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Styrelsesmøde 03-11-2020 

 
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Ida Marie Garder, Katrine 
Seier, Lucas Skræddergaard, Caroline Trinskjær, Frederik Enevoldsen, 
Frederikke Nørring Levison, Lukas Kaarby, Mathias Green, Martin Flindt 
Nielsen, Pernille Madsen, Philip Longos Winkel, Troels Andersen Boe, 
Frederik Vad og Johan Hedegaard Jørgensen (suppleant), Clara Halvorsen 
(digital deltagelse) 
 
Tilstede fra sekretariatet: Jakob Sørensen (digital deltagelse), Line Novel 
(under punkt 1-7), Marie Helmstedt (underpunkt 1-4), Merle Singer-Lippert, 
Louise Juul Jensen 
 
Afbud: Nickolaj Oksen, Rasmus Ladegaard Slot, Thor Ekberg Bonde 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Velkomst til ny generalsekretær 
4. Årlig orientering om den internationale pulje 
5. Opfølgning på drøftelse om trivsels-initiativer 
6. Demokratianalyse 2020 
7. Videnspapir om digital deltagelse 
8. 1.behandling af international mandatramme for ”faglært uddannelse og 

jobskabelse” 
9. Optagelse af medlem: Unge for Ligeværd 
10. Optagelse af medlem: Rød-Grøn Ungdom 
11. Optagelse af medlem: Nødhjælpens Ungdom 
12. Styrelsens forslag til DUFs politiske mål 
13. Styrelsens forslag til den temapolitiske drøftelse 
14. Opdatering af politik for en kommende medieforlig 
15. Eventuelt  

REFERAT 
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev ikke sunget af 
hensyn til covid19-restriktioner. 
 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Formanden orienterede om, at: 

- Han har deltaget i et møde med ligestillingsminister Mogens 
Jensen. 

- Der har været første bestyrelsesmøde i folk – mødested for 
demokrati og dannelse. 

- Der har været bevillingsmøde i nødpuljeudvalget og der blev uddelt 
13 millioner. Puljen er desuden blevet udvidet til januar med nye 21 
millioner kroner fra hjælpepakken. Han opfordrede styrelsen til at 
reklamere for nødpuljen i medlemsorganisationerne. 

- DUF har haft en videre dialog med Folketinget med finansiering af 
Skolevalg. 

- DUF har sammen med FH og DA sendt et brev til 
undervisningsministeriet om finansiering af Demokratiets Dag. 

- FU har godkendt en ansøgning til UMs ”Ny demokratifond" til 
udvidelse af ungdomsrådssamarbejdet. Derfor er der fortsat 
mulighed for at styrelsen kan præge indholdet af indsatsen, hvis vi 
ansøgningen går igennem. 

- Der har været det store bevillingsmøde i tipsudvalget i sidste uge. 
- Han har været forbi sekretariatets seminardag for at fortælle om de 

politiske mål. 
 
3. Velkommen til ny generalsekretær 
Formanden bød velkommen til Louise Juul Jensen som ny generalsekretær 
og gav ordet videre til Louise, som præsenterede sig selv.  
 
4. Årlig orientering om den internationale pulje 
Formanden indledte punktet og gav ordet til international konsulent 
Charlotte van Doorn Bernhard, som gav en mundtlig præsentation. 
 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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5. Opfølgning på drøftelsen om trivsels-initiativer 
Formanden indledte punktet med en præsentation af forløbet af 
mediedebatten om sexisme i ungdomspolitiske foreninger og 
foreningslivet, herunder hvilken linje formandskabet har lagt og hvilke 
refleksioner udviklingen giver anledning til. Her har DUF kommunikeret 
vores omfattende arbejde på området gennem de sidste 3 år, men også 
erkendt at der stadig er meget at gøre. Foreninger er bredt set ikke i mål 
med at skabe den rette kultur. Herefter blev der åbnet for bemærkninger og 
fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Der blev stillet spørgsmål til undersøgelsen og formanden afklarede, 
at DUF selv betaler for undersøgelsen fra Børns Vilkår og Sex & 
Samfund og den forventes at blive færdig i foråret. 

- Ønske om at undersøgelsen sker forholdsvis hurtigt og at det bliver 
én samlet undersøgelsen for de ungdomspolitiske organisationer. 

- Udfordringerne gælder hele paraplyen, men kommer til udtryk på 
forskellige måder. Vi skal se indad i organisationen og være klar til 
at bruge erfaringer fra denne debat og fra nuværende initiativer 
fremadrettet. 

- Vigtigt at alle medlemmer får tilbud om understøttelse. Når 
ungdomspolitiske organisationer får et tilbud om undersøgelse nu, 
skal resten af paraplyen også får tilbud til en undersøgelse på et 
senere tidspunkt.  

- Samtidig vigtigt, at undersøgelserne i paraplyen giver mening for de 
forskellige foreningstyper. Organisationer er forskellige og derfor 
skal DUF ikke skærer alle over en kam, men tilpasse 
undersøgelserne til de forskellige former for samvær i MO’erne. 

- Opbakning til at DUF lytter og gå dialog med de mange aktører, 
også hvor det er svært. Vigtigt at fortsætte dialogen med alle der vil. 

- Opbakning til at der er blevet handlet hurtigt, og der blev utrykt 
ønske om at være offensiv i debatten. Vi kan ikke altid vente på 
egne interne processer, når vi er under eksternt pres. 

- Drøftelse om, hvor stort ansvar DUF skal og kan tage. Afgørende at 
DUF stiller værktøjer og redskaber til rådighed, og kan vejlede & 
rådgive alle MO’er.  

- Ønske om at DUF også arbejder på at finde et sted, hvor foreninger 
kan få juridisk og psykologisk rådgivning. 

- Der er et stort behov for at erfaringsudveksle – blandt foreninger, 
men også her i styrelsen. 

- Ønske om at formandskabet forbedrer dialogen med styrelsen, også 
når det er en presset proces. Vigtigt at der strammes op i den 
interne kommunikation. 
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- Vigtigheden af gode interne beslutningsprocesser blev fremhævet, 
herunder et ønske om at styrelsen træffer de afgørende 
prioriteringer og igangsætter nye initiativer. 

- DUF ønsker at være en organisation, hvor det er muligt at rette 
intern kritik, hvor der kan være uenigheder og hvor vi vil samtalen 
prøver at finde kompromiser. 

 
Formanden sluttede af med en bemærkning om, at vi også intern i DUF 
skal udvikle retningslinjer for samvær, herunder i styrelsen, i udvalg og i 
medlemstilbud. 
 
Formanden konkluderede, at der var opbakning til det skriftlige notat og de 
heri beskrevne initiativer. 
 
6. Demokratianalysen 2020 
Formanden indledte punktet og der var følgende bemærkninger: 

- Det er spændende læsning og afgørende, at DUF fortsætter med at 
indsamler denne vigtige viden.  

- Forslag til at DUF bruger analysen mere aktivt i netværket, evt. 
udsender analysen til samarbejdspartnere og relevante politikere. 

- Ønske om at DUF også kommunikere de positive udviklinger i 
analysen og skabe optimisme med de gode historier. 

- Der opleves en stigning i handlemod hos de unge, selvom det ikke 
er direkte fremhævet i analysen 

 
Styrelsen tog notatet til efterretning. 
 
7. Videnspapir om digital deltagelse 
Formanden indledte punktet og der var følgende bemærkninger: 

- Vigtigt at styrelsen bruger DUFs viden og analyser aktivt i 
politikudviklingen. Dette videnspapir giver relevante perspektiver 
for den temapolitiske drøftelse og måske også mediestøtte-papiret. 

 
Styrelsen tog notatet til efterretning. 
 
8. Første behandling af mandatrammen for faglært uddannelse og 

jobskabelse 
Formanden indledte punktet og gav ordet til Clara, som på vegne af 
skriveholdet præsenterede processen og format for drøftelsen. Herefter blev 
der åbnet for bemærkninger: 

- Vigtigt at holde sig formålet med papiret for øje, da formålet for 
DUF & ungdomsdelegaterne må være særligt at se børn og unges 
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perspektiver. Ønske om at mandatrammen skrives ind i DUFs 
kontekst ved at fremskrive unges rettigheder og udfordringer. 

- Papiret indeholder få perspektiver og holdninger til jobskabelse, 
som ellers er en stor del af tematikken. Ønske om at tilføje mere om 
jobskabelse på det internationale område. 

- Bemærkning til at papiret lægger et ret kritisk linje ift. international 
handel, som måske kunne nuanceres. 

- Bemærkning til at afsnittet om social dumping vil skulle gennemses 
ift. internationale konventioner som fx Lissabontraktaten. 

- Ønske om at styrelsen tager nogle principielle drøftelse af, i hvilket 
omfang DUF skal ”missionere” for den danske 
arbejdsmarkedsmodel og hvordan vi differentierer i nationale og 
internationale holdninger på dette område. 

- Der er store regionale forskellige omkring jobskabelse i det globale 
syd, og der kan påpeges mange forskellige udfordringer for de yngre 
generationer som fx brain drain, korruption og samfundsstrukturer. 

- Ønske om at papirets påstande skal underbygges og det skal 
klargøres, hvad der er holdninger og hvad analyse. 

- Der er en del fagbegreber, som er svære at forstå. Papiret skal kunne 
læses og forstås af hele paraplyen. 
 

Skriveholdet noterede bemærkninger og skulle der være andre forslag, kan 
disse sendes til Clara, Martin og Frederik E. Skriveholdet fremlægger et nyt 
udkast til det kommende styrelsesmøde.  
 
9. Optagelse af nyt medlem: Unge for Ligeværd 
Formanden indledte punktet og præsenterede kort organisationen og 
ansøgningsforløbet.  
 
Styrelsen vedtog at optage Unge for Ligeværd som observatørmedlem og 
indstiller organisationen til fuldt medlemskab til delegeretmødets 
vedtagelse. 
 
10. Optagelse af nyt medlem: Rød-Grøn Ungdom 
Formanden indledte punktet og præsenterede kort organisationen og 
ansøgningsforløbet.  

- Bemærkning om at der er åbne spørgsmål omkring, hvordan DUF 
samarbejder med SUF og Rød-Grøn-Ungdom i DUFs aktiviteter 
som Skolevalg og Demokratiets Dag, da der er stort overlap mellem 
organisationerne. 
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Styrelsen vedtog at optage Rød-Grøn Ungdom som observatørmedlem og 
indstiller organisationen til fuldt medlemskab til delegeretmødets 
vedtagelse. 
 
11. Optagelse af nyt medlem: Folkekirken Nødhjælps Ungdom 
Formanden indledte punktet og præsenterede kort organisationen og 
ansøgningsforløbet. 
 
Styrelsen vedtog at optage Folkekirken Nødhjælps Ungdom som 
observatørmedlem og indstiller organisationen til fuldt medlemskab til 
delegeretmødes vedtagelse. 
 
12. Styrelsens forslag til det politiske mål 
Formanden indledte punktet. Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Bemærkning til at styrelsen må overveje, hvordan papiret kan 
anvendes i samfundsdiskussioner. Særligt demokratidelen er meget 
relevante ift. til aktuelle sager om ytringsfrihed i Frankrig og Østrig.  

- Holdningerne i papiret underbygges ikke kun af vores gode 
projekter som fx folk, men skal også bakkes op af engagement i 
debatten. Der var et ønske om at DUF er mere engageret i 
diskussionen, om hvordan vi tager vare på vores rettigheder og 
værdier i samfundet. Herunder også blev det ytret konkret ønske om 
at engagere sig lige nu, fordi DUF kan give en positiv og nuanceret 
midterposition i debatten. 

- Der var generel opbakning til forslaget om holdningspapiret også 
giver ansvar til aktivt at bruge det – både gennem vores handlinger 
og projekter, men også gennem engagement i debatten. 

- Det blev fremhævet, at DUF bygger på et stærkt fundament af 
samtale og dialog og at vi vores historie og værdier kan være et aktiv 
i debatten. 

- Det blev understreget, at DUF skal have en midterposition og bør 
nuancere diskussionen. Nuancerne er særlig vigtigt, når vi taler om 
religion og der er mange lag i diskussioner, som er vigtige at have 
med. 

- Det blev også bemærket, at selvom nuancer er vigtige, så er det 
afgørende at vi reagerer klart og tydeligt på angreb på ytringsfrihed 
og grundlæggende rettigheder. Særlig de tilfælde, hvor ikke handler 
om dårlig opdragelse, ukonstruktiv debat og dårlig tone, men 
debatten handler om mere grundlæggende om værdier. 

 
Formanden konkluderede, at det nuværende udkast til det politiske mål 
rummer den ånd og det engagement, styrelsen har drøftet.  
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Styrelsen vedtog de politiske mål og indstiller forslaget til delegeretmødets 
vedtagelse. 
 
13. Styrelsens forslag til den teampolitiske drøftelse 
Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger:  

- Ift. til formuleringen om at der i højere grad skal sikres et demokratisk 
grundlag i den digitale infrastruktur, menes vigtigheden at bygge på 
demokratiske værdier og strukturer. DUF skal tale inddragelse og 
repræsentation frem i den digitale sfære. Begrebet digital 
infrastruktur er valgt for ikke at begrænse det digitale til sociale 
medier, men også rumme datacentre, eller digitalisering i transport, 
økonomi og kommunikation. 

 
Herefter behandlede styrelsen de tre indkomne ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1 indsendt af Frederikke Nørring Levinson 
Tilføjelse til nuværende tekst (linje 68-70) 
 
Nuværende:  
”Det betyder også,̊ at flere og flere brugere på sociale medier har samlet sig i 
ekkokamre, hvor deres holdninger ofte kun bliver bekræftet og sjældent 
udfordret.” 
 
Ændres til: Det betyder også,̊ at flere og flere brugere på sociale medier har 
samlet sig i ekkokamre, hvor deres holdninger ofte kun bliver bekræftet og 
sjældent udfordret. Samtidig kan grupper på nettet være med til at skabe trygge 
rammer for at udfolde sin mening og være åben over for andres. Disse rum skal 
dog udfordres for at undgå ekkokamre. 
Derfor mener DUF at: ... 
 
Motivering: 
I Videnspapiret om digital deltagelse står der, at grupper på sociale medier er 
med til at skabe trygge rammer for unge, hvor de kan udfolde deres mening og 
ofte er mere åbne over for andres. Vi bør derfor bryde ekkokammeret, men også 
arbejde for at skabe flere trygge rum for demokratisk dialog online. 
  
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 2 indsendt af Frederikke Nørring Levinson 
Ændring i nuværende tekst (linje 102-103) 
 
Nuværende:  
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Folkeoplysningen for børn og unge er vigtig, derfor skal niveauet for 
folkeoplysningsmidler ikke være et ’ræs mod bunden’, men prioriteres højt 
lokalt. 
 
Ændres til: Folkeoplysningen for børn og unge er vigtig, derfor skal niveauet for 
folkeoplysningsmidler ikke være et ’ræs mod bunden’, men prioriteres højt 
kommunalt. 
 
Motivation: Præcisere, at vi med lokalt mener i kommunerne. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 3 indsendt af Frederikke Nørring Levinson 
Tilføjelse til nuværende tekst (linje 78-79) 
 
Nuværende:  
Teknologiforståelse skal være integreret i grundskolen for at sikre, at enhver ny 
generation får en dybdegående forståelse af, hvordan den digitale del af verden 
fungerer. 
 
Ændres til: Teknologiforståelse skal være integreret i grundskolen for at sikre, at 
enhver ny generation får en dybdegående forståelse af, hvordan den digitale del 
af verden fungerer samt hvordan man sorterer i strømmen af information. 
 

 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen vedtog den temapolitiske drøftelse med ovenstående 
ændringsforslag og indstiller forslaget til delegeretmødets vedtagelse. 
 
14. Første behandling af opdatering af politikpapir om mediestøtte 
Formanden indledte punktet og forklarede baggrunden for opdateringen. 
Herefter blev der åbnet for bemærkninger: 

- Ønske en tilføjelse til afsnittet om ”Den demokratiske samtale 
under forandring” med en pointe om at verden er under forandring 
og alle skal kunne møde forandringer med information og fakta i 
hånden. Der er mange globale udfordringer som fx 
klimaudfordringer eller corona, hvor det er mediernes forpligtelse 
som folkeoplysende organ at klæde befolkningen og unge 
mennesker på, til at kunne gå forandringer oplyst i møde. 

- Ønske om at papiret gennemskrives og konsekvensrettes ift. 
indholdet i den temapolitiske drøftelse, som bliver vedtaget af 
delegeretmøde. 
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- Ønske om at tilføje en pointe om ytringsfrihed og det pres på 
rettigheder, vi oplever lige nu. 

- I interessevaretagelsen på baggrund af papiret kan DUF selvfølgelig 
forpligte medierne på nogle krav, men måske skal DUF også bruges 
sit engagement i debatten til at tale om ytringsfrihed og få nogle 
nuancer på, hvordan vi beskytte medier og journalister, der kæmper 
for deres værdifulde principper. 

- Ønske om at papiret opdateres ift. kommunikationskanaler, fordi 
det ikke længere handler om facebook alene, men mange andre 
kanaler – særligt for børn og unge. 

- Forslag til at vi som børneorganisation også forholder os til børn og 
medier, herunder hvordan de skal beskyttes og hvilken rolle public 
service spiller.  

- Forslag til at DUF kan forholde sig til fx reklamer og børn, herunder 
hvordan abonnementsordninger skaber sociale skel, da det ikke er 
økonomiske muligheder for alle at fravælge reklamer. Skal DUF 
sikre reklamefrie børneplatforme? Der kræver en drøftelse om, hvad 
børn og unges må eksponeres for, for at styrelsen kan finde en fælles 
holdning i paraplyen. 

- Ønske om en styrket ung-til-ung formidling og en tilføjelse til 
papiret, at det skal være naturligt at invitere unge ind for at skabe 
diversitet. Unge skal inviteres med, de skal tages seriøs og de skal 
hjælpes til selv at tage sig seriøse. Medier skal undlade at tale ned til 
unge. 

- Forslag til at papiret også forholder sig til medieansvarslov og 
sociale medier. 

 
Bemærkninger blev noteret og skulle der være andre forslag, kan disse 
sendes til Thor & Katrine. Styrelsen drøfter et nyt udkast til en opdateret 
politik til det kommende styrelsesmøde. 
 
15. Eventuelt 
 
Lucas opfordrede til at bakke op om Nicolais valgkamp i de sidste to uger 
frem mod bestyrelsesvalget i YFJ og tager fat i jeres europæiske kontakter. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 
 
 
 


