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Udkast til politiske mål 2020

Det fremgår af DUFs vedtægter § 12, stk. 2, at DUFs delegeretmøde skal vedtage politiske mål for DUFs arbejde i lige år. De 
politiske mål sætter retningen og danner grundlaget for DUFs arbejde for de næste år. Følgende er styrelsens forslag til ramme 
for de politiske mål 2020, med henblik på nærmere drøftelse med medlemsorganisationerne frem mod delegeretmødet 2020

Politiske mål 2020: Sammen om demokratiske fællesskaber

Demokratier under pres i hele verden. Det lokale fællesskab er udfordret. Ungdommen er mere påvirket af globale forhold end 
nogensinde før. Coronakrisen har lært os at vores frihed, arbejdsliv og fritidsliv i høj grad bliver påvirket af beslutninger truffet på 
den anden side af kloden. Beslutningerne, der mange steder træffes uden demokratisk proces eller samtale. I en stadig stigende 
globaliseret verden må den danske ungdom gå forrest i kampen for demokratiet, menneskerettighederne og bæredygtighed, fordi 
det gør en forskel for vores lokale demokratiske fællesskab. Og det kræver også en dansk ungdom hvor flere end nogensinde før er 
engageret i samfundet og tror på demokratiet. Kun på den måde får ungdommen udsigt til en bæredygtig fremtid, som kan løse de 
store udfordringer vi står overfor. Vi kan ikke kan vende det blinde øje til udviklingen på den globale scene – alle generationer må 
løfte deres del af ansvaret.

Med udsigten til verdens største ungdomsgeneration er der behov for en stærkere stemme i kampen for demokrati, 
menneskerettigheder, selvstændige ungefællesskaber og inddragelse af unge i samfundsudviklingen. Hvis ikke ungdommen 
definerer en fremtid baseret på demokratiske værdier og mellemfolkelig forståelse vil andre dogmer og værdisyn blive dominerende. 
Det er derfor vigtigt, at DUF arbejder for aktiviteter der fremme de demokratiske værdier og kan være et talerør for de store 
ungdomsgenerationer.

Vi ser et stort behov for en stærkere interesseorganisation for det værdibårne foreningsliv for børn og unge, som står stærkt i 
samfundet. DUF er et foreningsfællesskab, der leverer viden, netværk, sparring og uddannelse skræddersyet til at understøtte 
medlemmernes værdi- og idébårne arbejde med børn og unge. Det sker især med specialiserede kompetencer, som medlemmerne 
ikke selv har ressourcer til eller med fordel kan trække på netværket i DUF fra. Det er særligt vigtigt at DUF bidrager med 
interessevaretagelsen for hele paraplyen for at vise den positive værdi vores fællesskaber har for demokratisk dannelse og 
samfundssind. Derfor skal DUF bidrage til og bakke op om at vores medlemsorganisationer bliver stærkere, mere rumlige og mere 
relevante så de bedst muligt kan arbejde for deres eget idé- og værdigrundlag og deres demokratiske kultur.

At DUFs medlemsorganisationer samles om ideer og værdier giver et helt særligt fundament for de demokratiske fællesskaber, hvor 
vi kan mødes i uenighed og danne hinandens holdninger i ét stærkt fællesskab. De idé- og samfundsengagerende fællesskaber med 
til at danne fremtidens demokratier og samfundsborgere, fordi vi mødes om at tro på noget større end os selv, og vi selv i fællesskab 
rykke verden. 



Side 2

For at bekæmpe den stigende mistrivsel blandt unge bør alle børn og unge kunne deltage i stærke og sunde fællesskaber. Gode 
relationer, trygge rammer og indflydelse på egen hverdag er essentielt i et godt ungdomsliv, hvor man udvikler sig selv og i 
fællesskab med andre, hvor der er plads til tvivl, tro og håb. Ikke alene er fællesskaberne under pres, men flere og flere børn samt 
unge frygter i højere grad end tidligere hvordan deres fremtidsmuligheder ser ud.

Samtidigt oplever unge et stigende pres både på uddannelsesinstitutionen, i deres sociale liv og på deres levevilkår. Og det er særligt 
problematisk at mange unge står uden for fællesskabet, og er alene med de mange udfordringer. Det er vigtigt at ungdomslivet giver 
plads til at unge kan udvikle sig under trygge forhold, som og danner rammen for det gode ungdomsliv.

De udfordringer kræver handling fra os selv og fra vores foreningsliv, men også fra politikere og beslutningstagere og det 
samfundsfælleskab vi alle er en del af. Vi tror på, at vores stærke fællesskaber kan give flere børn og unge et frirum og et fællesskab, 
som i høj grad er med til at sikre et stærkt demokrati og et mere bæredygtigt samfund i lokalområdet såvel som ude i verden både 
nu og i fremtiden.
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