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Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget Kringsatt
av Fiender. Katrine er tryghedsvært for aftenen.
Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

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

Udviklingen omkring Ukraine har fyldt rigtig meget i arbejdet siden
sidst, både i projektarbejdet i sekretariatet, og arbejdet med

medlemsorganisationer og selvfølgelig i pressen. Derfor tages det
-

også som selvstændigt dagsordenpunkt.

I relation til Ukrainesituationen bliver den nye særlov finansieret

primært gennem udviklingsbistanden, som i DUF bl.a. finansierer
det Globale Ungeprogram. Det er uafklaret, hvordan den endelige

finansiering bliver sammensat. Men DUF er sikret midler i 2022 og

selvfølgelig følger både formandskabet og sekretariatet udviklingen
-

tæt.

FU har sidste uge godkendt at DUF sender en stor ansøgning om

støttemidler til civilsamfundsorganisationer til EU Kommissionen.
Der forventes svar inden sommerferien, hvorefter styrelsen hører

-

-

mere.

Arbejdet med politikudviklingen om ungetrivselspapiret pågår

fortsat, men den endelige vedtagelse er rykket til april i styrelsen.
Tak for en god reception i torsdags, hvor der var mange gæster.

Hun har været på foreningsbesøg med Jan E Jørgensen for at vise
lokalforeningspuljens værdi.

Hun har deltaget i en paneldebat i Aarhus om unges trivsel og
tryghed i nattelivet.

Sundhedsudspillet har fyldt en del og hun har bl.a. givet interviews
til News og co, Radio4, P4, Jyllandsposten.

Hun har deltaget i en konference om studerendes trivsel og
fællesskaber sammen med DIF, DGI og Uddannelses- og
forskningsministeriet.

Hun har haft møde med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Den 8. marts har hun deltaget i Gender Diversity Roundtable i FN
byen.
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-

Der har været opstartsaften for alle bevillingsudvalg, et nyt initiativ
som skal klæde udvalgene bedre på til arbejdet.

Hun har deltaget i paneldebat med minister for nordisk samarbejde
Flemming Møller Mortensen om nordisk samhørighed.

Hun har i weekenden været i Budapest til koordineringsmøde

mellem ungdomsorganisationer i Europa, der er involveret i og
omkring Ukraine.

Herefter orienterede Lucas om et pågående vedtægtsarbejde i YFJ, Emilie

har været til møde med SUMH som forberedelse til generalforsamlingen og
besøgt Musik & Ungdoms Orkesterfestival i Aarhus, Frederik har været til
møde med EU Parlamentet i Danmark om Ungdomsåret 2022, Johan har

været gæst til Aarhus Ungdomsråds generalforsamling, Kristine og Pernille
har været til første møde i Uddannelsesrådet, Kristian har deltaget i

sundhedstopmøde på vegne af DUF og i weekenden været til møde i
Ungdommens Nordiske Råd.

3. Status på DUFs indsatser i relation til Ukraine

Forkvinden indledte punktet og gav en status fra de sidste dages udvikling.
Forkvinden fortalt desuden, at FU har haft en dialog om den overordnede
politiske linjer, hvor DUF fortsætter med at sætte fokus på vores

grundværdier og ophav som dialog, rettigheder, dannelse og demokrati,

men også anerkender at demokratiet har en pris og der lige nu kæmpes for
friheden og rettigheder. DUF holder sig tilbage med at kommenterede på

militære operationer eller detaljer i relation til værnepligt mm. Overordnet
mener DUF, at værnepligten skal være frivillig og uden tvang, men

anerkender det ansvar frivillige påtager sig. Vedrørende flygtninge går
DUF ind for, at alle flygtede børne og unge skal have en plads i

foreningslivet. Herefter blev der åbnet for bemærkninger og spørgsmål:
-

Tak til formandskabet for at holde styrelsen orienteret om

-

Ros til den nuværende indsat fra DUFs side.

-

udviklingen, og det blev efterspurgt at orienteringer fortsætter.
Der blev spurgt ind til konsekvenserne for samarbejdet med

ungdomsrådet, hvor energien lige nu kanaliseres til hjælp omkring
flygtningesituationen og derfor selvfølgelig skaber et nyt

-

-

omdrejningspunkt for samarbejdet.

Der var spørgsmål til Ungdomshuset fremtid og overgangen fra

første til anden fase, hvor der fortsat er mange usikkerhed og meget
afhænger af udviklingen de næste måneder.

Styrelsen ser frem til at fortsætte dialogen om, hvad DUFs rolle kan
og skal i denne sammenhæng på styrelsesseminaret.
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4. Analyse af coronasituationen i medlemsorganisationer
Forkvinden indledte punktet og gav herefter ordet til foreningskonsulent
Katrine Raaby for en præsentation af analysens hovedresultater. Efter

muligheden for at stille spørgsmål, drøftede styrelsen analysens resultater i
grupper.

Fra den afsluttende plenumdrøftelse var hovedpointerne:
-

Overordnet er tilbagemeldingen fra bagland og styrelse at analysens

pointer kan genkendes, men undersøgelsen tager ikke helt højde for
foreningerne forskelligheder. Desuden er der fokus på

foreningsperspektivet, som måske kunne suppleres med et

individuelt frivilligperspektiv, for at styrke forståelsen for hvorfor
-

frivillige falder fra eller mister motivationen.

Opbakning til det forslåede indsatser, men indsatsen har meget
fokus på at styrke de fællesskaber, som har overlevet. Der er en

opmærksomhed vedrørende de svageste eller de lukkede foreninger,
som ikke engang har ressourcer til at deltage i
-

-

-

genforeningsaktiviteter.

Det vil tage mange år at genoprette foreningerne, aktivitetsniveauet
og frivilligmotivationen efter corona. DUF skal være indstillet på

det lange seje træk, fordi der desværre ikke er quick-fix løsninger.
Afgørende at DUF er indstillet på at opsøge MO’erne og komme

med det nødvendige push for at modtage hjælp. Analysen viser at
der er forskellige barrierer for opsøge hjælp hos DUF.

Analysen peget på et længere efterslæb i foreningerne og derfor blev
der drøftet muligheder for at være fleksibel i driftsstøtten

fremadrettet. Det er op til tipsudvalget at lægge en linje i forhold til
dispensationer og for nu har dispensationer været en klar
-

-

undtagelse.

Ønske om at DUF gå hårdere til politikere, hvis der skulle komme
endnu en nedlukning.

Understøttelse og kapacitetsudviklingen gennem

foreningsudviklingen skal gå hånd i hånd med økonomisk støtte.
For nogle organisationer er der tale om ren overlevelse, hvorfor

målet for DUFs indsats måske skal være at skabe stabilisering frem
for ambitioner om udvikling (mere fokus på indsats A end B).

Den skræddersyede hjælp fra DUF er vigtigt. Nogle strukturelle
udfordringer går igen på tværs af foreninger, men der er også
specifikke udfordringer og løsningsmodeller for nogle typer

-

foreninger.

Der er en efterspørgsel på at DUF faciliterer og finder friske
frivilligressourcer.
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-

Der er et nationalt lavt ungeengagement, som skaber et strukturelt
problem i samfundet.

Konkret forslag til at DUF understøtter genetablering af lokale

kernefrivillige ved at skabe lokale platforme på fx skoler. Forslaget
var at DUF udvikler et plug-and-play koncept for at skoler kan

facilitere et lokalt møde mellem unge og foreningslivet, som kan

skabe synergier på tværs af de lokale fællesskaber og giver mulighed
-

-

for at rekruttere.

Forslag til at DUF ser på muligheden for at støtte trivslen hos
ansatte i MO’erne, fx ved at styrke kompetencerne hos
bestyrelserne.

Forslag til at DUF er med til at sætte positiv fokus på de frivillige,
som står tilbage. Fokus på at anerkende sine frivillige – fx ved at

holde frivilligefester. Det kan understøtte den gode kommunikation
til de tilbageværende frivillige, da forventningspresset kan være

stort. Dialogen kan være en katalysator for at finde tilbage til det,
-

som var udgangspunktet for motivation og engagement.

Forslag til at DUF matcher organisationer og skaber en dialog, hvor
der kan være læringer og erfaringsudvekslinger på tværs.

I et større perspektiv er det interessant at se på udvikling i

frivilligkulturen og som DUF kan gribe. En sammentænkning af

frivilligkultur med det gode ungdomsliv og unges generelle måde at
engagere sig i samfundet.

Styrelsen bakkede op om indsatsen med ovenstående bemærkning og et

generelt ønske om at styrke DUFs opsøgende og skræddersyede indsats for
genstart af foreningslivet post corona. Sekretariatet arbejder videre med
indsatsen på baggrund af styrelsens drøftelse.

5. Medlemsengagement på DUFs internationale pulje

Forkvinden gav ordet til international konsulent Charlotte van Doorn

Bernhard for en præsentation af analysens nøglefund og anbefalinger til det
videre arbejde med den internationale pulje.

Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne
-

-

Stort ros til analysen og for at DUF bliver ved med at undersøge og
forstå, hvor der er barrierer for at starte et internationalt
engagement.

Nogle organisationer mangler et grundlæggende kendskab til DUFs
puljer, hvor konkrete og lavpraktiske informationer kunne være en
del af løsningen. Mange organisationer videreformidler ikke

mulighederne intern, fordi de ikke ved, hvem der kan søge om hvad
og hvordan. Det gælder alle puljer under DUF.
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-

Oplevelse hos organisationer med internationale projekter, at den
håndholdte indsats har den mest langvarende effekt og større

succesrate. Derfor skal massekommunikation ikke stå alene, da en
-

-

målrettet kommunikation er afgørende.

I nogle organisationer mangler initiativet og den gode ide til at

starte det internationale arbejde. Derfor vil det være fint at DUF
også pusher og præsenterer flere for muligheder.

Nogle organisationer mangler en grundlæggende forståelse og viden
om at der er meget god rådgivning og støtte fra DUF. Og andre

finansieringsmuligheder for internationalt arbejde virker nemmere
-

-

-

-

-

for nogle organisationer.

Mangel på kernefrivillige opleves som en udfordring post corona og
det rammer også det internationale område.

Metodikken og logikken i den internationale pulje med kravene fra
UM ligge meget langt fra nogle organiseringstyper i DUF, som
derfor ikke kan se sig under puljen.

For nogle er der brug for massiv opstartshjælp fra DUF til både
ildsjæle og i sekretariater.

Sekretariatsstøtte opleves som afgørende, da den nære rådgiver i
den nationale organisation har en stor betydning for at sikre
kontinuitet og forankring.

Kontinuiteten i frivillige opleves som en central udfordring, fordi

projekter er hængt op på enkelte ildsjæle. Denne udfordring bliver
ikke rigtig imødeset med de nuværende løsningsforslag.

Økonomien i internationale projekter kan opleves tungt og

komplekst, og frivillige kan brænde ud på disse tunge opgaver.
Sekretariatsstøtte kan være en vigtig hjælp her.

Forslag til et fokus på den gode overdragelse og systematik i at
forankre og overlevere projekter.

Forslag til at tænke i sidemandsoplæring og inspiration fra lignende
organisationer fx i grupperingerne?

Forslag til at flere kurser afholdes udenfor København og Aarhus.

6. Oplæg fra Christine og Johan om rejsen til Kenya

Johan og Christine har som styrelsesrepræsentanter i februar deltaget i en
rejse til Kenya, hvor DUF afsøgte nye partnerorganisationer i det danskafrikanske ungenetværk PARTICIPATE! Johan og Christine fortalte om

både partnerorganisationen YAK og deres oplevelse af DUFs internationale
arbejde på rejse. Herefter havde styrelsen mulighed for at stille spørgsmål.
7. DUFs dansk-afrikanske ungenetværk PARTICIPATE!
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Forkvinden åbnede for bemærkninger, da oplægget under punkt 6
fungerede som en god rammesætning for drøftelsen om YAK som
partnerorganisation.
-

Stor opbakning til det nye projekt, hvor facilitering af netværk og

dialog på tværs er et formål i sig selv. Et stort netværk på tværs af
flere lande giver rigtig god energi og mening for de deltagende

organisationer og projekter, fordi det skaber motivation, fælles gejst
-

-

og følelsen af at være del af noget større.

Forslag til at bruge historiefortælling som metode i netværket. At
skabe en egen eller fælles fortælling er et stærkt værktøj til at
opbygge selvtillid og handlemod.

Forslag til at trække på de gode metoder fra dialogambassadører og
KFUM-spejdernes samarbejde i Tunesien.

Forslag til at have et fokus på ung-til-ung eller ung-til-yngre
metoder.

Styrelsen hjælper med at sprede budskabet i baglandet. Både Bifrost
og DaBuf nævnte mulige interesser og fortsætter dialogen med
sekretariatet.

Styrelsen vedtog med klapsalve YAK i Kenya som DUFs

partnerorganisation i det dansk-afrikanske ungenetværk PARTICIPATE!.
8. Afbureaukratisering af foreningslivet

Forkvinden indledte punktet og satte nogle ord på både formål og output
fra høringen. Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne:
-

-

-

-

Positive tilbagemeldinger fra baglandet over høringen og at

opsummeringen er dækkende med oplevelserne. Ros til et rigtig
godt arrangement.

Godt at DUF involverer og lytter til medlemsorganisationerne på så
vigtig en dagsorden, selvom vi allerede kender til mange
udfordringer.

Forslag til at DUF er bedre til at formidle, at

medlemsorganisationer altid kan ringe og få hjælp fra DUF.

Vigtigt opgave at videreformidle at der kun er ganske få quick-fixes

(som fx advokatnotater), men at der ellers er tale om nogle lange seje
bureaukratiske stræk.

Input til at lovgivningsområder bliver fortolket meget forskelligt i
kommunerne og derfor er der forskellige praksis.

Input om at sociale foreninger oplever udfordringer med adgang til
lokaler i kommunerne.

Input til at mobilepay fortsat er en økonomisk byrde for mange

mindre organisationer. Forslag til at DUF undersøger mulighederne
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for en paraplyaftale (som med fx Infomedia) for at MO’erne kan
spare penge.
Styrelsen vedtog at DUF fortsætter den fokuserede indsats for

afbureaukratisering af foreningslivet på baggrund af høringens resultater
og styrelsens bemærkninger.

9. Stillingtagen til udelukkelse af det russiske ungdomsråd fra YFJ

Forkvinden indledte punktet med opdatering af situationen fra de sidste
dage og Lucas supplerede omkring situationen i den nordisk-baltiske

gruppe. Herefter havde styrelsen en principiel drøftelse om stillingtagen til
det russiske ungdomsråd, hvor hovedpointerne var:
-

-

DUF står fast på demokratiets værdier, men også på at søge dialog.
Derfor er det et utrolig svært dilemma om værdier og principper.
Det vedtægtsbestemte og praktiske er YFJs bestyrelses ansvar.

Det er afgørende for DUF, at YFJ meget klart signaliserer over det

russiske ungdomsråd, at den manglende dialog er helt uacceptabelt.
Det russiske ungdomsråd som demokratisk organisation må

antageligt være under et pres i Rusland, og det kan være svært at
vurdere, hvem der har kontrol over udtalelserne og om der er
kritiske røster internt i organisationen. Det taler ikke til det

russiske ungdomsråd favør, at de ikke ønsker en demokratisk dialog
med YFJ eller giver et signal om ikke at have andre muligheder for
-

at udtrykke sig under de nuværende omstændigheder i Rusland.
Der er grænser for hvor langt DUF ønsker at gå med dialog og

forståelse, da vi skal stå fast på vores grundlæggende værdier og
overbevisninger i mødet med totalitære regimer. Det russiske

ungdomsråds udtalelse kan ikke modtages åbne arme og dialog,
-

men skal fordømmes med en klar suspendering.

Det russiske ungdomsråd har overskredet en klar grænse med

udtalelsen, og det er et klart brud med menneskerettighederne. Hvis
vi accepterer den type adfærd i YFJ og undlader at sige fra,

-

-

udvander det alle værdier i fællesskabet.

Europa står lige nu sammen om at blokere og sanktionere Rusland,
og det skal DUF støtte op om. Når der er krig, skal der vælges side.
Suspendering og ekskludering sender et tydeligt og vigtigt signal
om at man ikke kan være med i YFJ, hvis man ikke dele
værdifællesskab.

I tillæg til suspendering og den klare fordømmelse er det dog

vigtigt, at YFJ ikke er afvisende for at genoptage en dialog og

understøtter eventuelle spirende eller håbefulde demokratiske
tendenser og dialog.
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-

Frem til næste drøftelse i styrelsen om en ekskludering skal vi blive
klogere på, hvorvidt det russiske ungdomsråd tidligere har ageret

med frie tanker og prodemokratiske handlinger, for at overveje, om
det er meningsfuldt at gå blødere til værks på baggrund
eksisterende demokratiske tendenser.

Forkvinden foretog en afstemning og konkluderede, at DUF går ind for at
suspendere det russiske ungdomsråd og tydeligt signaliser, at deres
udtalelse og den manglende dialog er fuldstændig uacceptabelt.

Europarepræsentanterne Lucas, Martin og Pernille har således et mandat at
arbejde ud fra, men styrelsen genbehandler en egentlig ekskludering inden
november.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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