
 

 

 

 

 

DUFs holdning til det internationale ungdomsarbejde med Verdensmål og 1 

menneskerettigheder 2 

 3 

Verdens unge har brug for og ret til at vokse op i en stabil verden i bæredygtig udvikling. Med 1,8 milliarder 4 

unge i verden i dag er nutidens ungdomsgeneration den største nogensinde, og unge kan ikke acceptere den 5 

usikkerhed, der præger deres fremtid. Der sker fremskridt på en række områder af verdensmålene på globalt 6 

plan, men samtidig er fremskridt på mange områder utilstrækkeligt for at nå målene i 2030 og sikre bl.a. at 7 

uligheden mellem køn mindskes, klimaforandringerne og biodiversitetens uddøen bremses, voldelig konflikt 8 

undgås, og fattigdom afskaffes. DUF mener, at ambitionsniveauet skal hæves, særligt da marginaliserede og 9 

sårbare grupper – herunder unge – mangler at mærke fremgangen. Det er ikke i overensstemmelse med 10 

verdensmålsprincippet ’leave no one behind’.  11 

 12 

Engagerede unge forandrer verden. Som forandringsagenter driver unge social fremgang i samfundet, bidrager 13 

med innovative løsninger og inspirerer til politisk forandring. Støtte til unge kommer det bredere samfund til 14 

gode – og den multiplikatoreffekt er usammenlignelig stor med andre former for bæredygtig udvikling. Unges 15 

engagementet begrænses dog af barrierer. Unge oplever ofte at blive marginaliseret og ekskluderet. Piger og 16 

unge kvinder rammes særligt hårdt med begrænset adgang til kvalitetsuddannelse, sundhedsydelser og 17 

arbejde.  18 

Unge skal kunne udleve deres potentiale, og samfundets strukturer skal muliggøre dette. DUF mener:  19 

• Verdensmålene skal ses som en samlet ramme for, hvordan bæredygtigt udvikling bør finde sted. 20 

• Beslutningstagere skal arbejde for, at alle verdensmålene nås iht. princippet ’Leave No One Behind’ 21 

og at alles menneskerettigheder sikres. 22 

• DUF vil arbejde for mere gennemsigtighed og accountability i den måde der arbejdes med målene i 23 

FN, så systemet afspejler den handling unge kalder på, eksempelvis HLFP.    24 

   25 

 26 

Unges særegne rolle i arbejdet med Verdensmålene 27 

Unge har en stor lyst til at se og skabe forandring ift. en mere bæredygtig udvikling af kloden. Det er unge, 28 

som lever og fortsat skal leve med, de udfordringer, der identificeres i dag, og unge vil stå med ansvaret for at 29 

løse dem. Det er en rolle, som unge er klar til at påtage sig. Unge er nytænkende, handlings- og 30 

løsningsorienterede og villige til at ændre livsstil og lade sig inspirere; derfor er unge de bedste 31 

ambassadører for vigtigheden af og mulighederne for bæredygtig udvikling. 32 

 33 

Flere og flere unge bidrager til at nå verdensmålene – eksempelvis bidrager DUFs medlemsorganisationers 34 

arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber for alle unge, uanset baggrund, til at mindske ulighed og 35 

styrke ligestilling. Et andet eksempel er, når DUF og DUFs medlemmer bidrager til at fremme en 36 

demokratisk kultur og styrke institutioner og dermed til at styrke demokratiet. Gennem DUFs internationale 37 

puljer indgår danske unge i ligeværdige partnerskaber med andre unge i hele verden.  38 



 

Unge arbejder allerede med at opnå verdensmålene, men skal have endnu mere plads og indflydelse. Unge 39 

skal stilles endnu bedre, i forhold til at handle og beslutte, til fordel for en bæredygtig verden og deltage i de 40 

beslutninger, der vedrører vores liv. Derfor mener DUF:  41 

• Unge skal anses som selvindlysende og afgørende aktører i implementering af samt opfølgning på 42 

verdensmålene på alle niveauer i samfundet: lokalt, nationalt og internationalt. 43 

• Unge bør og skal inddrages meningsfuldt som ligeværdige partnere i arbejdet med at opnå 44 

verdensmålene på alle plan. 45 

• Verdensmålsprincippet ’Leave No One Behind’ skal inkorporeres i alle politiske processer.  46 

 47 

 48 

Menneskerettighederne er centrale i DUFs arbejde 49 

Menneskerettighederne og de dertilhørende institutioner er sat i verden for at sikre retfærdighed, værne om 50 

det enkelte menneskes rettigheder og vores fælles samfund. Når DUF arbejder for at få alle med i 51 

fællesskabet, står menneskerettighederne centralt som grundlæggende præmis. DUFs internationale arbejde 52 

er baseret på en rettighedsbaseret tilgang, hvorved fattigdom og ulighed ses som et resultat af 53 

uretfærdigheder og skæve magtstrukturer. Unge udgør ofte en sårbar samfundsgruppe hvis 54 

menneskerettigheder ikke overholdes og med afsæt i en rettighedsbaseret tilgang arbejder DUF for positiv 55 

forandring hvorved børn og unge kan deltage i og øge indflydelse på samfundet både i Danmark og 56 

internationalt.  57 

 58 

DUF fordømmer alle overtrædelser af menneskerettighederne og støtter arbejdet for at sikre alle menneskers 59 

adgang til fundamentale rettigheder. DUF ser med bekymring på, at en række af de grundlæggende 60 

menneskerettigheder – herunder religions- og ytringsfrihed – i disse år er udfordret, bl.a. ved at personer og 61 

grupperinger i samfundet bruger de demokratiske rettigheder til at undergrave de demokratiske værdier, 62 

eksempelvis når ytringsfriheden misbruges til at håne eller diskriminere bestemte befolkningsgrupper.  63 

Økonomiske, ideologiske eller politiske hensyn må aldrig veje tungere end det enkelte menneskes værdi og 64 

ligeværd og dermed rettigheder. Derfor mener DUF: 65 

• De universelle menneskerettigheder og dertilhørende institutioner skal respekteres. 66 

• Samfundet skal fortsat arbejde for, at menneskerettighederne sikres for alle mennesker. 67 

• De internationale aftaler, der beskytter sårbare gruppers rettigheder, skal tage højde for 68 

miljømæssige effekter samt følgerne af klimaforandringerne og biodiversitetens nedgang. 69 

• Adgang til undervisning i menneskerettigheder er afgørende og emnet skal være et obligatorisk 70 

læringsmål i grundskolen. 71 

• Der kan med fordel anvendes ung-til-ung metoder til at uddanne unge i deres rettigheder. 72 
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