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Unges anbefalinger til den nye udviklingspolitiske strategi 
 
Gennem en skriftlig og mundtlig høringsproces i foråret 2021 har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd 
samlet ønsker til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi fra unge og ungdomsorganisationer. 
 
1. ANBEFALING: Danmark skal være foregangsland for ungeinddragelse og 
ungeindflydelse 
Med 'Verden 2030' gjorde et bredt politisk flertal i Folketinget unge til en stærk udviklingspolitisk 
prioritet, og siden da har Danmark markeret sig som globalt foregangsland for ungeinddragelse og 
ungeindflydelse. Danmark skal bevare og udbygge denne rolle. Derfor er det afgørende, at unge 
forbliver en dansk mærkesag i den nye udviklingspolitiske strategi både som selvstændigt 
fokusområde og som en vigtig partner og målgruppe på tværs af Danmarks udviklingssamarbejde. 
Unge anbefaler konkret, at den nye udviklingspolitiske strategi fremhæver unge som en ressource 
og som værdifulde demokratiske forandringsagenter, der skal høres og involveres på alle niveauer. 
Dette gælder både, når det drejer sig om unge i Danmark og unge i det globale Syd. Med unge ved 
roret sikrer man, at unge tager ejerskab for fremtiden og driver udviklingen videre.  
 
2. ANBEFALING: Ungeledet udvikling og ligeværdige partnerskaber mellem unge i 
Danmark og Syd skal være en dansk prioritet 
Ligeværdige partnerskaber mellem ungdomsorganisationer og frivillige skaber udviklingsresultater 
i Syd og folkelig opbakning til udviklingssamarbejdet herhjemme. Derfor skal den 
udviklingspolitiske strategi prioritere ungeledet udvikling. Det giver stærke resultater, når unge med 
udgangspunkt i deres egne behov, designer de løsninger, som skal til for at skabe mere retfærdige 
og demokratiske samfund. Når unge indgår i partnerskaber baseret på fælles interesser og værdier, 
er fundamentet nysgerrighed, forståelse og respekt, og ung-til-ung samarbejdet fører på trods af 
forskellige vilkår til gensidig inspiration, læring og spejling på tværs af grænser.  
 
3. ANBEFALING: Folkeligt engagement bør stå stærkt i den nye strategi 
Unges engagement i udviklingssamarbejdet bringer danske erfaringer om demokrati, foreningsliv 
og ungedeltagelse ud i verden og giver samtidig danske unge udsyn, forståelse og ansvar for den 
verden, som de er en del af. Et stærkt folkeligt engagement i Danmarks udviklingssamarbejde bør 
derfor være en vigtig del af den nye udviklingspolitiske strategi. For at gøre det muligt er det 
afgørende med politisk fokus på, at vi skal nå bredt ud til unge med oplysning, kapacitetsopbygning 
og muligheder, der gør det muligt for flere at tage del i globale og udviklingspolitiske 
problemstillinger. Det anbefales, at der prioriteres et godt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, 
det danske civilsamfund og danske uddannelsesinstitutioner så som folkeskolen, erhvervsskoler og 
gymnasierne, der kan være med til at sikre, at helt unge danskere oplyses om og engageres i 
udviklingssamarbejdet.  



 

 
4. ANBEFALING: Danmark skal støtte unges demokratiske organisering og rettigheder 
Når unge marginaliseres og sættes udenfor indflydelse, bliver de sårbare over for migration, konflikt 
og radikalisering. For at undgå dette bør Danmark støtte unges organisering, fællesskaber og 
rettigheder. Det handler om at give unge noget at leve for og ikke blot noget at leve af. Gennem støtte 
til demokratiske foreninger for unge, kan unge blive en del af positive foreningsfællesskaber, der 
giver unge et tilhørssted, hvorfra de kan kæmpe for deres rettigheder og en demokratisk udvikling 
af deres lande. Der er behov for, at unges demokratiske rettigheder styrkes, og at unge får en stemme 
ved bordet både lokalt, nationalt og globalt. Og vi skal sikre, at alle unge uanset social baggrund, 
køn, alder, handicap eller geografisk placering får adgang til at komme til orde og tage del i 
udviklingen ud fra leave no one behind-princippet.  
 
5. ANBEFALING: Danmark skal være med til at sikre unges adgang til 
kvalitetsuddannelse 
For at sikre de bedste fremtidsmuligheder for unge er adgangen til kvalitetsuddannelse afgørende, 
og den adgang skal sikres uanset økonomi, minoritetsbaggrund, køn eller handicap. Unge skal 
oplyses om deres rettigheder og få redskaber til at deltage og tage medansvar i deres samfund. Og 
seksualundervisning skal være en selvfølge, så unge er bedst muligt stillet for at planlægge deres 
egen fremtid.  
 
6. ANBEFALING: Danmark skal investere i lokale, ungedrevne klimaløsninger 
Afslutningsvis anbefaler danske unge, at der bliver investeret i bæredygtig og grøn udvikling. Her er 
det vigtigt at understøtte de løsninger, der allerede bliver udviklet lokalt og støtte unges innovative 
ideer og entreprenørskab på klimaområdet. Vi skal være åbne for alle de gode klimaløsninger, der 
udvikles lokalt af unge, og huske at læring om klimatilpasning også kan gå fra Syd mod Nord.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd 
 

 
Chris Borup Preuss 
Formand for DUF 


