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1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. DUFs kandidat til YFJs bestyrelse
4. Ungdomshuset i Ukraine

5. Handleplan for den digitale demokratiske samtale
6. 2.behandling af budget 2021
7. Delegeretmøde og Corona

8. Delegeretmøde: 2.behandling af Delegeretmødehæftet
9. Styrelsens forslag til de politiske mål

10. Styrelsens forslag til den temapolitiske drøftelse
11. Eventuelt
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og styrelsen undlod at synge
grundet COVID19-retningslinjer om afstand.

Formanden bemærkede, at dagsordenpunkt 11 om den internationale pulje
udgår til det kommende styrelsesmøde af praktiske årsager. Herefter blev
dagsorden og referater godkendt.
2. Generel orientering

Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.
Formanden orienterede om, at:
-

-

Forretningsudvalget har ansat Louise Juul Jensen som ny

generalsekretær. Louise starter den 19.oktober og glæder sig rigtig
meget til samarbejdet.

I og med at Louise har trukket sig fra tipsudvalget i forbindelse med
sin ansættelse vil der snarest blive udsendt en mail omkring den

ledige plads og processen herfor. Herefter vil forretningsudvalget

komme med en indstilling til nyt medlem og til konstituering af ny
-

-

formand.

DUF og foreningslivet står i en usikker situation om retningslinjer
for foreningslivet efter lukning af KFUM-spejdernes landsmøde i
weekenden. Det har topprioritet at få en afklaring på dette.
Han har deltaget i konference mod psykisk mistrivsel på
Christiansborg i september.

Han har haft et møde med Jeppe Kofoed om

rigsfællesskabsprojekter og den nye Arktis-strategi.

Der afholdes lokalforeningsture med politikere med besøg hos
foreninger, som har fået støtte gennem de lokale puljer.

Folkeoplysningsnetværk i både øst og vest starter den første
weekend i november.

Jakob orienterede om personalesituationen på sekretariatet. Der er indgået
en fratrædelsesaftale med administrationschefen og Jakob fungerer derfor
som administrationschef frem til en ny ansættelse.
3. DUFs kandidat til YFJs bestyrelse

Formanden indledte punktet og gav ordet til Nicolai Boysen, som

præsenterede sit kandidatur og prioriteter for valget. Styrelsen havde
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herefter mulighed for at stille spørgsmål og der blev generelt udtrykt
opbakning til Nicolai som kandidat og til at DUF engagerer sig i
internationale paraplyer og opstiller danske kandidater.
Styrelsen tog orientering til efterretning.
4. Ungdomshuset i Ukraine

Formanden indledte punktet og gav ordet til politisk konsulent Daniel
Honoré Jensen, som præsenterede de overordnede linjer for projektet.

Herefter drøftede styrelsen i tre mindre grupper de to drøftelsesspørgsmål.
Der blev taget noter fra de tre grupper i et særskilt opsamlingsdokument.
5. Handleplan for den digitale demokratiske samtale

Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger.
-

Ift. projektet på Roskilde Festival er det vigtigt at være opmærksom
på demografien på festivalen og der var forslag til, at projektet også
kunne køre på andre platforme som fx Folkemødet eller der kunne

-

-

inviteres unge med på festivalen, som ellers ikke ville deltage.

Forslag til at tænke større i kommunikationen, så projekterne når
længere ud end til selve deltagerne. Formidling kunne gøre
projektet som Roskilde Festival endnu bedre.

Bemærkning til langsigtede effekter i korte projekter,
engangsoplevelser kan sætte gang i refleksioner.

DUF kan blive en endnu stærkere holdningsaktør, hvis vi inviterer
medlemsorganisationer og andre aktører med ind. Sammen står vi
stærkere på de forskellige dagsordener.

Formanden gav ordet videre til Martin for at motivere for

ændringsforslaget. Der var ingen bemærkninger til ændringsforslaget:
Ændringsforslag 1 indsendt af Martin, Rasmus og Mathias
Ændres til: (tilføj bullet under "DUF som holdningsaktør)
Med udgangspunkt i DUF’s videnspapir om det digitale demokrati, herunder

techgiganters rolle heri, forpligter Styrelsens sig på at udarbejde et politikpapir.
Politikpapiret skal danne fundament for DUF’s ageren i den offentlige debat
som aktiv holdningsagent på området. Papiret skal, på samme vis som
politikpapirer om klima, ligestilling mv., indeholde de holdninger og
løsningsforslag, som DUF har til det digitale demokrati.
Forslaget blev enstemmig vedtaget
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Styrelsen vedtog handleplanen med ovenstående ændringsforslag og
bemærkninger.

6. 2.behandling af budget 2021

Formanden indledte punktet og der var ingen bemærkninger til punktet.
Styrelsen vedtog notatet og indstiller budgettet 2021 til delegeretmødets
vedtagelse i december.

7. Delegeretmøde og Corona

Formanden indledte punktet og bemærkede, at forretningsudvalget har haft
en drøftelse af forskellige alternativer planer og selvfølgelig ønsker at gå så
langt som muligt for at opretholde de højeste demokratiske standarder for
generalforsamlingen. Han åbnede herefter for bemærkninger og fra
drøftelsen var hovedpointerne:
-

Der vil altid være et rum til fortolkning i myndighedernes

retningslinjer og dermed en risiko forbundet med afholdelse af

delegeretmøde, som nedlukningen af KFUM-spejdernes landsmøde
-

har vist.

Vigtigt at både styrelsen og sekretariatet åbent kommunikerer

overvejelser og forholdsregler tydeligt til MO’erne, fordi det giver

tryghed og sikkerhed. Samtidig skal DUF være forberedt på, at ikke
-

alle vil være enig i håndteringen og beslutninger.

Det er en konkret afvejning, hvornår der skiftes fra plan A til

nødplanerne. Jo før forretningsudvalget kan beslutte at ændre

formatet, jo bedre bliver resultatet, fordi der er tid til forberedelse
og kommunikation. Man vil desuden kunne skabe tryghed og

forudsigelighed for deltagerne, ved allerede nu eller tidligst muligt
at skifte til et digitalt format. På den anden side er der stor

signalværdi i DUFs adfærd og derfor grund til at holde fast i det
-

-

fysiske møde, så længe som muligt.

Det fysiske møde fravælges først, når det ikke er lovligt under de

gældende retningslinjer, først når DUF bliver tvunget til at ændre
format, bliver delegeretmøde holdt digitalt.

Bemærkning til hvorvidt der skal skæres i dagsordenen, så det alene
er vedtægtsbestemte punkter ved plan B og C?

Der er behov for at organisationer kan sende en afløser eller

udskifte i deres hold af delegerede med meget kort varsel og også på
dagen, fordi folk skal blive hjemme ved sygdomssymptomer.

Styrelsen drøftede herefter et forslag om at særlig sårbare delegerede kan

deltage digitalt, fordi det opleves som problem ved plan a, at deltager med
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særlige behov kun kan deltage som observatører online og ikke som
deltagere med tale- og stemmeret. Hovedpointerne var:
-

Organisationer med særligt sårbare unge skal kunne deltage på lige
vilkår som andre, og skal derfor kunne tilvælge online deltagelse

med stemme- og taleret. Selvom vedtægterne ikke direkte tillader
online deltagelse, vurderende styrelsen at de særlige forhold i

samfundet gør det nødvendigt at tilbyde online deltagelse for at leve
-

op til de aftale demokratiske spilleregler i vedtægterne

Medlemsorganisationer har en pligt til at bidraget til at

delegeretmøde kan fungere bedst muligt og derfor er appellen til

MO’erne, at alle prøver at finde deltagere, som kan deltage fysisk.
Det er en legitim appel, fordi de delegerede repræsenterer
-

-

organisationer og ikke enkeltmedlemmer.

Kommunikationen skal være klart, at der er tale om et fysisk møde
og ikke et hybrid-møde, så det er undtagelsen at kunne deltage
digitalt og ikke en åben valgmulighed.

Tilmeldingen på særlige vilkår kan kun ske, når der er tale om

konkrete, sårbare forhold, og der vil være en klar tilmeldingsfrist for
at deltage online, for at sekretariatet kan sikre en god procedure.

Styrelsen vedtog enstemmigt at tillade digital deltagelse i delegeretmøde,
hvis særlige forhold gør sig gældende ifm. smitterisikoen.

Styrelsen vedtog de beskrevne corona-nødplaner for Delegeretmøde med

ovenstående bemærkninger og gav mandat til at forretningsudvalget træffer
den konkrete afgørelse for afholdelse af delegeretmøde.

8. Delegeretmøde, 2.behandling af delegeretmødehæftet

Formanden indledte punktet og bad om at sende tekstnære rettelser og
stavefejl til sekretariatet, herefter åbnede han for bemærkninger:
-

-

Forslag til at tilføje data på ligestilling, for at øge transparensen om
ligestilling intern i DUF. Sekretariatet bedes udarbejde en oversigt
over kønsfordelingen for fx deltagere på DM, udvalg og styrelse.
Rettelse til at verdensmålsakademiet ikke afholdes i september.

Styrelsen vedtog indholdet for delegeretmødehæftet med ovenstående
bemærkninger.

9. Styrelsens forslag til de politiske mål

Formanden indledte punktet og åbnede første for overordnede
bemærkninger til det samlede papir:
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-

Generel opbakning, papiret rammer en fin balance.

Ønske om at ensrette, hvor det giver mening at nævne børn i papiret
og ikke kun ungdommen.

Feedback om at organisationerne har følt sig hørt gennem den åbne
høring og kan se, at arbejdsgruppen har arbejdet med inputs.

Styrelsen afgav herefter bemærkninger til de enkelte afsnit.

Der var ingen konkrete bemærkninger til første afsnit ”Demokratiet er
under pres”.

Konkrete bemærkninger til andet afsnit ”DUF skal sikre en ungdom, der
tror på demokratiet”:
-

Forslag om at fremskrive, at DUF arbejder for at unge kan mødes i

uenighed. Det har en værdi, at unge lærer at være uenige og at andre
holdninger er legitime. Det kunne eventuelt udpensles i afsnittet

-

eller rykkes i en bullet.

Forslag til at indsætte en passus om mindretalsbeskyttelse og

vigtigheden af mindretalsbeskyttelse i det institutionelle demokrati.
Forslag til at udpensle i første bullet, hvilke unge står uden for
demokratiet for at gøre det tydeligt.

Forslag til at fremskrive behovet for at de voksne lytter til unge. Det

er afgørende for unges engagement, at de føler sig hørt og tror på, at
de kan påvirke samfundet. Afsnittet har stor fokus på deltagelse og
holdningsdannelse, men unges egen tro på at kunne forandre er en
vigtig del af demokratisk deltagelse.

Der var desuden indsendt et ændringsforslag til afsnittet, som

arbejdsgruppen tager med som bemærkning og ellers kan genindsendes til
behandling på kommende styrelsesmøde.

Ændringsforslag 1 indsendt af Martin, Rasmus og Mathias
Ændres til: Under overskriften “DUF skal sikre en ungdom der tror på
demokratiet” tilføjes som sidste linje “Derfor er det afgørende at alle unge har
ordentlige muligheder for at deltage i foreningslivet uden at tid eller økonomi
bliver en barriere.”
Arbejdsgruppen behandler ændringsforslaget sammen med de øvrige bemærkninger.

Konkrete bemærkninger til tredje afsnit ”DUF skal være en stærk forening
for medlemsorganisationerne”:
-

Forslag til at skrive, at DUF arbejder med, hvordan MO’erne ruster
deres unge til at indgå og skabe fællesskaber.
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-

Forslag til at fremskrive den selvkritik omkring at DUF ikke

repræsenterer alle, som styrelsen talte om på seminaret. Vi vil gerne
vil have flere med i fællesskaberne og derfor skrive, hvordan DUF

-

kan arbejde med fx alternative fællesskaber og organiseringsformer.
Forslag til at fremskrive fokus på den lokale interesseenheder mere
eksplicit i teksten, fx gennem kommunalvalg eller folkeoplysning.
Men som en tilføjelse, ikke som en erstatning til den eksisterende
tekst. Bemærkning hertil, at det er en balance, hvor meget e

-

forsigtigt om, hvor meget DUF skal interessevaretage lokalt.

Bemærkning om at sikre balancen mellem det lokale og nationale.
Hvis det lokale skrives frem, skal der måske også tilføjes en bullet
om den klassiske, nationale interessevaretagelse for at afspejle
prioriteterne.

Konkrete bemærkninger til fjerde afsnit ”Større globalt udsyn”:
-

Forslag til at fremskrive nogle af pointerne afsnittet om ”ungdom,

der tror på demokratiet”, nemlig at unge i verden også skal have en

meningsfuld tilværelse, hvor de tror på selv at kunne gøre en forskel
for deres fællesskab eller samfund, og har en tro på at deres
-

holdning er værd at blive lyttet til.

Forslag til at nævne oprettelse af legitime ungdomsråd.

Konkrete bemærkninger til femte afsnit ”Flere unge skal trives”.

Formanden indledte kort med en bemærkning om at mange MO’er havde

haft input til dette afsnit og ønskede at gøre afsnittet mere konkret ved fx at
fremskrive bestemte udfordringer for unges trivsel.
-

Bred opbakning til at bevare et generisk afsnit, som ikke udpensler

-

Politiske mål skal ikke være specifikke og afsnittet sætter lige nu en

-

-

specifikke trivselsudfordringer.

klar prioritet i at DUF skal sætte fokus på de unges trivsel.

Det er vigtigt, at de politiske mål samler paraplyen og kan gælde for
to år. Derfor må styrelsen håbe på tillid fra MOerne til at lægge det
rigtige snit og operationalisere de politisk mål i strategien.

Det er styrelsens opgave at blive mere konkret i udmøntningen af de
politiske mål i strategien. I strategien kan der også indgå viden og

erfaringer fra trivselsarbejdet, som er utrolig vigtige, hvis DUF skal
gøre en reel forskel.

Der var ingen konkrete bemærkninger til sidste afsnit ”Alle skal løfte deres
del af ansvaret”.
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Arbejdsgruppen arbejder videre med styrelsens bemærkninger og indstiller
til de politiske mål til vedtagelse på næste styrelsesmøde.
10. Styrelsens forslag til den temapolitiske drøftelse

Formanden indledte punktet og åbnede første for generelle kommentarer
til udkaster. Overordnet opbakning, men udkastet mangler lidt sproglig
gennemskrivning og en koordinering med de politiske mål.

Styrelsen afgav herefter bemærkninger til de enkelte afsnit. Der var ingen
bemærkninger til indledningen.

Konkrete bemærkninger til første afsnit ” Det nationale demokrati i
Danmark”:
-

Forslag til at udpensle tredje bullet, som er svær at forstå og meget

-

Forslag til at skrive en bullet ind om at styrke det lille d og

generisk.

demokratiske processer i foreningslivet.

Konkrete bemærkninger til første afsnit ”Det globale demokrati og
frihedsrettigheder”:

Ændringsforslag 1 indsendt af Martin, Rasmus og Mathias
Tilføjelse under overskriften “Det globale demokrati og frihedsrettigheder”
Efter “... får en demokratisk fremtid.”:
“Unge og studerendes demokratiske rettigheder skal sikres og studerende, der
forfølges i deres hjemland for at fremme menneskerettigheder, skal have

mulighed for at færdiggøre deres studier i lande, hvor demokratiske rettigheder
holdes i hævd.”
Nuværende: Det demokratiske ideal, hvor alle mennesker er lige, og vi lever op
til menneskerettighederne, må i højsædet igen, så vi sikrer denne generation af
unge, som er den største nogensinde, får en demokratisk fremtid. Et
grundelement i et liberalt demokrati, er ikke alene flertallets bestemmelsesret
men også beskyttelsen af mindretallet, og i sidste ende, beskyttelsen af de
enkelte individer.
Ændres til: Det demokratiske ideal, hvor alle mennesker er lige, og vi lever op til
menneskerettighederne, må i højsædet igen, så vi sikrer denne generation af
unge, som er den største nogensinde, får en demokratisk fremtid. Unge og

studerendes demokratiske rettigheder skal sikres og studerende, der forfølges
i deres hjemland for at fremme menneskerettigheder, skal have mulighed for
at færdiggøre deres studier i lande, hvor demokratiske rettigheder holdes i
hævd. Et grundelement i et liberalt demokrati, er ikke alene flertallets
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bestemmelsesret men også beskyttelsen af mindretallet, og i sidste ende,
beskyttelsen af de enkelte individer.
Arbejdsgruppen behandler ændringsforslaget sammen med de øvrige bemærkninger.
Ændringsforslag 2 indsendt af Martin, Rasmus og Mathias
Tilføjelse under overskriften “Det globale demokrati og frihedsrettigheder”
Efter “...LGBT-frie zoner”:
“, studerende i Zimbabwe og Hviderusland bliver fængslet af politiet”
Nuværende: I Polen har de indført LGBT-frie zoner og i Hong Kong
bliver protester og kritiske ytringer ulovliggjort.
Ændres til: I Polen har de indført LGBT-frie zoner, studerende i Zimbabwe og
Hviderusland bliver fængslet af politiet og i Hong Kong
bliver protester og kritiske ytringer ulovliggjort.
Arbejdsgruppen behandler ændringsforslaget sammen med de øvrige bemærkninger.
-

Drøftelse af ændringsforslagene, herunder blev det bemærket at
eksemplet er meget konkret og derfor fremhæver en bestemt gruppe
af unge. Forslag til at ændre fra studerende til unge og tilføje
”individuel forfulgt”. Ønske om at der skrives frem, at der er tale om
eksempler.

-

Frihedsrettighederne i sidste linje er et udvalg og ikke en
udtømmende liste.

Konkrete bemærkninger til første afsnit ”Demokratisk samtale & dialog”:
-

Bemærkning til at bullet to kan misforstås og forslag at skrive

tydeligere frem, at der er tale om demokratiske værktøjer og gode
rammer for at danne holdninger og skabe diskussioner. Evt.

fremhæve respekt for andre holdninger og møde af diversitet, men
-

-

ikke at der skal mere på skemaerne på uddannelsesinstitutioner.

Forslag til at tydeliggøre meningen i afsnittets anden sætninger,
”hvad vi tænker, føler og mener” er udgangspunktet for en
demokratiske samtale ikke retten til.

Forslag til at bruge danske frem for engelske udtryk i bullet 3.

Konkrete bemærkninger til første afsnit ”Digitalt demokrati og
antidemokratier”:
-

Forslag til at bullet to kan tænke endnu bredere.

Der var bred enighed om, at der ikke bør være fokus på politisk

styring af indholdet på sociale medier i tråd med anbefalingerne fra
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ytringsfrihedskommissionen. I stedet bør der være fokus på flere
ressourcer til at følge sager om chikane og trusler.

Det blev også forslået at skrive ind, at der skal være en

gennemsigtighed for hvordan algoritmer fungerer, fordi vi lever i
ekkokamre. Forslag til at pege på vigtigheden af at drøfte dette
emne og forslag til at pege på at unge skal kunne finde frem til
informationer og forholde sig kildekritisk? Svært at rumme et
-

nuanceret svar i en enkelt bullet.

Formuleringen om frivillige aftaler er selvmodsigende.

Konkrete bemærkninger til første afsnit ”Børn, unge og demokratisk
dannelse”:
-

Forslag til at tilføje ”organisationer hvilende på et demokratisk

-

Ambivalens om at skolevalg gøres obligatorisk, fordi

grundlag” ind i bullet to.

ungdomspartierne i den nuværende model ikke kan dække alle

skoler i landet. Forslag om at tilføje en bemærkning om slagsiden
ved denne bullet.
11. Eventuelt
Frederik påpegede under eventuelt, at der for de ungdomspolitiske

organisationer ligger stort arbejde og økonomiske midler i forberedelserne
af skolevalg. Derfor er der en stor risiko forbundet med corona for disse
organisationer. Formanden svarede, at bekymringerne videregives til

Folketinget og Undervisningsministeriet, men at der realistisk ikke kan

forventes klare retningslinjer for januar på nuværende tidspunkt. Pt. er der
ikke anledning til at frygte aflysning, men en risikovurdering om regionale
nedlukninger eller udelukkelse af eksterne aktører.

Formanden åbnede desuden en indledende drøftelse om hvilke initiativer
DUF, i lyset af den aktuelle sexisme-debat, skal igangsætte herunder et
afklaringsarbejde for mulige samvær & trivsels-initiativer. Herunder

spurgte han ind til styrelsens umiddelbare holdning til initiativer som (1) at
forny eksisterende materiale, (2) at etablere en anonym hotline eller (3) at
oprette en uddannelse inden for emnet. Hovedpointerne:
-

Flere bemærkede, at det ikke er DUF opgave at løse det konkrete

sager, men DUF skal rådgive og sende videre til de rigtige aktører.

Ingen opbakning til en konkret hotline, men forslag til at bakke op
om eksisterende tilbud og understøtte disse.

Side 10

-

Undersøge eksisterende tilbud udenom DUF for at kunne formidle

-

Afklare om der er behov for at udvikle et set-up, hvis sekretariatet

-

-

den viden og rådgive MO’erne.

alligevel bliver kontaktet eller får kendskab til sager. Medarbejdere
skal være klædt på og organisationens processer tilrettelagt.

Opbakning til at afklare retablering af de tidligere netværk og at

genbesøge det eksisterende materiale. DUFs rolle er at rådgive og
sparre om kultur & forebyggelse.

Ønske om tydelig formidling og kommunikation om DUFs

materiale & muligheden for få hjælp og sparring, fordi der er et
momentum og opmærksomhed lige nu. Evt. udbyde et

-

fyraftensmøde for gennemgang af materialet.

Spørgsmål om behov for uddannelse bør uddannelsesrådet tage op.
Forslag til også at tage et intern kig på organisationen, herunder
samværspolitik og kultur.

Formanden samlede op på drøftelsen og styrelsen vender tilbage til emnet
på et kommende styrelsesmøde.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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