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Ansøgningsskema til Danmarks ungdomsdelegater i og 2021-2022 

Tematiske delegater: 

DUF søger fire ungdomsdelegater fordelt på følgende tematiske områder: 
▪ To ungdomsdelegater, henholdsvis for en 1-åris og en 2-årig mandatperiode til faglært 

uddannelse og jobskabelse  
▪ En ungdomsdelegat for en 2-årig mandatperiode til klima og miljø 
▪ En ungdomsdelegat for en 2-årig mandatperiode til ligestilling og SRSR (seksuelle og 

reproduktiv sundhed og rettigheder) 
▪ En ungdomsdelegat for en 2-årig mandatperiode til demokrati og partnerskaber  

 
For at blive ungdomsdelegat skal du: 

▪ Være mellem 18-30 år 
▪ Brænde for og have erfaring med internationalt samarbejde  
▪ Have særligt kendskab til og erfaring med det søgte tema 
▪ Have kendskab til verdensmålene 
▪ Have diplomatisk sans, mod og evne til at tale unges sag i både større forsamlinger og 

blandt beslutningstagere i politiske fora 
▪ Have kendskab til DUF, og kunne repræsentere vedtaget politik og mærkesager fra DUF på 

de forskellige tematikker 
▪ Være indstillet af din organisation, hvori du er aktiv, frivillig eller politisk valgt 

 
Det er et krav, at delegaterne:  

▪ Deltager på de FN-topmøder og andre multilaterale fora, der hører under delegaternes 
tematiske område samt i relevante aktiviteter i Danmark (forventeligt ml. 30-60 rejsedage 
årligt ifm. nationale og internationale aktiviteter – pt. mindre forventet rejsetid pga. 
corona) 

▪ Deltager i et fælles obligatorisk introduktionskursus d. 22-24. januar med DUF og de 
tidligere ungdomsdelegater, der sikrer vigtig erfaringsudveksling og forberedelse 

▪ Deltager i nationale indsatser og aktiviteter, der har til formål at formidle og forankre 
globale dagsordener blandt danske unge, herunder Folkemødet, Ungdommens Folkemøde, 
DUFs Verdensmålstour m.fl. 

▪ Planlægger eget program for de enkelte multilaterale møder og for årets indsats i Danmark 
i samarbejde med DUF og de øvrige ungdomsdelegater 

▪ Planlægger og gennemfører kommunikationsindsats ifm. deltagelse ved multilaterale 
møder samt nationale aktiviteter i samarbejde med DUF og de øvrige ungdomsdelegater 

▪ Deltager i formøder med unge fra det danske civilsamfund 
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▪ Deltager i koordineringsmøder med DUF og Udenrigsministeriet, rapporterer til DUFs
styrelse, bidrager til afrapporteringer og deltager i en årlig evaluering

En organisation kan indstille én kandidat per tematisk område). 

Udgifter ifm. deltagelse, herunder transport, kost og logi vil blive dækket. 

DUF betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge 

Ansøgningsskemaet fremsendes til Mia Syberg, administrativ koordinator i DUF, på  

job@duf.dk senest søndag den 1. november 2020 kl. 23:59.  

Organisation 

Organisationens navn: 

Organisationens kontaktperson

Telefon: 

E-mail:

Ungdomsdelegat ansøger 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

E-mail:

Tlf. nr.: 

mailto:ms@duf.dk
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Fødselsdato:  

Rolle i medlemsorganisation:  

 

Tematisk område  
Hvilket tematisk område søger ansøgeren at repræsentere som ungdomsdelegat? Sæt ét kryds: 

1) Ligestilling og SRSR                                                                                                                            ☐ 
 

2) Demokrati og Partnerskaber                                                                                                ☐ 
 

3) Klima og Miljø                                                                                                                        ☐ 
 

4) Faglært Uddannelse og Jobskabelse (her må du gerne sætte to krydser)  1 år ☐   2 år  ☐ 
 

  
Organisationens internationale engagement 
(Maks 700 anslag)  

 

Delegatansøgerens internationale erfaring  
(Note: generel international erfaring – samt erfaring ift. det ansøgte tematiske område) 
(Maks 700 anslag) 
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Beskrivelse af delegatansøgerens kendskab til DUF som organisation og DUFs målsætninger 
og værdier 
(Maks 700 anslag) 

 

Motivation   
(Note: Hvad er organisationens og delegatansøgerens motivation for at ansøge det udvalgte 
tematiske område og blive én af Danmarks i alt 6 ungdomsdelegater i 2020 og 2021)  
(Maks 1000 anslag) 
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Mærkesager 
(Note: Hvad er ungdomsdelegatansøgerens tre mærkesager som personen vil arbejde for i løbet af 
sin mandatperiode? List maks. tre mærkesager i bulletpoints og beskriv dem med maks. to 
sætninger per bulletpoint.)  

 

Underskrifter 

 

Dato:   Underskrift organisation (tegningsberettiget):_______________________________ 
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Dato:  Underskrift ungdomsdelegatansøger:_______________________________________ 
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