med verdensmål. 
64 Outcome 3: Internationale dagsordener om unges demokratiske repræsentation, unges engagement i verdensmål og 
sydpartneres inddragelse i regionale og globale beslutningsprocesser er kvalificeret og styrket. 
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Zimbabwes Voluntary National Review (VNR) proces, blandt andet med en 10-minutters tale om 
unges situation og engagement for regeringen. Nationalt indebar 2021 indsatsen også støtte til, at 
25 unge kunne deltage i budgetkonsultationen i deres provins og advokere for, at unges behov blev 
prioriteret i budgettet. I Danmark bidrog DUF ligesom YETT i Zimbabwe til VNR-rapporten,65 der 
har et særskilt afsnit om unges rolle i forhold til at nå verdensmålene. DUF kom derudover med 
input til Finansministeriets handlingsplan for verdensmål.  

Regionalt har verdensmålsindsatsen medført, at YETT markerer sig som primus motor i forhold til 
at skabe en stærk sydafrikansk alliance for meningsfuld ungedeltagelse. I 2021 arrangerede de et 
side-event for unge i forbindelse med Southern Africa Development Community (SADC)s Peoples 
Summit i Malawi, og derudover holdt de en regional konference for 80 unge deltagere fra syv lande66 
for at skabe alliancer og erfaringsudveksle med henblik på at styrke ungedeltagelse nationalt og 
regionalt. På baggrund af konferencen udarbejdede de en udtalelse,67 hvor de på vegne af unge i 
Sydafrika opfordrer deres ledere til at give dem enhver mulighed for og al støtte til at deltage i 
beslutningstagningsprocesser. Udtalelsen er blevet delt med beslutningstagere og på sociale medier. 
For NYCU betød en målrettet proces siden verdensmålsindsatsens begyndelse, at de i 2021 opnåede 
medlemskab af European Youth Forum, som er en paraplyorganisation for europæiske ungdomsråd. 
For at blive medlem skal man blandt andet være demokratisk opbygget, og medlemskab betragtes 
som et kvalitetsstempel, som kan åbne døre i Europa og multilateralt.  

Multilateralt har DUFs ungdomsdelegater sat fokus på, at alle verdens unge skal repræsenteres og 
have indflydelse. Konkrete resultater i forhold til øget repræsentation af unge fra syd er udeblevet, 
hvilket DUF blandt andet tilskriver de barrierer, som COVID-19 har givet anledning til for unges 
deltagelses- og indflydelsesmuligheder (kapitel 3).  

Implementeringen af den fælles fortalervirksomhedsindsats udviklet i 2020 med fokus på 
inddragelse og repræsentation af unge i beslutninger og processer på alle niveauer blev ikke 
prioriteret, fordi fokus i alle tre lande var på at styre medlemsorganisationerne igennem pandemien 
og på at tilbyde unge fællesskaber –i første omgang online og fysisk straks det blev muligt. 
Fortalerarbejdet for øget ungeinddragelse tages op igen i 2022 som en del af 
ungdomsdelegatprogrammet og under henholdsvis Den Ny Demokratifond i Naboskabsregionen og 
som en del af DUFs nye understøttende indsats.  

 

 
65 Voluntary National Review 2021 – Denmark, side 39-43  
66 DRC, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe. 
67 https://yett.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-YETT-Regional-Conference-Outcome-Statement-1-min.pdf  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279532021_VNR_Report_Denmark.pdf
https://yett.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-YETT-Regional-Conference-Outcome-Statement-1-min.pdf

