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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet, og der blev sunget I
Danmark er jeg født.

Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

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

DUF har fået rigtig god dækning i medierne omkring

-

DUF har deltaget i møde i ungetrivselsrådet.

-

Folketingsvalget.

Der har været arrangeret foreningsbesøg med Isabella Arndt og
Andreas Steenberg.

Tipsudvalget har holdt bevillingsmøde.

Den tidligere beskæftigelsesminister var med til Demokratiets Dag
på Vesterbro inden valget.

Hun har været i Oslo for at deltage i Child and Youth Participation
Summit.

Hun har holdt oplæg for Landboungdom hos DUF.

Hun har holdt tale til DUFs seminar for ukrainske kvinder i regi af
Ungdomshuset.

DUF har holdt reception for dialogambassadørprojektet.

Hun har deltaget i møde i referencegruppe om unges trivsel.
DUF har deltaget i fritidssamvirkes årsmøde

Forkvinden fulgte også op på spørgsmål fra sidste STY-møde med en kort
orientering om kommunikationen af demokratianalysen, herunder er
styrelsen inviteret til lanceringen den 24. november.

Frederikke orienterede om, at hun har været i Helsinki til årsmøde
Ungdommens Nordiske Råd.

Lucas orienterede om, at der var for få kandidater til YFJs bestyrelse, og at
den nordisk-baltiske kandidat med stor sandsynlighed bliver valgt.

Oskar og Katrine orienterede om, at de har været med i DUF i Kenya.

Arbejdsgrupperne for boligafsnittet og ligestillingspapiret har holdt møder.
3. Lokalforeningspuljens fordelingsanalyse 2022
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Forkvinden indledte punktet og refererede kort fra FUs drøftelse om en
særlig forpligtelse til god vejledning og det fortsatte arbejde med CVRnummerkravet. Udvalget modtager ligeledes analysen og styrelsens

bemærkninger fra i dag. Styrelsen skal være lidt tålmodig med ændringer i
puljen, da puljen først åbner igen i 2023.

Herefter blev der åbnet for bemærkninger, og fra drøftelsen var
hovedpointerne:
-

Tak for en god analyse og virkelig positivt, at puljen er tømt så

-

Vigtigt at DUF fortsat samler data og laver fordelingsanalyser, så

-

-

-

hurtigt, og pengene kommer ud at leve.

styrelsen og udvalget løbende kan arbejde med, at puljen fungerer
bedst muligt.

Puljen er allerede meget tilgængelig, men det er fortsat vigtigt at
DUF formidler dette og øger kendskab til puljen i bredden af
paraplyen.

Meget positivt med en bred geografisk fordeling over hele landet.

Udvalget kan måske se på, om DUF skal lave en ekstra indsats for at
komme helt ud nogle steder.

Stor bekymring for manglede forankring i hele paraplyen.

Fordelingen og spredning af modtagere ligger meget langt fra

forventningerne for nogle organisationer. Fordelingen er særlig
skæv med henblik på elev- og studenterorganisationernes få

bevillinger. Det blev bemærket fra nogen, at det truer tilliden til en
bred pulje. Her blev det fremhævet, at skævvridningen

tilsyneladende er strukturel, når der både søges mindre og gives

flere afslag og at det på sigt kan være et politisk problem. Andre
bemærkede hertil, at puljen faktisk lever op til en meget bred
fordeling, og det særligt handler om at få elev- og
-

studenterorganisationer til at søge mere.

Den skæve fordeling kalder på at se nærmere på, hvordan styrelsen
sikrer, at puljen får en bredere fordeling. Det blev herunder
bemærket, at puljen ikke skal ikke favoriserer nogle typer

organisationer. Der er et stort potentiale i at få flere organisationer
-

til at søge og få tildelt midler.

Vigtigt at søgsraten for særligt elev- og studenterorganisationer
forbedres ved fx nye formidlingsinitiativer.

Vigtigt at DUF formidler flere eksempler på, hvad man kan søge til.
Det gælder særligt andet end de typiske anskaffelser, så der indgår
flere og bredere eksempler i kommunikationen.
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-

Der er en bekymring med mange afslag i puljen, som tyder på, at der
kan ydes en bedre formidling af puljens formål og rammer, samt

-

-

-

vejledning af organisationer.

Der var et ønske om, at DUFs vejledning om det yderste led er mere
tydeligt, så organisationer ikke søger forgæves på grund af
organisering.

Nogle organisationer har en oplevelse af, at det er svært at komme i
gang med at søge puljen. De skal understøttes for at forstå, hvor
tilgængelig puljen faktisk er.

Det er vigtigt, at puljen fortsat er så tilgængelig for de små
organisationer.

Det er en vigtig drøftelse, om DUF henvender sig til

landsorganisation eller til lokalforeninger, og hvilket ansvar der
ligger hos landsorganisationer for at formidle kendskab og

understøtte egne lokalforeninger i at søge. Puljen skal ligge i det

yderste led, og uafhængig størrelse af landsorganisationen skal det
-

være nemt at søge midler for lokalforeninger.

Organisationer i DUF skal kunne hjælpe hinanden, så vi er generøse
i at understøtte hinanden i at udbrede kendskab til puljen.

Styrelsen har ansvar for at sikre puljens tilgængelighed gennem

retningslinjerne. Samtidig vigtigt at retningslinjerne ikke ændres

hele tiden. Styrelsen har i år allerede revideret retningslinjerne, og
det manglende stabilitet og nye regler gør det vanskeligere for
-

-

-

-

lokalforeninger at søge.

Anvendelse af frikøb kan potentielt styrke puljens fordeling.

Muligheden for frikøb blev netop tilføjet til retningslinjerne for at
styrke bredden, men er desværre ikke blevet søgt.

Det er vigtigt, at styrelsen også tager højde for, at DUFs

administrationsbidrag for puljen er lav. Derfor kan DUF ikke bruge
ubegrænsede ressourcer på at formidle og reklamere for puljen.
Der var spørgsmål til fordelingen i andre af DUFs puljer, hvor

forkvinden uddybede, at styrelsen modtager en orientering om den
internationale pulje næste styrelsesmøde.

Ift. den næste fordelingsanalyse efterspurgte styrelsen, at en
opdeling af ansøgninger for antal lokalforeninger per

landsorganisation, samt at kategorierne for anvendelse af midler
kunne præciseres, så DUF har et mere nøjagtigt billede af
anvendelsen.

Der blev efterspurgt, at der ved kommende behandling af puljer vedlægges
retningslinjer og aktstykke som bilag til styrelsens behandling.
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Styrelsen tog fordelingsanalysen til efterretning. Der blev desuden

konkluderet, at der tilføjes flere eksempler til puljens kommunikation, og

at der eksperimenteres med formidlingen frem mod åbning af puljen næste

år. Derudover var der åbenhed og tilbud om sparring blandt grupperingerne
om at formidle puljen til baglandet.

4. Uddannelsesrådets indstilling til uddannelsesporteføljen 2023

Forkvinden indledte punktet og gav ordet til Pernille for en indledende
bemærkning om uddannelsesrådets arbejde. Uddannelsesrådets

prioritering ligger ret stabilt sammenlignet med indeværende år, men

uddannelsesrådet har indstillet til at sammenlægge samværsuddannelserne,
fortsat prioriteret Foreningskalas og indstillet en tematiseret uddannelse

ud fra medlemsorganisationernes behov om fx rekruttering, mobilisering
og motivation.

Forkvinden åbnede for bemærkninger og fra den efterfølgende drøftelse var
hovedpointerne:
-

Tak til uddannelsesrådet for en god indstilling.

Der var bred opbakning til indstillingen og en god ramme for
uddannelsesporteføljen.

Der var input til, hvordan uddannelsesrådet også arbejder med store
og principielle tanker om uddannelser i DUF, hvor forkvinden

uddybede, at rådet også er et resultat af en stor proces, hvor DUF
-

udviklede DUFs uddannelsestilgang.

Der var spørgsmål til uddannelsesrådets mandat for porteføljen,
hvor forkvinden uddybede, at rådet har arbejdet ud fra et klart

ressourcemæssige mandat og dermed indstiller et realistisk bud på
-

en prioritering af DUFs uddannelser.

Lederakademiet blev fremhævet som en rigtig vigtig uddannelse,

ligesom det er en god prioritet at holde fast i konsulentuddannelsen.
Det blev bemærket som meget positivt, at samværsuddannelsen
stadig er del af porteføljen. Uddannelser adresserer det
forebyggende og brede perspektiv på samvær, mens

-

konsulentydelser og sparring om samvær for ofte sker på bagkant.

Det blev foreslået at indtænke fleksibilitet og praktik i uddannelser,
da det høje aktivitetsniveau i medlemsorganisationerne kan betyde
at der er svært at forpligte sig på hele uddannelser over flere

-

weekender.

Konsulentydelser og direkte sparring blev fremhævet som meget

værdifulde for mange organisationer, fordi DUF møder MO’erne
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med skræddersyede tilbud. Her tilføjede Pernille, at
konsulentydelserne ikke er del af ressourcerammen for
uddannelsen, men at det også er rådets oplevelse, at
-

konsulentydelserne anvendes bredt og opleves som værdifulde.

Det blev foreslået, at der i ledelsesakademiet skræddersyes lidt til
både helte nye og unge forpersoner og for de mere erfarne ledere.

Derudover blev det foreslået, at ledelse af en generalsekretær eller
sekretariat også er del af uddannelsen. Forkvinden tilføjede her

kort, at DUF ikke vejleder i HR og personale, men er i gang med at
-

undersøge muligheder for denne hjælp hos Dansk Erhverv.

Det blev foreslået at finde en anden titel for foreningskalas, som
appellerer bredere i målgruppen.

Styrelsen vedtog uddannelsesporteføljen 2023.
5. Temapolitisk drøftelse

Forkvinden indledte punktet og bemærkede kort, at der er blevet arbejdet

videre med en af sessionerne, som styrelsen godkendte i sidste ende. Titlen
om ”krigens love” ændrer dig lidt, da det har været vanskeligt at finde en

oplægsholder. Der var ingen bemærkninger hertil, men et ønske om at der
tilføjes beskrivelser til sessionerne.

Forkvinden orienterede kort om processen efter sidste styrelsesmøde med
papiret til den temapolitiske drøftelse og åbnede for generelle
bemærkninger til papiret:
-

Der blev givet ros til et super godt papir.

Det blev fremhævet, at styrelsen også ønsker en indholdsmæssig
drøftelse til delegeretmøde.

Der blev gjort opmærksom på, at skabelon til ændringsforslag til
den temapolitiske drøftelse ikke fremgår af hjemmesiden.

Sekretariatet sørger for at lægge skabelonen op hurtigst muligt.
Styrelsen gennemgik herefter ændringsforslagene til papiret.
Ændringsforslag 1 indsendt af: Kristine
Linje: 3 (ændring)
Nuværende: Vi ønsker dialog som vejen til fred - men hvad gør vi, når den vej
svigter?
Ændres til: Vi ønsker dialog som vejen til fred - men hvad gør vi, når den vej
bliver utilstrækkelig i konfliktsituationer?
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Motivation:
Med den nuværende formulering, kan det læses som, vi har opgivet dialogens vej
og givet fortabt på den, som et generelt redskab. Derfor et forslag om at

omformulere for både at ”bløde op” og gøre konteksten for dialogsvigtet mere
tydeligt i sætningen. Vi er åbne for andre formuleringer end ovenstående.
Forslaget blev vedtaget

Ændringsforslag 2 indsendt af: Pernille
Linje: 23-24
Nuværende: Civilsamfundsorganisationer i Danmark, der gør en forskel for børn
og unge i krigsramte lande, bør have særligt fokus og støtte.
Ændres til: Civilsamfundsorganisationer i Danmark, der gør en forskel for børn
og unge i og fra krigsramte lande, bør have særligt fokus og støtte.

Motivation: Ændringen understreger, at civilsamfundet i Danmark også gør en
forskel for børn og unge fra krigsramte lande, når de kommer til Danmark.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 3 indsendt af: Kristine
Linje: 34-37
Nuværende: Vi anerkender dog samtidigt, at der er brug for ordnede forhold på
internettet – derfor skal vitale internetaktører ansvarliggøres for deres
indvirkning på offentligheden og samfundet, ligesom medier i Danmark og
udlandet skal tage et større ansvar for at give adgang objektive beskrivelser end
clickbait og journalistik der bare sælger mere.
Ændres til: Vi anerkender dog samtidigt, at der er brug for ordnede forhold på
internettet – derfor skal vitale internetaktører ansvarliggøres for deres
indvirkning på offentligheden og samfundet, ligesom medier i Danmark og
udlandet skal tage et større ansvar for at give adgang til mere objektive
beskrivelser end clickbait og journalistik, der bare sælger.
Motivation:
Der mangler et par ord, førend sidste delsætning bliver forståelig.
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Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 4 indsendt af: Pernille
Linje: 57
Nuværende: Foreninger, der laver sociale initiativer for børn og unge i
krigshærgede områder skal understøttes.
Ændres til: Foreninger, der laver sociale initiativer for børn og unge i og fra
krigshærgede områder skal understøttes.

Motivation: Ændringen understreger, at foreninger i Danmark også gør en
forskel for børn og unge fra krigsramte lande, når de kommer til Danmark.
Forslaget blev vedtaget

Styrelsen vedtog den temapolitiske drøftelse med ovenstående rettelser.
6. Udelukkelse af de russiske ungdomsråd fra YFJ
-

Forkvinden indledte punktet og bemærkede, at sagen både er meget
principiel, og samtidig er processen rent praktisk meget

kompliceret. Lucas uddybede kort, at den komplicerede vurdering af
vedtægter og belgisk lov stadig ikke er afklaret helt. Derfor er det
afgørende, at DUFs beslutning tager højde for udfaldet af den
vurdering.

Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

-

-

-

Der var opbakning til, at NUCR ekskluderes så hurtigt for muligt.
Opfordring til at DUFs repræsentanter også gør det klart overfor

YFJs bestyrelse, at der er gået for langt tid fra maj til nu, og at DUF
ønsker, at bestyrelsen arbejder hurtigt og ordentligt.

Vigtigt at den øjeblikkelige eksklusion sker demokratisk gennem
generalforsamlingen, og processen tillader en
partshøringsmulighed.

Der var spørgsmål til, om NYCR bliver hørt i en hurtig udelukkelse,
og Lucas bekræftede, at NYCR har høringsret i forbindelse med
eksklusionen.

Det ligger i DUFs DNA at ville dialogen med alle demokratiske

unge. Derfor er det vigtigt, at YFJ ikke lukker døren fuldstændig
overfor russiske unge, men at man er åben for at optage prodemokratiske, russiske ungdomsorganisationer.
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Styrelsen vedtog, at DUF taler og stemmer for at ekskludere NYCR fra YFJ
hurtigst muligt inden for de rammer, som vedtægterne og belgisk
lovgivning tillader.

7. Det Gode Ungdomsliv i Hele Danmark: Vedtagelse af
arbejdsgruppens forslag

Forkvinden indledte punktet og gav ordet til Johan for at fortælle om
arbejdsgruppens arbejde. Herefter blev der åbnet for generelle
bemærkninger til papiret:
-

Tak til arbejdsgruppen for at arbejde for et bredt snit i papiret.

Herefter gennemgik styrelsen de fremsatte ændringsforslag:
Ændringsforslag 1 indsendt af: Pernille
Linje: 15 (tilføjelse)
Nuværende: Alle unge skal have et sted at bo, og fortjener en rimelig chance for
at komme ind på boligmarkedet.
Ændres til: Alle unge skal have et sted at bo, lige meget hvilken livssituation

man står i, og fortjener en rimelig chance for at komme ind på boligmarkedet.
Derfor skal der i højere grad sikres tilgængelig og tilstrækkelig støtte og
netværk, f.eks. fra kommunen og civilsamfundsorganisationer, til unge, der
har behov for det.
Motivation: Vi vil gerne i papiret i højere grad have inkluderet den gruppe af
unge, der er ufrivilligt hjemløse.

Styrelsen drøftede forslaget, herunder blev det drøftet om udpenslingen er
nødvendig. Der blev på mødet desuden tilføjet ”og civilsamfundsorganisationer”
til ændringsforslaget.
Forslaget blev vedtaget med tilføjelsen af ”og civilsamfundsorganisationer”.
Ændringsforslag 2 indsendt af: Pernille
Linje: 30 (tilføjelse af ny bullet)
Nuværende:
Tilføjelse: Støtte og netværk skal være let tilgængelig og tilstrækkelig, så
adgangen til et tag over hovedet bliver sikret og så ingen unge er ufrivilligt
hjemløse.
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Motivation: Vi vil gerne i papiret i højere grad have inkluderet den gruppe af
unge, der er ufrivilligt hjemløse.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 3 fremsat af: Oskar
Linje: 18
Tilføjelse: ”uanset uddannelsesbaggrund”
Motivation: for unge uden erhvervsuddannelser kan der være sværere at finde
kollegieværelser.

Forslaget blev vedtaget

Styrelsen vedtog hele papiret.
8. Tredje runde materiale til Delegeretmøde 2022

Forkvinden indledte punktet og orienterede om, at der er lagt et

indkommet forslag op på First Agenda til styrelsens orientering.
Forkvinden orienterede desuden om, at alle styrelsesmedlemmer

automatisk er tilmeldt delegeretmøde, og at han deltager med tale- og
stemmeret som styrelsesmedlem.

Der var spørgsmål til tidsplanen, hvor forkvinden uddybede, at sekretariatet
i tidsplanen afsætter tid til drøftelse af alle stillede forslag, og at der skal
være tillid til, at dirigenterne på mødet finder det rigtig snit.

Der var ingen bemærkninger til den interne revisor, og styrelsen indstiller
Mathias som intern revisor til delegeretmødes vedtagelse.
9. Opdatering af ungdomsdelegaternes mandatpapirer

Forkvinden indledte punktet og bød velkommen til ungdomsdelegaterne.
Styrelsen og ungdomsdelegaterne tog en præsentationsrunde, inden
styrelsen gennemgik de foreslående ændringsforslag.
Ændringsforslag 1 indsendt af: Marcus Taulborg
Linje: tilføjes efter linje 66
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Nuværende: N/A
Ændres til:

” Forurening af vores fælles natur og omfattende skade eller ødelæggelse af
økosystemer, også kaldet ecocide, skal anerkendes som en international
forbrydelse inden for Den Internationale Straffedomstols (ICC)
kompetenceområde”
Motivation:
For at sikre et juridisk grundlag for at kunne få forureneren til at betale. I
øjeblikket anerkender domstolen fire internationale forbrydelser: folkedrab,
forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelsen.
I øjeblikket er der kun én bestemmelse i Rom-statutten for Den Internationale
Straffedomstol, relateret til krigsforbrydelser, som eksplicit nævner skader på
miljøet.
Artikel 8(2)(b)(iv) gør det til en forbrydelse at:
”Forsætligt iværksætte et angreb i vidende om, at et sådant angreb vil medføre
tilfældige tab af menneskeliv eller skade på civile eller skade på civile genstande
eller omfattende, langsigtede og alvorlige skader på det naturlige miljø, som ville
være klart overdrevne i forhold til det konkrete og direkte overordnet militær
fordel forventet.”

Styrelsen sagde tak for ændringsforslaget og drøftede forslaget:

-

Der var spørgsmål til, hvor vidtgående forslaget er.
Ungdomsdelegaterne uddybede ,at det er et progressivt og
vidtgående forslag, som særligt ungdomsorganisationer kan stå
på. Der kan derfor forventes modstand mod ecoside fra andre
aktører, særligt erhvervslivet. Lucas uddybede, at der er enighed i
nordiske ungdomsråd, at det er vigtigt at presse på, og at man
understøtter princippet om. at forurener betaler.

-

Det blev bemærket, at det er vigtigt ,at unge går forrest på den
dagsorden.

Forslaget blev vedtaget.
Ændringsforslag 1 indsendt af: Marcus Taulborg
Linje: 56-58
Nuværende:
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Skader i forbindelse med klimaforandringer og biodiversitetskrisen er derudover
ofte en eksternalitet, hvilket betyder, at man i praksis ikke ser forureneren betale
for klimaskaden.
Ændres til:
Tab og skader i forbindelse med klimaforandringer og biodiversitetskrisen er
derudover ofte en eksternalitet, hvilket betyder, at man i praksis ikke ser
forureneren betale for klimaskaden. Lande og virksomheder skal betale for de
tab og skader som klimaforandringerne medfører ud fra størrelsen af landets /
virksomhedens klimaaftryk.
Motivation:
Paris-aftalen bekræftede Warszawa International Mechanism for Loss and
Damage som det vigtigste redskab under UNFCCC-processen til at afværge,
minimere og adressere tab og skader forbundet med klimaforandringer,
herunder ekstreme vejrbegivenheder og langsom indsættende hændelser.
Danmark har som et af de første lande valgt at betale for de tab og skader

klimaforandringerne bringer med sig, og som Danmark er ansvarlige for, ift.
Danmarks klimaaftryk.
Styrelsen drøftede forslaget:
-

Opbakning til at DUF også følger denne progressiv linje, særligt når den
danske regering er gået ind i det.

-

Der var spørgsmål til placeringen i brødtekst frem for bullet, hvor
ungdomsdelegaterne uddybede, at det handler om sprog og om at bruge
fagtermer til, at DUF skriver sig ind i det konkrete emne.

-

Der var spørgsmål til, hvordan tab og skader udregnes, hvor
ungdomsdelegaterne uddybede, at udregningen følger meget
komplicerede regnemodeller, men at det er store, omfattende beløb.

-

Det var spørgsmål til, hvor vidtgående forslaget er, hvor
ungdomsdelegaterne understregede at tab og skader globalt set er meget
kontroversielt. Formuleringen er derfor holdt overordnet uden at gå i
detaljer med udregninger.

-

Styrelsen drøftede kort, hvorvidt DUF og Danmark går ind for, at tab og
skade skal kobles op på forholdsmæssig størrelse af landet.

Forslaget blev vedtaget

Ændringsforslag 1 indsendt af: Frida og Cecilia
Linje: indsættes efter 59
Nuværende: N/A (forslag til ny paragraf)
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Tilføjes:
Intergenerational lighed og fremtidige generationer
Beslutninger der træffes i dag, har ikke kun betydning for vores tilværelse i

nutiden, men kan have store konsekvenser for fremtiden, som både unge i dag
og fremtidige generationer skal leve med. Unge og i særdeleshed fremtidige
generationer er underrepræsenterede i beslutningsprocesser. Derfor er det
vigtigt, at de demokratiske processer både nationalt og internationalt tager
højde for fremtidige konsekvenser af både handling og mangel på samme og
dermed sikrer intergenerational lighed. Intergenerational lighed handler både

om at sikre, at unge i dag har de samme muligheder i fremtiden, men også om at
sikre at fremtidige generationer har de samme muligheder for at få opfyldt deres
behov, som vi har i dag. Det er dog også vigtigt at holde for øje, at selvom
generationskløften til fremtidige generationer er mindre for unge, er der stadig
forskel på de to grupper og deres behov. Derfor mener DUF:
•

Hensyn til fremtidige konsekvenser af beslutninger og fremtidige
generationer skal institutionaliseres i både nationale og
multilaterale beslutningsprocesser.

•

Der skal skabes instrumenter til repræsentation af fremtidige
generationer i beslutningsprocesser, eksempelvis gennem
rådgivende kommitterer.

•

Selvom unge og fremtidige generationer deler flere af de samme
behov, er det vigtigt, at vi skelner mellem de to, og at de særlige
behov for nutidens ungegeneration fortsat er på dagsordenen.

Motivation:
Med FN-generalsekretærens ”Our Common Agenda” er hensynet til fremtidige
generationer kommet på dagsordenen I FN. Derfor er det vigtigt for vores
arbejde som ungdomsdelegater at vide, hvor vi står i forhold til denne

dagsorden. Det giver som ungdomsdelegater både mening at arbejde for at sikre
fremtidige generationers muligheder i livet, men samtidigt skal vi være meget
opmærksomme på, at ungdomsdagsordenen ikke forsvinder eller
sammenblandes med snakken om fremtidige generationer, da der jo også er
særlige dagsordener for unge i dag. Ofte hører vi nemlig snak om ”youth and
future generations”, hvilket lægger op til, at de to behandles samlet som en

gruppe. Her er et forslag til en tilføjelse til politikpapiret, der tager stilling til
fremtidige generationer. Det vigtige er, at der både er en holdning til fremtidige
generationer specifikt og hensyn til disse samt Intergenerational lighed, men
også en holdning til, hvordan ungedagsordenen både hænger sammen med, men
samtidigt er selvstændig fra fremtidige generationer.

Styrelsen drøftede forslaget:
-

Opbakning til det samlede afsnit, godt set af ungdomsdelegaterne at
tilføje dette afsnit. Samtidig positivt, at intergenerationel lighed og unge
er adskilt som to dagsordener
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-

Der var spørgsmål til første bullet om parlamenters suverænitet, og
hvorvidt der parlamentarisk lægges bånd på fremtidige beslutninger.
Hertil kommenterede både ungdomsdelgater og styrelsesmedlemmer, at
meningen med bulleten er, at der skal tages hensyn til fremtidige
generationer i nuværende beslutninger.

-

Der var spørgsmål til meningen af at ”institutionalisere” i første bullet,
hvor der blev uddybet, at hensynet til fremtidige generationer kan
indtænkes ved, at konsekvenserne for fremtidige generationer skal
fremgå i fx lovgivningsprocessen eller regnemodeller.

-

Spørgsmål til definitionen af fremtidige generationer, hvor
ungdomsdelegaterne uddybede, at der henvises til børn og unge født i
fremtiden. Unge nu, børn nu, ufødte børn eller kommende generationer?

Forslaget blev vedtaget
Styrelsen sagde tak til ungdomsdelegaterne både for forslagene, for at lytte til
styrelsens drøftelser, svare på spørgsmål og generelt for deres store indsats og
arbejde.

10. Rejsefortællinger

Styrelsesmedlemmer fik mulighed for at fortælle om oplevelser og læringer
fra rejser med DUF i de sidste uger. Christine fortalte om rejsen til FNs

generalforsamling i New York, Sofie fortalte om monitoreringsrejsen til
Uganda og Katrine om frivillighedsdagene i Norge.
Styrelsen tog orienteringerne til efterretning.
11. Eventuelt

Martin spurgte ind til tryghedsværterne til delegeretmøde, hvor Forkvinden
uddybede, at Rasmus Volf fra EEO og Marlene Bendtsen fra KFUM/K har
takket ja til at være posterne.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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