REFERAT
Styrelsesmøde 24-06-2020
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie
Garder, Katrine Seier, Rasmus Kjær Slot, Lucas Skræddergaard, Caroline
Trinskjær, Frederik Enevoldsen, Frederik Vad, Frederikke Nørring

Levison, Lukas Kaarby, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen, Pernille
Madsen, Troels Andersen Boe og Thor Ekberg Bonde
Afbud: Philip Longos Winkel
Tilstede fra sekretariatet: Benjamin Frimand-Meier (under pkt. 4-6), Deniz
Atan (under pkt. 2), Frederik Fredslund-Andersen, Jakob Sørensen, Line
Novel (under pkt. 8-14), Marie Helmstedt og Merle Singer-Lippert

Desuden deltog Marie Bruselius-Jensen med et oplæg under punkt 2.
Desuden deltog ungdomsdelegaterne i behandling af punkt 4-6: Julian
Lo-Curlo, Malene Bentsen Laursen, Nadia Gullestrup Christensen, Stine
Bang Larsen, Anja Katrine Søndergaard, Casper Pedersen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Oplæg om AUMF

3. Generel orientering
4. Sommerpuljen

5. Vedtagelse af opdatering af international mandatramme for Demokrati
og Partnerskaber

6. Vedtagelse af opdatering af international mandatramme for klima og
Miljø

7. Vedtagelse af opdatering af international mandatramme for Ligestilling
og SRSR

8. Nordenpolitik

9. Fordelingsbudget og takstbilag

10. Svar på henvendelse om tipsregler
11. Ungeindsatsen

Side 1

12. Vedtagelse af strategitilpasningen

13. Foreløbig evaluering af DUFs coronaindsats

14. Ændrings af styrelsens forretningsorden angående digitale møder
15. Eventuelt

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet.
Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Oplæg om AUMF

Formanden introducerede punktet og gav ordet til Marie Bruselius-Jensen,
som holdt et oplæg om følgeforskningen på projektet Alle Unge Med i
Fællesskabet. Herefter blev der åbnet for spørgsmål.
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Generel orientering

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger.
Formanden orienterede om:
-

Tak til Jonas for et godt samarbejde i styrelsen. Jonas overlader sin

-

DUF har fået tilsagn på 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til

-

-

plads til sin suppleant Nickolaj, velkommen til.

et pilotprojekt ”Bryd ekkokammeret” under den digitale
demokratiske samtale.

DUF har fået godkendt ansøgningen om et ungdomshus i Ukraine
fra Udenrigsministeriet. Styrelsen vil genbesøge projektet til
efterår, når det bliver mere konkret.

Tipsudvalget har igangsat procedure vedr. dispensation for
medlemstal i 2020 ift. tipstilskud.

DUF har sikret 13,8 mio. kroner til corona-nødpuljen og

sommeraktiviteter foruden de 2,5 mio. kr. der allerede er bevilliget.

Christine orienterede om, at DUF har haft møde med Danske Gymnasier i
forhold til holdningsforskrækkelse.

Rasmus opfordrede til at deltage til DRC Dansk Flygtningehjælps
repræsentantskabsmøde.

Clara orienterede om at der er udvalgt 50 nye verdensmålsambassadører.
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4. Sommerpuljen

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger
angående sommerpuljen:
-

Meget positivt at de politiske ungdomsorganisationer kan søge

-

Bekymring om at alle penge skal uddeles inden 1.september. En

-

midler til sommeraktiviteter.

længere behandlingstid havde være ønskværdigt, også for at sikre
kvalitet i projekter.

Bekymring om at landsorganisationer og mellemled i organisationer
står uden hjælp. Der er mange forskellige organiseringsformer i
paraplyen og det er vigtigt at sikre bredest mulige rammer for

-

sommeraktiviteter, så det kan komme flest mulige til gavn.

Styrelsen drøftede hensynet til ”bredden” og var enig om at stræbe

efter den bredest mulige forståelse for det yderste lokale led og ikke
betegnelsen lokalforening. Prioritering bliver kun relevant for

-

sommerpuljen, hvis der er for mange ansøger.

Chris fremhævede, at organiseringsmodellen, hvor FU fungerer som
bevillingsudvalg er en nødløsning, som kun indstilles pga. den

ekstraordinære situation. Principielt skal det ikke være det politiske
led, som styrer organisationen og vedtager retningslinjer, som også
-

er ansvarlig for bevillinger.

Styrelsen udtrykte ønske om at godkende retningslinjerne af hensyn
til ekstern kritik og ønsker løbende at blive orienteret hen over
sommeren omkring arbejdet med sommeraktivitetspuljen.

Bemærkninger vedrørende udvidet nødpulje:
-

Det blev bemærket positivt at de politiske ungdomsorganisationer

-

Der kommer til at være store ofre i foreningslivet og DUF gør derfor

er kommet med i nødpuljen, ros til interessevaretagelsen.

også en specialiseret indsats for at hjælpe dem der er hårdest ramt i
paraplyen.

Styrelsen vedtog følgende proces i forhold til sommerpuljen: Sekretariatet
sender retningslinjerne ud til styrelsen senest fredag, så styrelsen har

muligheden for at forholde sig til retningslinjerne. Herefter afholdes et
ekstraordinært styrelsesmøde over teams på en time fredag aften, hvor
styrelsen drøfter og vedtager retningslinjerne.

Styrelsen vedtog at dispensere for forretningsordenen, så styrelsesmødet på

fredag er beslutningsdygtigt på punktet om behandling af retningslinjer for
sommerpuljen.
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5. Vedtagelse af opdatering af international mandatramme for
Demokrati og Partnerskaber

Formanden indledte punktet og bød velkommen til ungdomsdelegaterne,
som deltog i behandling af dagsordenpunkterne 4-6.

Styrelsen behandlede herefter de indkomne ændringsforslag:
Ændringsforslag 1 indsendt af Casper Pedersen og Malene Bentsen Laursen
Linje: Tilføjes efter linje 54
Nuværende:
N/A
Ændres til:

”• Det skal sikres at unge bliver inddraget i formelle processer, som vi ser det
med Ungeklimarådet. Dette gælder både i national forstand og i andre
multilaterale fora.
• Der skal arbejdes for et ungepanel både i Udenrigsministeriet, såvel som
implementering af ungeråd eller ungepaneller på europæisk plan.”
Motivation:
For at sikre en mere formel måde at give reel indflydelse til unge, kan ungepaneller
være et godt værktøj. Det er kun et godt værktøj så længe, at det ikke bliver et
"børnebord" men giver et formelt råderum.
Kommentarer på mødet:
- Opbakning til formålet, men der er en udfordring metodisk. Vi skal ikke skabe
børneborde. Styrelsen har en fælles forståelse om at det handler om reel
indflydelse.
- Godt at vi også kommer med konkrete forslag og ikke kun formål.

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 1.1 indsendt af Christine Lund
Linje: Tilføjes nyt bullet efter linje 70
Ændres til: (tilføjelse)
At der i højere grad bør sættes regulative rammer for sociale medier, som
fremmer en god, demokratisk samtale

Kommentarer fra drøftelsen:
- vigtigt at der er en fælles forståelse for hvad DUF mener med regulative
rammer. Ytringsfrihedskommissionen havde nogle betænkninger, fordi vi
lægger en definitionsret over på private virksomheder. Det er en svær
diskussion, men kernen er at det skal være en demokratisk øvelse.
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- Ungdomsdelegaterne efterspurgte en mere klar definition af de regulative
rammer.
Ændringsforslaget genbehandles, når forslagsstiller har haft mulighed for at
specificere nærmere.

Ændringsforslag 1.2 indsendt af Christine Lund
Linje: Tilføjes nyt bullet efter linje 70
Ændres til: (tilføjelse)
at indsatsen for teknologiforståelse skal øges, så børn og unge udvikler en kritisk
sans overfor vilkårene i den digitale infrastruktur.
Kommentarer fra drøftelsen:
- adskille begreberne demokrati og teknologi, eventuel kan det være
teknologidannelse?
- det handler ikke kun om forståelse, men om at "teknologibrug" dem.
- ønske om at det gøre pointen mere konkret. Mandatet er at der er mange
forskellige måder at gå til teknologiforståelse i mange forskellige kontekster.
- vigtigt at styrelsen med mandatpapiret lægger en fælles snit for at DUF kan sætte
en retning uden at skulle give konkrete anbefalinger.
Ændrings af begrebet ”teknologiforståelse” til ”teknologidannelse og
teknologibrug”. Forslaget blev vedtaget med denne ændring.
Ændringsforslag 2 indsendt af Casper Pedersen og Malene Bentsen Laursen
Linje: Tilføjes efter linje 81
Nuværende:
N/A
Ændres til:
”● Partnerskaber er uundværlige, hvis vi skal nå i mål med verdensmålene,
hvorfor at den danske tilgang til ung-til-ung projekter skal udbredes til flere
lande.”
Motivation:
DUFs arbejde med ungeledet aktiviteter er et godt eksempel for andre lande for,
hvordan det engagerer unge og at unge tager ansvar for verden herigennem. Det
ønsker vi, at DUF skal arbejde for mere af.

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 3 indsendt af Casper Pedersen og Malene Bentsen Laursen
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Linje: 115 og 121
Nuværende:
115: ”Flere lande skal have ungdomsdelegater”
121: ”Ungdomsdelegater skal udbredes til verdens øvrige lande.”
Ændres til:
115: ”Flere lande og medlemsstater skal have ungdomsdelegater”
121: ”Ungdomsdelegater skal udbredes til verdens øvrige lande og
medlemsstater.”
Motivation:
En konkretisering, der henviser til, at DUF skal arbejde for, at FNs
medlemsstater indfører ungdomsdelegatprogrammer.

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 4 indsendt af Casper Pedersen og Malene Bentsen Laursen
Linje: Tilføjes efter linje 121
Nuværende:
N/A
Ændres til:
● Danmark skal aktiv bidrage til FN’s Youth Fund

● Den Europæiske Union skal ligeledes nedsætte et Youth Advisory Council.
Motivation:
To konkrete tiltag DUF kan arbejde for globalt, der begge vil sætte unge centralt
i to af de største globale aktører og sikre meningsfuld ungeinddragelse.
Kommentarer fra drøftelsen:
-

Forslag om at skrive YFJ ind i ændringsforslaget for at styrke
civilsamfundet og repræsentative ungefora. Kompromis om at ikek at

nævne YFJ specifikt, men lægge vægt på repræsentativ og meningsfuld
ungeinddragelse.
Ændrings af anden bullet til ”Den Europæiske Union skal i højere grad inddrage
repræsentative ungeplatforme i deres arbejde.”
Forslaget blev vedtaget med ovenstående ændring.
Ændringsforslag 5 indsendt af Casper Pedersen og Malene Bentsen Laursen
Linje: Tilføjes som ny sektion til sidst i dokumentet
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Nuværende:
N/A
Ændres til:
Unge skal i højere grad ses som partnere i at opnå verdensmålene
Hvis unge skal inddrages fuldt ud i at handle på vores samfund, er det
nødvendigt at unge tænkes som partnere i at løse nationale og globale
udfordringer. Unge har blandt andet i klimakampen meldt sig selv på banen som
relevante partnere, og dermed viser unge også, at de ønsker seriøs handling og at
de ønsker at samarbejde med det øvrige samfund. Derfor mener DUF:
● Flere partnerskaber i det offentlige, i civilsamfundet og i erhvervslivet skal
inkludere unge aktivt i selve partnerskabet, således unge ses som vigtige
partnere i at opnå resultater.
● Unge skal i FN-systemet i højere grad ses som nødvendige partnere i at opnå
verdensmålene.
Motivation:
Mange forskellige slags aktører har taget Verdensmålene til sig og unge bør
være en del af de partnerskaber, ligesom meningsfuld ungeinddragelse også her
er relevant.

Forslaget blev vedtaget

Styrelsen vedtog den internationale mandatramme for Demokrati og

Partnerskaber med ovenstående ændringer. Papiret genbehandles, såfremt
der fremsættes ny formulering omkring ændringsforslag 1.1.

6. Vedtagelse af opdatering af international mandatramme for Klima
og Miljø

Formanden indledte punktet og styrelsen behandlede de indkomne
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: 31-32
Nuværende: ”Den stigende udnyttelse af ikke fornybare ressourcer skal bremses,
herunder udvindingen af olie, kul og gas.”
Ændres til: ”Den stigende udnyttelse af ikke fornybare ressourcer skal bremses
og reduceres, herunder udvindingen af olie, kul og gas.”
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Motivation:
Det er ikke nok at bremse udnyttelsen men også reducere udnyttelsen for at nå de
ønskede mål for klimaet.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 2 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: Indsættes efter linje 34
Nuværende:
N/A
Ændres til:
”• Der skal findes strukturelle tiltag, som gør det nemmere at forbruge og
producere ansvarlig, samt gøre det mere besværlig at gøre det modsatte.
• Klimatiltag skal tage hensyn til biodiversitet, og der skal være stærke synergier
mellem FN klima- og biodiversitetskonventionen.”
Motivation:
Verdens produktion og forbrugere skal hjælpes på vej hvis forbruget skal blive
klimavenligt. Til anden del, så påvirker klimaet og biodiversiteten hinanden,
hvorfor det er vigtigt, at klimatiltag ikke ender med at gå udover biodiversitet.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 3 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: 41 og 49
Nuværende:
37-38: ”Bred forståelse af klimaudfordringernes kompleksitet og konsekvenser er
afgørende for at sikre unge den nødvendige handlings- og beslutningskraft.”
45-46: ”Klimaproblemstillinger og bæredygtighed skal integreres i læseplaner og
undervisningsmateriale på alle uddannelsestrin på tværs af fag og ikke blot i de
naturvidenskabelige fag.”
Ændres til:
37-38: ”Bred forståelse af klima- og miljøudfordringernes kompleksitet og
konsekvenser er afgørende for at sikre unge den nødvendige handlings- og
beslutningskraft.”
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45-46: ”Klima- og miljøproblemstillinger og bæredygtighed skal integreres i
læseplaner og undervisningsmateriale på alle uddannelsestrin på tværs af fag og
ikke blot i de naturvidenskabelige fag. Dette skal ske i samarbejde med
studerende og undervisere.”
Motivation:
Mindre tilføjelse for at sikre, at DUF ikke kun ser på klimaudfordringerne, men
husker, at miljøet skal nævnes.
Kommentarer fra drøftelsen:
- ændringsforslag til ændringsforslag fra Frederik Enevoldsen om at ændre i linje
45-46 fra "skal" til "bør" samt indsætte "hvor det er relevant".
Forslaget om at erstatter ”skal” med ”bør” og tilføjer ”hvor det er relevant” efter
”uddannelsestrin” i linje 45.
Forslaget om at tilføje miljø blev vedtaget.
Forslaget om at tilføje ”Dette skal ske i samarbejde med studerende og
undervisere” blev vedtaget.
Det samlede ændringsforslag med ovenstående ændringer blev vedtaget.
Ændringsforslag til ændringsforslag 4 indsendt af Rasmus Kjær
Linje: 53-82
Nuværende:
”Økonomi spiller en stor rolle i at løse klimaforandringerne og
bioidiversitetskrisen. Det skyldes, at økonomiske incitamenter såsom afgifter,

kvoter og tilskud kan være med til at skubbe på den grønne omstilling. Skader i
forbindelse med klimaforandringer og biodiversitetskrisen er derudover ofte en
eksternalitet, hvilket betyder, at man i praksis ikke ser forureneren betale for
klimaskaden. Problematikken ved at pålægge en skat på drivhusgasser i et
enkelt land, er, at der kan komme CO2 lækage, hvor at forureningen så blot
eksporteres til andre lande.
Derfor mener DUF, at:
● Der skal pålægges skatter eller kvoter på eksternaliteter som drivshusgasser
eller miljøskade. Det ville være optimalt på FN niveau, men hvor det ikke er
muligt skal det ske gennem EU eller nationalstater.
● Sker beskatningen på EU eller nationalstatsniveau skal man tage højde for
lækage af eksempelvis drishusgasser. Det kan eventuelt ske gennem told på
forurenende varer, der kommer udefra.
● Fossile og miljøskadende subsidier stoppes og bæredygtige alternativer støttes
økonomisk i højere grad.
● Økonomisk tiltag skal implementeres på en socialt retfærdig måde.
● Tiltagene skal også sikre ordentlige rammevilkår for virksomheder, så de har
noget sikkerhed omkring blandt andet subsidier.
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● Afgifterne skal derimod medvirke til, at virksomheder konkurrerer om at
levere klimaneutrale og miljøvenlige løsninger hurtigst mulig”
Ændres til:
Klima og miljøkrisen er ikke noget som enkeltindivider kan løse alene, der er
et stort behvo for systemiske løsninger. Økonomi spiller en stor rolle i at løse
klimaforandringerne og bioidiversitetskrisen. Det skyldes, at økonomiske
incitamenter såsom afgifter, kvoter og tilskud kan være med til at skubbe på den
grønne omstilling. Skader i forbindelse med klimaforandringer og
biodiversitetskrisen er derudover ofte en eksternalitet, hvilket betyder, at man i
praksis ikke ser forureneren betale for klimaskaden. Problematikken ved at
pålægge en skat på drivhusgasser i et enkelt land, er, at der kan komme CO2
lækage, hvor at forureningen så blot eksporteres til andre lande. Derfor er det
vigtigt, at der etableres løsninger for at undgå dette problem.
Samtidig er det vigtigt med en stor og folkelig opbakning til en ambitiøs grøn
omstilling, og det kræver at det sker socialt retfærdigt. Det skal være i
centrum af alle tiltag i den grønne omstilling.
Derfor mener DUF, at:
Social retfærdighed skal være et kerneprincip for den grønne omstilling.
Derfor skal lande og internationale strukturer sikre at deres tiltag er socialt
retfærdige.

Lande skal følge “forureneren betaler”-princippet i deres økonomiske tiltag.
Derfor skal derpålægges skatter eller kvoter på eksternaliteter som
drivshusgasser eller miljøskade. Det ville være optimalt på FN niveau, men hvor
det ikke er muligt skal det ske gennem EU eller nationalstater.
Ved afgifter og kvoter på EU eller nationalstatsniveau skal man tage højde for
lækage af eksempelvis drivhusgasser. Det kan eventuelt ske gennem told på
forurenende varer, der kommer udefra.
● Fossile og miljøskadende subsidier skal stoppes og bæredygtige alternativer
skal i stedet støttes i højere grad.
● Tiltagene skal også sikre ordentlige rammevilkår for virksomheder gennem

tryghed for deres langsigtet planlægning, så de har sikkerhed omkring blandt
andet subsidier og produktionsvilkår. Dertil kommer at afgifter og kvoter skal
derimod medvirke til, at virksomheder konkurrerer om at levere klimaneutrale
og miljøvenlige løsninger hurtigst mulig

Ændringsforslag til ændringsforslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 4 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: 53-82
Nuværende:
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”DUF mener, at det ikke er den rette vej at gå, at overlade ansvaret for at løse
klimaudfordringerne til enkeltindivider. Afgifter på klima skal betales ved
produktion frem for forbrug. Afgifterne skal derimod medvirke til, at
virksomheder konkurrerer om at levere klimaneutrale løsninger hurtigst muligt.
For at sørge for en stor og folkelig opbakning til en ambitiøs grøn omstilling
skal det dog ske socialt retfærdigt, så det
ikke bliver forbeholdt de få at flyve, spise kød eller køre bil. Derfor mener DUF:
• Produktionen skal betale svarende til de negative påvirkninger af klima og
miljø
• Landene skal sikre sig, at deres tiltag er socialt balancerede"
Ændres til:
Klima, miljø og økonomi

”Økonomi spiller en stor rolle i at løse klimaforandringerne og
bioidiversitetskrisen. Det skyldes, at økonomiske incitamenter såsom afgifter,
kvoter og tilskud kan være med til at skubbe på den grønne omstilling. Skader i
forbindelse med klimaforandringer og biodiversitetskrisen er derudover ofte en
eksternalitet, hvilket betyder, at man i praksis ikke ser forureneren betale for
klimaskaden. Problematikken ved at pålægge en skat på drivhusgasser i et

enkelt land, er, at der kan komme CO2 lækage, hvor at forureningen så blot
eksporteres til andre lande.
Derfor mener DUF, at:
● Der skal pålægges skatter eller kvoter på eksternaliteter som drivshusgasser
eller miljøskade. Det ville være optimalt på FN niveau, men hvor det ikke er
muligt skal det ske gennem EU eller nationalstater.

● Sker beskatningen på EU eller nationalstatsniveau skal man tage højde for
lækage af eksempelvis drishusgasser. Det kan eventuelt ske gennem told på
forurenende varer, der kommer udefra.
● Fossile og miljøskadende subsidier stoppes og bæredygtige alternativer støttes
økonomisk i højere grad.

● Økonomisk tiltag skal implementeres på en socialt retfærdigt måde.
● Tiltagene skal også sikre ordentlige rammevilkår for virksomheder, så de har
noget sikkerhed omkring blandt andet subsidier.
● Afgifterne skal derimod medvirke til, at virksomheder konkurrerer om at
levere klimaneutrale og miljøvenlige løsninger hurtigst mulig”
Motivation:
Der er som sådan ikke noget nyt politisk her i forhold til tidligere, vi har blot
uddybet og samlet det. Vi mener reelt det er en styrkelse af den demokratiske
inddragelse af styrelsen at tilføje det her, da vi jo også bliver indirekte pålagt i flere
forskellige kontekster at komme ind på, hvordan vi vil realisere visionerne.
Forslaget blev vedtaget med 9 stemmer for, 6 imod og 2 blanke stemmer.
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Ændringsforslag 5 indsendt af Christine Lund
I konflikt med ændringsforslag 4 indsendt fra ungdomsdelegaterne
Linje: 53-82
Nuværende / forslået:
Økonomi spiller en stor rolle i at løse klimaforandringerne og
bioidiversitetskrisen. Det skyldes, at økonomiske incitamenter såsom afgifter,
kvoter og tilskud kan være med til at skubbe på den grønne omstilling. Skader i
forbindelse med klimaforandringer og biodiversitetskrisen er derudover ofte en
eksternalitet, hvilket betyder, at man i praksis ikke ser forureneren betale for
klimaskaden. Problematikken ved at pålægge en skat på drivhusgasser i et
enkelt land, er, at der kan komme CO2 lækage, hvor at forureningen så blot
eksporteres til andre lande.
Derfor mener DUF, at:
● Der skal pålægges skatter eller kvoter på eksternaliteter som drivshusgasser
eller miljøskade. Det ville være optimalt på FN niveau, men hvor det ikke er
muligt skal det ske gennem EU eller nationalstater.
● Sker beskatningen på EU eller nationalstatsniveau skal man tage højde for
lækage af eksempelvis drishusgasser. Det kan eventuelt ske gennem told på
forurenende varer, der kommer udefra.
● Fossile og miljøskadende subsidier stoppes og bæredygtige alternativer støttes
økonomisk i højere grad.
● Økonomisk tiltag skal implementeres på en socialt retfærdigt måde.
● Tiltagene skal også sikre ordentlige rammevilkår for virksomheder, så de har
noget sikkerhed omkring blandt andet subsidier.
● Afgifterne skal derimod medvirke til, at virksomheder konkurrerer om at
levere klimaneutrale og miljøvenlige løsninger hurtigst mulig”
Ændres til: Økonomi spiller en stor rolle i at løse klimaforandringerne og
bioidiversitetskrisen. Det skyldes, at økonomiske incitamenter såsom afgifter,
kvoter og tilskud kan være med til at skubbe på den grønne omstilling. DUF
mener, at det ikke er den rette vej at gå, at overlade ansvaret for at løse
klimaudfordringerne og biodiversitetskrisen til enkeltindivider. Afgifter på
klima skal betales ved produktion frem for forbrug. For at sørge for en stor og
folkelig opbakning til en ambitiøs grøn omstilling skal det dog ske socialt
retfærdigt, så det ikke bliver forbeholdt de få at flyve, spise kød eller køre bil.
Derfor mener DUF at:
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•

Produktionen skal betale svarende til de negative påvirkninger af klima
og miljø og følge princippet ’forureneren betaler’

•

Fossile og miljøskadende subsidier skal stoppes og bæredygtige alternativer
støttes økonomisk i højere grad.

•

Økonomisk tiltag skal implementeres på en socialt balanceret måde.

•

Afgifterne skal medvirke til, at virksomheder konkurrerer om at levere
klimaneutrale løsninger hurtigst muligt.

Der blev ikke stemt om ændringsforslaget, da konfliktende ændringsforslag 4
blev vedtaget.
Ændringsforslag til ændringsforslag 4 indsendt af Ida Marie Garder

Ændringsforslag trukket.
Ændringsforslag 6 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: 109
Nuværende:
”Der skal indføres sanktioner imod de lande, der ikke lever op til deres
forpligtelser i Paris-aftalen.”
Ændres til:
”Der skal indføres sanktioner imod de lande, der ikke lever op til deres
forpligtelser i Parisaftalen og internationale aftaler indgået under convention
on biological diversity.
Motivation:
Det er ligeså vigtigt, at verden passer på sin natur og biodiversitet som klimaet,
hvorfor lande også skal holdes op på de internationale aftaler indgået under
convention on biological diversity.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 7 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: 109
Nuværende:
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”Der skal indføres sanktioner imod de lande, der ikke lever op til deres
forpligtelser i Paris-aftalen.”
Ændres til:
”Der skal indføres sanktioner imod de lande, der ikke lever op til deres
forpligtelser i Parisaftalen og internationale aftaler indgået under convention
on biological diversity.
Motivation:
Det er ligeså vigtigt, at verden passer på sin natur og biodiversitet som klimaet,
hvorfor lande også skal holdes op på de internationale aftaler indgået under
convention on biological diversity.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 8 indsendt af Julian Lo Curlo og Nadia Gullestrup
Christensen
Linje: indsættes efter linje 111
Nuværende:
N/A
Ændres til:
”Økonomisk ressourcestærke lande skal i højere grad bidrage med hjælp til
klima- og miljøtilpasning i lande, som bliver hårdt ramt at klimaforandringerne
og biodiversitetskrisen. Det kan fx ske gennem kompensation for miljøskade
eller bidrag til klimatilpasning.”

Forslaget blev vedtaget

Styrelsen vedtog den internationale mandatramme for Klima og Miljø med
ovenstående ændringer.

7. Vedtagelse af opdatering af international mandatramme for
Ligestilling og SRSR

Formanden indledte punktet.
Ændringsforslag 1 indsendt af Lukas Kaarby, i samarbejde med Anja Katrine
Søndergaard og Stine Bang Larsen
Vedrørende linje 9-13
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Nuværende: DUF ser den faldende adgang til prævention og den faldende
internationale opbakning til abortrettigheder som et pres, der lægges på unges
og særligt unge kvinders ret til selvbestemmelse over egen krop. Forskningen
viser, at tilgængelighed er afgørende for, om unge benytter sig af prævention og
dermed minimerer risikoen for uønskede graviditeter samt de alvorlige lidelser,
der kan følge af seksuelt overførte sygdomme. Derfor arbejder DUF for fri
adgang til prævention og støtter retten til fri abort.
Ændres til: "DUF ser den faldende adgang til prævention og den faldende
internationale opbakning til abortrettigheder som et pres, der lægges på unges
og særligt unge kvinders ret til selvbestemmelse over egen krop. Forskningen
viser, at hvis prævention er let tilgængelig for unge, så er der større
sandsynlighed for, at unge benytter sig af prævention og dermed minimerer
risikoen for seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter. Derfor
arbejder DUF for fri adgang til prævention og støtter retten til fri abort."
Motivation: Omformuleringen skal rette op på den forvirring, som kan opstå i
den oprindelige formulering, da denne sammenblander prævention og abort til
uigenkendelighed. Derfor kommer det til at fremstå som, at forskning peger på,
at rette til abort sikrer mindre overførsel af seksuelle sygdomme, hvilket er
faktuelt forkert. Ændringsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Stine Bang
Larsen og Anja Katrine Søndergaard, som er ungdomsdelegaterne på dette
område

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 2 indsendt af Ida Marie Garder
Linje: 60
Nuværende/foreslået i ÆF2:
”De enkelte sociale platforme bør pålægges et ansvar for at dæmme op for
digitale krænkelser og fora, hvor især unge kvinder deler selvskade,
selvbebrejdelse og selvmordstanker.”
Ændres til:
”De enkelte sociale platforme bør pålægges et ansvar for at dæmme
op for digitale krænkelser og fora med særligt fokus på indlæg
med kvinders selvskade, selvbebrejdelse og selvmordstanker.”
Motivation:
Det er ikke altid kvinderne selv der deler indhold af selvskade, da nogle bliver
afpresset og får delt eller solgt materiale ufrivilligt. Derfor bør sætningen
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omformuleres. (Henvisning til det aktuelle tema Mænd der ødelægger kvinder på
dr.dk)

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 2 indsendt af Anja Katrine Søndergaard og Stine Bang Larsen
Linje: 60
Nuværende:
”De enkelte sociale platforme bør pålægges et ansvar for at dæmme op for
digitale krænkelser.”
Ændres til:
•

”De enkelte sociale platforme bør pålægges et ansvar for at dæmme op
for digitale krænkelser og fora, hvor især unge kvinder deler selvskade,
selvbebrejdelse og selvmordstanker.

•

Særligt kvinder er udsat for digitale krænkelser og forfølgelse, hvorfor
det også er vigtigt at tænke ligestilling ind i arbejdet for at komme
digitale krænkelser til livs.”

Motivation:
For delegatarbejdet med ligestilling og digitale rettigheder giver det mening at
fokus skærpes på den kønslige ulighed, der eksisterer ved digitale krænkelser, da
det reelt er der arbejdet ligger.
Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag til ændringsforslag 3 indsendt af Ida Marie Garder
Linje: tilføjes efter 64 og evt. ÆF2
Nuværende / Forslået i ÆF:
”Arbejde for bedre beskyttelse med ufrivillig eksponering af pornografi.”
Ændres til:
”Arbejde for bedre beskyttelse mod og støtte til ofre for ufrivillig eksponering af
pornografi.”
Motivation:
Udover at have en holdning til forebyggelsen af eksponering af pornografi mener vi,
at DUF også bør have en holdning til at der tages hånd om ofrene efter eksponering.

Forslaget blev vedtaget med en mindre ændring om ordstilling i sætningen i ft.
”støtte til ofre”, som rykkes til slutningen af sætningen.
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Ændringsforslag 3 indsendt af Anja Katrine Søndergaard og Stine Bang Larsen
Linje: tilføjes efter 64 og evt. ÆF2
Nuværende:
N/A
Ændres til:
” • Arbejde for bedre beskyttelse med ufrivillig eksponering af pornografi.”
Motivation:
I sammenhæng med ÆF2 er der også et problem med ufrivillig eksponering af
pornografisk materiale a la dick pics. En kultur DUF bør arbejde imod.
Forslaget blev vedtaget inkl. foregående ændringsforslaget til ændringsforslaget
og en med en mindre ændring om ordstilling i sætningen i ft. ”støtte til ofre”,
som rykkes til slutningen af sætningen.

Styrelsen vedtog den internationale mandatramme for Ligestilling og SRSR
med ovenstående rettelser.
8. Nordenpolitik

Formanden indledte punktet og gav ordet til Lucas, som på vegne af
arbejdsgruppen for Norden og Europa gav en introduktion af
politikpapiret.

Ændringsforslag 1 indsendt af Lucas Skræddergaard
Vedrørende linje 25
Nuværende: DUF går ind for en demokratisk sprogpolitik for det mangesprogede
Norden.
Ændres til: DUF går ind for en sprogpolitik, som tager højde for det mangesprogede
Norden.
Motivation: Sikre en fælles forståelse for hvad DUF mener om sprogpolitik i
Norden.

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 2 indsendt af Ida Marie Garder
Linje: 44
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Nuværende: ” at sikre, at unge under uddannelse får bedre mulighed for tage
praktikpladser i et andet nordisk land.”
Ændres til:
” at sikre, at unge under uddannelse får bedre mulighed for tage praktikpladser og
udveksling i et andet nordisk land.”
Motivation: Ved at tilføje udveksling åbnes punktet op til også at inkludere andre
typer af uddannelser som ikke indeholder praktik. Det ligger derfor som en naturlig
forlængelse af punktet.

Forslaget blev vedtaget

Ændringsforslag 3 indsendt af Rasmus Kjær
Linje: 57
Nuværende: (tilføjelse efter sidste linje)
Ændres til:
“Dette skal dog ske med inddragelse af, og respekt for, lokale elever, undervisere
og studerende, herunder studienævn.”

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 4 indsendt af Thor Bonde
Linje: 29-53

Nuværende: DUF ønsker at arbejde for:
•
•
•
•

At unge i Norden lærer at forstå hinandens sprog og kulturer bedre på
tværs af grænserne.
At alle danske unge kan samtale med nordboere på et skandinavisk
sprog.
At alle unge har et grundlæggende kendskab til andre nordiske sprog end
de skandinaviske(dvs. dansk, norsk og svensk), herunder især færøsk og
grønlandsk grundet rigsfællesskabet.
At arbejde for at styrke unges muligheder for at deltage i udveksling på
tværs af Norden som en anerkendelse af, at kulturforståelse og
sprogkundskaber bedst opnås igennem fysiske møder.

Ændres til:
DUF ønsker at arbejde for:
•
At unge i Norden lærer at forstå hinandens sprog og kulturer bedre på
tværs af grænserne.
•
At alle norske, svenske og danske unge kan kommunikere med
hinanden på deres eget sprog/At alle unge fra Skandinavien kan
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•

•

forstå og samtale med hinanden ved at tale deres eget sprog/At
alle danske unge kan forstå og samtale med svenskere og
nordmænd.
At alle unge har et grundlæggende kendskab til andre nordiske sprog
end de skandinaviske(dvs. dansk, norsk og svensk), herunder især
færøsk og grønlandsk grundet rigsfællesskabet.
At arbejde for at styrke unges muligheder for at deltage i udveksling på
tværs af Norden som en anerkendelse af, at kulturforståelse og
sprogkundskaber bedst opnås igennem fysiske møder.

Forslaget blev vedtaget med omformulering af ændringsforslaget til ”at alle unge
nordboer kan forstå og samtale med hinanden ved at tale deres eget
skandinaviske sprog”.

Ændringsforslag 5 indsendt af Frederik Vad Nielsen
Linje: 63
Tilføjelse:
•at der etableres en fælles public-service platform i den skandinaviske del af
Norden, som skal producere og formidle kultur, sprog, aktualitet, underholdning
osv. Det skal være med til at sikre mere kulturel og sproglig forståelse på tværs af
lande, og bygge videre på de gode erfaringer fra bl.a. nordiske ungdomsserier.
Kommentarer fra drøftelsen:
- Der er tekniske udfordringer ift. internationale rettigheder, hvorfor det er svært at
indgå.
Forslaget blev vedtaget men en omformulering om at ændre ”platforme” til ”et
public-service samarbejde på de eksisterende platforme”.

Styrelsen vedtog Nordenpolitik-papiret med ovenstående ændringer.
9. Fordelingsbudget og takstbilag

Formanden indledte punktet og gav en introduktion til bilagene.
Styrelsen vedtog fordelingsbudgettet og tekstbilaget.
10. Svar på henvendelse om tipsregler

Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger.

Styrelsen vedtog at sende et svar fra styrelsen på henvendelsen om at der
har været en grundig demokratisk proces for vedtagelse af reglerne og at
styrelsen står på mål for prioriteringer i reglerne.
11. Ungeindsatsen
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Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger. Fra
drøftelsen var hovedpointerne:
-

Ønske om at de målgrupper, som styrelsen vedtog i januar, fylder

mere i aktiviteten end i papiret og målgrupperne bliver inddraget
aktivt i initiativerne.

Styrelsen vedtog ungeindsatsen.
12. Vedtagelse af strategitilpasningen

Formanden indledte punktet og styrelsen behandlede herefter tilpasningen
i de enkelte strategipunkter:
Ændringsforslag 1
Vedrørende side 4 ”Interessevaretagelse”
Nuværende:

Interessevaretagelsen i DUF går på tværs af strategien for at understøtte

strategiens målsætninger og konkrete indsatser. DUF skelner mellem det
at arbejde for at sikre kernevilkår for børn og unges foreningsliv, og den
interessevaretagelse, der arbejder for at fremme DUFs politiske

holdninger og aktiviteter. I strategiperioden vil DUF sætte særlig fokus
på folkeoplysningsområdet. Både med fokus på folkeoplysningsloven
som rammelov for det lokale foreningsarbejde, og på lokal

interessevaretagelse. DUF vil arbejde med systematisk at indsamle og
opbygge viden på folkeoplysningsområdet.
Ændres til:

Interessevaretagelsen i DUF går på tværs af strategien for at understøtte

strategiens målsætninger og konkrete indsatser. DUF skelner mellem det
at arbejde for at sikre kernevilkår for børn og unges foreningsliv, og den
interessevaretagelse, der arbejder for at fremme DUFs politiske
holdninger og aktiviteter.

Betydningen af DUFs interessevaretagelse er blevet tydelig i
forbindelse med Corona-krisen, både i forhold til styrker og

potentialer. I den kommende periode vil det være vigtigt at sikre, at
DUFs medlemsorganisationer kommer så godt igennem Coronakrisen som muligt.

Bl.a. på baggrund af de erfaringer DUF har gjort sig igennem

coronakrisen, vil DUF i den kommende periode afdække de behov og
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ressource der skal gælde for DUFs interessevaretagelsesindsats på
længere sigt, hvis DUF skal:
•

Styrke arbejdet med interessevaretagelse, og blive mere proaktive.

•

Styrke DUFs rolle som ungdommens og foreningslivets stemme i
Danmark, herunder som en aktiv og kendt aktør i offentligheden.

I strategiperioden vil DUF sætte særlig fokus på folkeoplysningsområdet.
Både med fokus på folkeoplysningsloven som rammelov for det lokale

foreningsarbejde, og på lokal interessevaretagelse. DUF vil arbejde med
systematisk at indsamle og opbygge viden på folkeoplysningsområdet.

Ingen bemærkninger.

Ændringsforslag 2
Vedrørende side 4 ”Kommunikation”
Nuværende: På tværs af strategiens temaer er det en selvstændig opgave at

løfte DUFs kommunikation, der skal udbrede kendskabet til DUF, DUFs
aktiviteter og indsatser samt positionere DUF som politisk aktør og

præge den offentlige debat med DUFs dagsordner og holdninger. DUF
vil i strategiperioden fokusere på succesfuldt at ramme

medlemsorganisationerne med den kommunikation som er relevant for
dem. Derudover skal DUFs kommunikation vise bredden og

mangfoldigheden i DUF-paraplyen. I perioden vil DUF også fokusere på
at målrette de kommunikative ressourcer, med henblik på, bedst muligt
at understøtte de politiske mål, herunder gennemføre en opdatering af
kommunikationsstrategien.

Ændres til: På tværs af strategiens temaer er det en selvstændig opgave at

løfte DUFs kommunikation, der skal udbrede kendskabet til DUF, DUFs
aktiviteter og indsatser samt positionere DUF som politisk aktør og

præge den offentlige debat med DUFs dagsordner og holdninger. DUF
vil i strategiperioden fokusere på succesfuldt at ramme

medlemsorganisationerne med den kommunikation som er relevant

for dem. DUF vil i den kommende strategiperiode arbejde på at udvide
antallet af indgange i de enkelte medlemsorganisationer ved at:
•

Øge antallet af relevante følgere og abonnenter, særligt på
Linkedin, Facebook og DUFs Nyhedsbrev

•

Finde relevante personer i medlemsorganisationerne, som
kan hjælpe med at udbrede informationer
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Derudover skal DUFs kommunikation vise bredden og mangfoldigheden
i DUF-paraplyen.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 3
Vedrørende side 7 ”Verdensmål”
Nuværende: DUF skal understøtte medlemsorganisationernes arbejde

med FNs verdensmål og styrke sin egen rolle som aktør på
verdensmålsområdet. I strategiperioden vil fokus særligt være på at
fortsætte og udvikle de spor, der er lagt ud i forhold til at understøtte
medlemsorganisationerne med inspiration, oplysning og oplæg, som kan
give anledning til yderligere handlen og stillingtagen i de enkelte
medlemsorganisationer på verdensmålene. DUF vil også arbejde for at
styrke et tværgående fokus på verdensmålene internt i organisationen.
Ændres til: DUF skal understøtte medlemsorganisationernes arbejde med

FNs verdensmål og styrke sin egen rolle som aktør på

verdensmålsområdet. I strategiperioden vil fokus særligt være på at

fortsætte og udvikle de spor, der er lagt ud i forhold til at understøtte

medlemsorganisationerne med inspiration, oplysning og oplæg, som kan
give anledning til yderligere handlen og stillingtagen i de enkelte
medlemsorganisationer på verdensmålene. DUF vil fortsætte sit

engagement omkring verdensmålsakademiet i samarbejde med

Tuborgfondet og Verdens Bedste Nyheder. Derudover vil DUF arbejde
for at spille DUF og unge ind som en vigtig del af arbejdet med

udarbejdelse af de nationale indikatorer for Danmarks opnåelse af
verdensmålene, og den tilhørende handlingsplan.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 4
Vedrørende side 8 ”5.a Et stærkt demokrati”
Nuværende: I strategiperioden vil DUF sætte fokus på temaet: Demokrati som
livsform. DUF ønsker at undersøge og arbejde med, hvordan det uformelle demokrati
udfolder sig praksis, eksempelvis i DUFs medlemsorganisationer. Som en del af arbejdet
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med at fremme en demokratisk kultur, vil DUF også undersøge mulighederne for at
konfrontere holdningsforskrækkelsen på ungdomsuddannelserne, særligt den der
rammer DUFs religiøse og politiske medlemsorganisationer. DUF vil fortsat have fokus
på at styrke sin rolle som central demokratiaktør, dels ved at opbygge viden om
demokratiet gennem analyse og aktiviteter, og dels ved at blande sig i samtalen om
fremtidens demokrati.
Ændres til: I strategiperioden vil DUF sætte fokus på temaet: Demokrati som livsform.
Som en del af arbejdet med at fremme en demokratisk kultur, vil DUF også undersøge
mulighederne for at i praksis at adresse holdningsforskrækkelse på

ungdomsuddannelserne, særligt den der rammer DUFs religiøse og politiske
medlemsorganisationer. DUF vil fortsat have fokus på at styrke sin rolle som central
demokratiaktør, dels ved at opbygge viden om demokratiet gennem analyse og
aktiviteter, og dels ved at blande sig i samtalen om fremtidens demokrati. DUF vil
fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til Demokratikommissionens
anbefalinger samt udvikle nye projekter og samarbejder med udgangspunkt i
anbefalingerne.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 5
Vedrørende side 8 ”DUF som vidensaktør på demokratiområdet”
Nuværende: DUFs rolle som central demokratiaktør, bygger i høj grad på

en stor viden om hvad demokrati er, hvad der påvirker demokratiet og
hvordan demokratiet udvikler sig. Derfor vil DUF i strategiperioden

arbejde med at udbygge sin viden gennem udarbejdelse af analyser på
området. DUF vil perioden særligt fokusere på at styrke sin viden om
Demokrati som livsform digitaliseringens betydning for unges

demokratiske deltagelse. Derudover vil DUF fortsat arbejde for at sikre
permanent finansiering af valgdeltagelsesundersøgelsen, samt

implementeringen af resultaterne fra denne i arbejdet med at styrke
unges valgdeltagelse.

Ændres til:

DUFs rolle som central demokratiaktør, bygger i høj grad på en stor

viden om hvad demokrati er, hvad der påvirker demokratiet og hvordan

demokratiet udvikler sig. Derfor vil DUF i strategiperioden arbejde med
at udbygge sin viden gennem udarbejdelse af analyser på området. DUF
vil styrke sin viden om digitaliseringens betydning for unges
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demokratiske deltagelse samt den marginaliserede gruppe unge, som
står uden for demokratiet. Derudover vil DUF fortsat arbejde for at
sikre permanent finansiering af valgdeltagelsesundersøgelsen, samt

implementeringen af resultaterne fra denne i arbejdet med at styrke
unges valgdeltagelse.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 6
Vedrørende side 9 ”Demokratiets Dag”
Nuværende: DUFs ambition om at få alle unge med i det demokratiske

fællesskab vil i strategiperioden også have fokus på unge på
erhvervsuddannelserne. DUF ønsker fortsat at understøtte samarbejdet i
Dialogforum for demokratisk dannelse på erhvervsuddannelserne.
Samtidig vil DUF fortsætte indsatsen med Demokratiets Dag rundt på
landets erhvervsskoler. DUF skal derudover undersøge muligheden for at
udbrede det til FGU-uddannelser.
Ændres til: DUFs ambition om at få alle unge med i det demokratiske

fællesskab vil i strategiperioden også have fokus på unge på

erhvervsuddannelserne. DUF ønsker fortsat at understøtte samarbejdet i
Dialogforum for demokratisk dannelse på erhvervsuddannelserne.

Samtidig vil DUF fortsætte indsatsen med Demokratiets Dag rundt på
landets erhvervsskoler. DUF skal derudover arbejde for at sikre

bæredygtig finansiering samt undersøge muligheden for at udbrede
Demokratiets Dag til FGU-uddannelser.
Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 7
Vedrørende side 9 ”Skolevalg”
Nuværende: DUF vil i strategiperioden arbejde for at øge den generelle
opbakningen til Skolevalget, samt undersøge muligheden for at gennemføre en
analyse af Skolevalgets betydning for unges valgdeltagelse. DUF har fået mange
henvendelser fra ungdomsråd og myndigheder i flere lande der ønsker at lade sig
inspirere af det danske Skolevalg. DUF vil gerne forfølge den store interesse og i
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strategiperioden afsøge muligheden for at udbrede kendskabet til det danske
skolevalg til flere steder i Europa
Ændres til: DUF vil i strategiperioden arbejde for at øge den generelle

opbakningen til Skolevalget samt undersøge muligheden for at
gennemføre en analyse af Skolevalgets betydning for unges

valgdeltagelse med udgangspunkt i data fra Skolevalget 2021 og arbejde
for fast finansiering af Skolevalget og dataindsamling.

Styrelsen efterspurgte en kort status på strategiske prioriteter ift. Skolevalg i
efteråret, herunder fx fraværsbrevet.
Ændringsforslag 8
Vedrørende side 9 ”Antiradikalisering”
Ændres til: Punktet fjernes som selvstændigt punkt.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 9
Vedrørende side 9 ”Demokratikommissionen”
Nuværende: I strategiperioden vil Demokratikommissionen aflevere sin
betænkning. For DUF er det afgørende, at Demokratikommissionens
overvejelser bliver omsat til konkrete forandringer, der styrker demokratiet.
Derfor vil DUF arbejde for, at kommissionens forslag bliver så bredt forankret
i den brede offentlighed såvel som blandt DUFs medlemsorganisationer.
Målsætning: DUF vil udarbejde og gennemføre en kampagne i forbindelse med
lanceringen af Demokratikommissionens anbefalinger. På baggrund af
Demokratikommissionens anbefalinger vil DUF afsøge mulighederne for at indgå
strategiske partnerskaber med centrale samarbejdspartnere om at implementere
kommissionens anbefalinger.
Ændres til: I strategiperioden vil DUF arbejde på at udbrede kendskabet

til Demokratikommissionens anbefalinger gennem en debatturné i hele
landet. DUF vil derudover forsætte sine igangværende projekter og
partnerskaber som allerede adresserer udfordringerne beskrevet i

Demokratikommissionens betænkning særligt under ’Tema 1: Partierne,
politikudvikling og repræsentativitet’ og ’Tema 3: Borgerne,
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civilsamfundet og deltagerdemokratiet’. DUF vil særligt fokusere på
Demokratikommissionens tema 2: ’Medierne og den demokratiske
samtale’ som er beskrevet i et særskilt punkt.

For DUF er det afgørende, at Demokratikommissionens overvejelser

bliver omsat til konkrete forandringer, der styrker demokratiet. Derfor vil
DUF arbejde for, at Kommissionens forslag bliver bredt forankret i den
brede offentlighed såvel som blandt DUFs medlemsorganisationer.
Målsætning: DUF vil fortsætte arbejdet med eksisterende initiativer som

adresserer udfordringerne beskrevet i Demokratikommissionens betænkning og

holde nye udviklings- og samarbejdsmuligheder for øje, der kan styrke DUF som
både holdnings- og handlingsaktører indenfor disse tematikker.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 10
Vedrørende side 10 ”Den digitale demokratiske samtale”
Nuværende: (tilføjelse af nyt punkt)
Ændres til: Med udgangspunkt i Demokratikommissionens anbefalinger

vil DUF i strategiperioden fokusere særligt på de udfordringer relateret

til temaet ”Medierne og den demokratiske samtale”. DUF vil undersøge

muligheden for samarbejder, partnerskaber og projekter, som kan styrke
den digitale demokratiske samtale og digital dannelse for at imødegå
udfordringer som en hadsk debatkultur online, udbredelsen af falske
nyheder, tendenserne til ekkokammerdannelse og polarisering på de
sociale medieplatforme.

Blandt andet vil DUF i perioden samarbejde med C:ntact om at sætte

tonen i debatten online til refleksion gennem projektet ”Had ved første
klik”.

Målsætning: DUF vil udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde med

Demokratikommissionens tema 2 om medierne og den demokratiske samtale,

under overskriften ”den digitale demokratiske samtale”. Denne vil indeholde en
længerevarende handlingsplan, som skal styrke DUFs rolle som vidensaktør,
handlingsaktør og holdningsaktør indenfor området og bidrage til at
adresserede de demokratiske udfordringer i den digitale sfære, som
Demokratikommissionen identificerede i sit arbejde.

Ingen bemærkninger.
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Ændringsforslag 11
Vedrørende side 10 ”Kommunal- og regionsvalg”
Nuværende: (tilføjelse af nyt punkt)
Ændres til: DUF vil i strategiperioden udvikle og vedtage en indsats som

skal sikre unges deltagelse i kommunal- og regionsvalgene 2021.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 12
Vedrørende side 10 ”Demokrati som livsform”
Nuværende: (tilføjelse af nyt punkt)
Ændres til: På baggrund af undersøgelser om hverdagsdemokratiet i

DUFs medlemsorganisationer vil DUF i strategiperioden udarbejde en
praksisorienteret demokratihåndbog om hvordan det uformelle

demokrati udfolder sig i DUFs medlemsorganisationer. Håndbogen vil
sigte efter et relativt kort og overskueligt format, hvor der både er en

teoretisk del og en handlingsdel så den er nemt og direkte at gå til for
medlemsorganisationernes foreninger.

DUF vil løbende inddrage følgegruppen i kvalificeringen af håndbogen.
Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 13
Vedrørende side 11 ”5.b Et stærkt foreningsliv”
Nuværende: I strategiperioden vil DUF sammen med medlemsorganisationerne sætte
fokus på, at foreningsengagement har et stort potentiale for at modvirke
præstationspres, sårbarhed, ensomhed, stress og andre faktorer, som presser
ungdommen i dag. I strategiperioden vil DUF rådgive, udføre konsulentopgaver og
skabe netværk for at myndiggøre og understøtte 78 medlemsorganisationer til at udvikle
deres forening.

Ændres til: I strategiperioden vil DUF sammen med medlemsorganisationerne
sætte fokus på, at foreningsengagement har et stort potentiale for at modvirke
præstationspres, sårbarhed, ensomhed, stress og andre faktorer, som presser

ungdommen i dag. I strategiperioden vil DUF rådgive, udføre konsulentopgaver

og skabe netværk for at myndiggøre og understøtte 78 medlemsorganisationer til
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at udvikle deres forening – også i forbindelse med følgevirkningerne af
COVID-19.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 14
Vedrørende side 11 ”Juridisk rådgivning”
Nuværende: Det frivillige foreningsliv er underlagt mange regler og love, der
påvirker det daglige arbejde. DUF har en særlig rolle med at stå til rådighed for
medlemsorganisationerne og deres lokalforeninger med jura-faglig og troværdig
rådgivning om vedtægter, regler og lovgivning. DUF vil i strategiperioden gøre
en særlig indsats for at formidle viden om juridiske problemstillinger på
DUF.dk. Derudover vil DUF sikre relevante og aktuelle juridiske
uddannelsestilbud med særligt fokus på persondataforordning

Ændres til: Det frivillige foreningsliv er underlagt mange regler og love, der

påvirker det daglige arbejde. DUF har en særlig rolle med at stå til rådighed for

medlemsorganisationerne og deres lokalforeninger med jura-faglig og troværdig
rådgivning om vedtægter, regler og lovgivning. DUF vil i strategiperioden gøre
en særlig indsats for at formidle viden om juridiske problemstillinger på
DUF.dk. Derudover vil DUF afsøge behovet for specialiseret- og generel
juridisk rådgivning.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 15
Vedrørende side 11 ”Udvikle DUF-paraplyens netværkspotentiale”
(fjerne del af sætningen)
Ændres til: DUFs vil styrke netværksopbygning ved at udvide de eksisterende
netværk og udvikle nye med fokus på ledelse, interessevaretagelse,
samværsproblemstillinger og andre aktuelle temaer indenfor foreningsudvikling.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 16
Vedrørende side 12 ”Forbedre foreningernes vilkår og deltagelse”
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Nuværende: DUF er talerør for stærke foreningsfællesskaber og

understøtter medlemsorganisationerne i at tale deres sag såvel som børn
og unges sag – både lokalt og nationalt. Hvert år uddeles foreningsprisen
på delegeretmødet til en lokalforening, der gennem nyskabende og

forandrende tiltag sætter fokus på hvad lokale foreningsfællesskaber kan.
DUF vil i strategiperioden tilbyde meningsdanner-uddannelser, netværk
om folkeoplysning og lokal interessevaretagelse for nøglepersoner i
medlemsorganisationerne.

Ændres til: DUF er talerør for stærke foreningsfællesskaber og

understøtter medlemsorganisationerne i at tale deres sag såvel som børn

og unges sag – både lokalt og nationalt. Hvert år uddeles foreningsprisen
på delegeretmødet til en lokalforening, der gennem nyskabende og

forandrende tiltag sætter fokus på hvad lokale foreningsfællesskaber kan.
DUF vil i strategiperioden tilbyde meningsdanner-uddannelser, netværk
om folkeoplysning og lokal interessevaretagelse for nøglepersoner i
medlemsorganisationerne. Derudover vil DUF analysere

følgevirkningerne Corona-krisen for medlemsorganisationer.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 17
Vedrørende side 12 ”Myndiggørelse af unge gennem uddannelse”
(fjerne del af afsnittet)

Ændres til: Tilgangen til uddannelse i DUF er baseret på det særlige ved
at være en landsorganisation med børn og unge, der er idébestemt og
samfundsengagerende. DUF-tilgangen er fundamentet for alle

uddannelser, og i strategiperioden vil DUF have forstærket fokus på
temaerne ledelse, bestyrelsesarbejde, strategi og nye

organiseringsformer. Alle temaer vil blive udbudt som længere
uddannelser og samtidig afprøvet i nyere formater, som f.eks.
masterclass, laboratorier m.m.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 18
Vedrørende side 12 ”Rådgivning og skræddersyede konsulentopgaver”
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Nuværende: En del af DUFs særlige ressourcer og kompetencer er værktøjer til
organisationsudvikling og forandringsprocesser af børne- og
ungdomsforeninger, som f.eks. håndbøger til demokratiudvikling, ledelse af
frivillige og lignende. En del af DUFs virke er at stå til rådighed i tilfælde af
konflikter og vejlede medlemsorganisationer, der har akut behov for rådgivning.
DUF vil i strategiperioden producere flere værktøjer og guidelines til udbredelse
blandt medlemsorganisationerne og på DUF.dk. DUF vil desuden prioritere
enkelte længerevarende forandringsprocesser med medlemsorganisationer på
baggrund af efterspørgsel.
Ændres til: En del af DUFs særlige ressourcer og kompetencer er værktøjer til
organisationsudvikling og forandringsprocesser af børne- og
ungdomsforeninger, som f.eks. håndbøger til demokratiudvikling, ledelse af
frivillige og lignende. En del af DUFs virke er at stå til rådighed i tilfælde af
konflikter, kriser og vejlede medlemsorganisationer, der har akut behov for
rådgivning. DUF vil i strategiperioden producere flere værktøjer og guidelines

til udbredelse blandt medlemsorganisationerne og på DUF.dk DUF vil desuden
prioritere enkelte længerevarende forandringsprocesser med
medlemsorganisationer på baggrund af efterspørgsel. I perioden skal DUF
undersøge mulighederne for en model med at forstærke de specialiserede
konsulentydelser.
Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 19
Vedrørende side 13 ”partnerskab med tuborgfondet: AUMF”
Nuværende: Ambitionen er at give alle unge lige adgang til at blive en del af et
demokratisk dannende fællesskab. Forankringsmæssigt har projektet til formål
at undersøge, udbrede og synliggøre forskellige former for demokratisk dannelse
i forskellige former for fællesskaber. Erfaringerne fra undersøgelserne vil blive
formidlet på tværs af medlemsorganisationerne gennem en kampagne, årlige
konferencer og uddannelse af unge frivillige fra medlemsorganisationerne i at
blive fællesskabsambassadører.
Ændres til: Ambitionen er at give alle unge lige adgang til at blive en del af et
demokratisk dannende fællesskab og projektets formål er at undersøge,

udbrede og synliggøre forskellige former for demokratisk dannelse i forskellige
former for fællesskaber. Erfaringerne fra undersøgelserne vil blive formidlet på
tværs af medlemsorganisationerne gennem en kampagne, en konference og
uddannelse af unge frivillige fra medlemsorganisationerne i at blive
”Fællesskaber!e!”.
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Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 20
Vedrørende side 13 ”folk – mødested for demokrati og dannelse”

Nuværende: Center for Demokrati og Dannelse

I samarbejde med Krogerup Højskole og DeltagerDanmark har DUF

indgået et samarbejde om at afsøge mulighederne for etablering af et

træningscenter for demokrati og dannelse. Centerets mål er at uddanne
unge, og aktører der arbejder med unge, i demokratiforståelse og

lederskab gennem initiativer, handlinger og engagement, hvor de tager
ansvar for udvikling af det lille og det store demokrati. Samarbejdets
første fase handler om at etablere en organisation med aktiviteter og
programmer samt finde en finansieringsmodel, hvor størstedelen af

indtægterne i etableringsfasen kommer fra fonde eller offentlige midler.
Målsætning: DUF vil arbejde for etablering af centeret med en organisation af

samarbejdspartnerne, relevante aktører, mobilisering af unge og en finansiering
af en udviklingsfase.

Ændres til: folk – mødested for demokrati og dannelse

I samarbejde med Krogerup Højskole og DeltagerDanmark har DUF

indgået et samarbejde om at a etablering af en ny uddannelsesinstitution,
der skal øge unges demokratiske selvtillid. Målet med folk – mødested for
demokrati og dannelse er at uddanne unge, og aktører der arbejder med

unge, i demokratiforståelse og lederskab gennem initiativer, handlinger

og engagement, hvor de tager ansvar for udvikling af det lille og det store
demokrati.

I strategiperioden opstartes et pilotprojekt der involverer et

træningsforløb for otte skoler og det danner grundlag for udviklingen af
det primære uddannelsesspor i folk. Sideløbende arbejdes der på

etableringen af folk som organisation, hvor ambitionen er, at folk stiftes
som selvstændig organisation med DUF som stærk partner i løbet i
efteråret 2021.

Målsætning: DUF vil udvikle kerneaktiviteterne i folk – særligt gennem

pilotprojektet ’Grib demokratiet’. DUF vil arbejde for at udvikle en bæredygtig
og langsigtet model for folk som selvstændig organisation med en stærk

forankring i DUF, de stiftende organisationer og bredt blandt andre aktører.
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Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 21
Vedrørende side 15 ”sikring af internationale midler og et udviklingspolitisk
fokus på unge”
Nuværende: DUF arbejder aktivt for at fastholde sin position som en central
ungeaktør i Danmarks udviklingssamarbejde og for at sikre, at unge er en fortsat
prioriteret indsats i dansk udviklingspolitik. Særlig opmærksomhed i
strategiperioden er på at sikre politisk opbakning i den nye regering og et fortsat
stærkt ungefokus i en ny udviklingspolitisk strategi.
Adgangen til puljemidler er afgørende for mange medlemsorganisationers
internationale engagement, og DUF arbejder fortsat for at sikre tilstrækkelige
midler til at imødekomme efterspørgslen og for at skabe gode rammebetingelser
for unges internationale engagement. DUF administrerer i 2019 en bevilling fra
Udenrigsministeriet, og DUF arbejder for, at bevillingen fastholdes på det
nuværende niveau på finansloven for 2020 og frem. DUF administrerer
derudover en bevilling fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram i perioden 20182021.
Ændres til: DUF arbejder aktivt for at fastholde sin position som en

central ungeaktør i Danmarks udviklingssamarbejde og for at sikre, at
unge er en fortsat prioriteret indsats i dansk udviklingspolitik. Særlig
opmærksomhed i strategiperioden er på at sikre politisk opbakning og et
fortsat stærkt ungefokus i en ny udviklingspolitisk strategi, samt at
arbejde for oprettelse af et ungepanel til udviklingsministeren og en
udvidelse af ungdomsdelegatprogrammet med temaet ’Beskæftigelse
og industri’. DUF vil desuden afsøge muligheder for at indlede
initiativer under den politiske dagsorden for at engagere flere i
Danmarks udviklingssamarbejde.
Adgangen til puljemidler er afgørende for mange
medlemsorganisationers internationale engagement, og DUF arbejder
fortsat for at sikre tilstrækkelige midler til at imødekomme
efterspørgslen og for at skabe gode rammebetingelser for unges
internationale engagement. DUF administrerer en årlig
finanslovsbevilling til DUFs globale ungeprogram fra
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Udenrigsministeriet samt en bevilling fra Dansk-Arabisk
Partnerskabsprogram i perioden 2018-2021.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 22
Vedrørende side 16 ”Understøttelse af moernes internationale engagement og
kompetencer”
(tilføjelse)
Ændres til: DUF vil sikre, at alle medlemsorganisationer har mulighed for

internationalt engagement, udsyn og udbytte. DUF tilbyder derfor
relevante uddannelsestilbud og rådgivning, der understøtter
medlemsorganisationer i at indgå i internationale partnerskaber og
projekter. Dertil arbejder DUF løbende på at forenkle og formidle
puljeretningslinjer og værktøjspapirer, så det er attraktivt og tilgængeligt
at engagere sig internationalt. DUF vil i strategiperioden have særligt
fokus på at fortsætte arbejdet med at sikre bredden blandt
medlemsorganisationerne, der engagerer sig internationalt, styrke
erfaringsudveksling og netværk samt yderligere understøtte arbejdet med
køn og ligestilling i de internationale projekter. DUF vil indsamle og
dele erfaringer med, hvordan online aktiviteter kan bruges til at
supplere indsatserne i de internationale partnerskaber.
Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 23
Vedrørende side 16 ”DUFs internationale pulje”
den sidste sætning fjernes
Ændres til: DUFs medlemsorganisationer får midler fra DUFs

internationale pulje til at engagere sig i udviklingsprojekter i samarbejde
med partnerorganisationer. DUF varetager puljeadministration og

sagsbehandling, og servicerer bevillingsudvalg. DUF arbejder løbende på
at styrke de administrative og økonomiske processer, retningslinjer og
værktøjer for medlemsorganisationernes projektstyring. I
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strategiperioden vil DUF særligt fokusere på arbejdet med sikkerhed og
risikovurdering samt anti-korruption og økonomistyring.
Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 24
Vedrørende side 16-17 ”tværpolitisk netværk”
Nuværende: DUFs tværpolitiske netværk mellem danske og ukrainske politiske
ungdomsorganisationer er startet op i 2019. I strategiperioden vil fokus være på
at etablere bæredygtige og demokratiske strukturer og procedurer for netværket.
Fokus vil desuden være på at udvikle formål og strategi for netværket ud fra de
principper, som DUFs styrelse har drøftet i etableringen af netværket.
Netværket vil også identificere indsatser og aktiviteter og hvordan der sikres
størst mulig udbredelse og inddragelse – både i det bredere politiske miljø i
begge lande samt i DUF-paraplyen.
Ændres til: DUFs tværpolitiske netværk mellem danske og ukrainske politiske
ungdomsorganisationer er startet op i 2019 og har nu. I strategiperioden vil
fokus være på at etableret bæredygtige og demokratiske strukturer og

procedurer. Fokus vil desuden være på at udvikle samt etableret formål og
strategi for netværket ud fra de principper, som DUFs styrelse har drøftet i
etableringen af netværket. Netværket vil også identificere indsatser og
aktiviteter og hvordanhar fortsat fokus på, hvordan der sikres størst mulig
udbredelse og inddragelse – både i det bredere politiske miljø i begge lande samt
i DUF-paraplyen. I efteråret 2020 vil netværket deltage i lokalvalget i Ukraine
og forberede en fælles indsats i forbindelse med Skolevalget og
kommunalvalget i Danmark i 2021.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 25
Vedrørende side 17 ”ungdommens globale stemme”
Nuværende: DUF ønsker fortsat at styrke ungdommens globale stemme ved at
skabe rum for debat, erfaringsudveksling og løsningsforslag med og af unge fra
blandt andet DUFs medlemsorganisationer. DUF har en unik position til at
styrke en global ungedagsorden og ungestemme gennem FN-systemet, gennem
europæisk og nordisk samarbejde, og i andre internationale sammenhænge.
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Dette i kraft af både ungdomsdelegatprogrammet og verdensmålsindsatsen. I
strategiperioden vil fokus være på fortsat at styrke arbejdet med at
fremme danske unges stemme og i at udvikle og implementere indsatserne
under ungdomsdelegatprogrammet og verdensmålsindsatsen. DUF vil også søge
indflydelse og ejerskab i forbindelse med Danmarks formandskab for Nordisk
Ministerråd. Et særligt fokus vil være på at sikre oplysning og forankring af
arbejdet blandt danske unge og i DUFs medlemsorganisationer.
Ændres til: DUF ønsker fortsat at styrke ungdommens globale stemme

ved at skabe rum for debat, erfaringsudveksling og løsningsforslag med
og af unge fra blandt andet DUFs medlemsorganisationer. DUF har en
unik position til at styrke en global ungedagsorden og ungestemme

gennem FN-systemet, gennem europæisk og nordisk samarbejde, og i
andre internationale sammenhænge. Dette i kraft af både DUFs

ungdomsdelegater til FN, EU og Norden, verdensmålsindsatsen –

ungdomsrådssamarbejdet i Ukraine og Zimbabwe. I strategiperioden

vil fokus være på fortsat at styrke arbejdet med at fremme danske unges
stemme og i at udvikle og implementere indsatserne under

ungdomsdelegatprogrammet og verdensmålsindsatsen, herunder en

tematisk udvidelse af ungdomsdelegatprogrammet. DUF vil løbende
være i dialog med ministerier og ambassader om at indtænke

ungdomsdelegaterne i relevante processer. I efteråret 2020 vil DUF
kortlægge muligheder for yderligere at styrke demokratiske og
legitime ungefora globalt, herunder afdække mulige

finansieringskilder. DUF vil ligeledes arbejde på at skabe synergier
blandt indsatsens områder, herunder fremme samarbejdet mellem

DUFs ungdomsdelegater og koordineringen på tværs af Norden, EU
og FN. Et særligt fokus på tværs af alle indsatser vil være på at sikre

oplysning og forankring af arbejdet blandt danske børn og unge samt i
DUFs medlemsorganisationer.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 26
Vedrørende side 17 ”Nordisk samarbejde”
Nuværende: DUF vil også søge indflydelse og ejerskab i forbindelse med

Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd.
Ændres til: Nordisk samarbejde
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Projektet ’Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber (NUBF), som er del af
Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd,’ skal skabe bæredygtige,
demokratiske fællesskaber på tværs af de nordiske landegrænser. Aktiviteterne

skal afholdes for første gang i efteråret 2020. Projektet skal desuden bruges som
en trædesten for samarbejde på andre områder med de nordiske ungdomsråd.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 27
Vedrørende side 18 ”udvekslingsprogram for civilsamfundsledere”
Nuværende: I DUF tror vi på udveksling som et middel til at skabe internationalt
udsyn og forandring. DUF vil i strategiperioden afsøge muligheden for
etableringen af et udvekslingsprogram finansieret af udenrigsministeriet.
Gennem programmet skal DUF invitere unge civilsamfundsledere fra
forskellige lande og politiske styreformer til Danmark og tilsvarende udveksle
danske unge til andre lande med henblik på at få gensidigt større indblik og
erfaring med andre kulturer, politiske systemer og foreningsliv. Programmet
skal forankres i et bredt udsnit af DUFs medlemsorganisationer.
Målsætning: DUF vil afsøge muligheden for etableringen og finansieringen af et
udvekslingsprogram for civilsamfundsledere
Ændres til: I DUF tror vi på udveksling som et middel til at skabe internationalt
udsyn og forandring. DUF vil i strategiperioden afsøge muligheden for
etableringen af et udvekslingsprogram finansieret af udenrigsministeriet.
Gennem udvekslinger skal DUF invitere unge civilsamfundsledere fra

forskellige lande og politiske styreformer til Danmark og tilsvarende udveksle
danske unge til andre lande med henblik på at få gensidigt større indblik og
erfaring med andre kulturer, politiske systemer og foreningsliv. Programmet
skal forankres i et bredt udsnit af DUFs medlemsorganisationer. DUF vil
gennemføre en pilottest under det dansk-ukrainske ungdomshus i 2021 og
drage erfaringer heraf.

Målsætning: DUF vil planlægge en pilotafvikling med unge danske og ukrainske
civilsamfundsledere til afvikling i 2021.

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 28
Vedrørende side 18 ”Etablering af et dansk-ukrainsk ungdomshus”
Tilføjelse af nyt punkt

Side 36

Ændres til: Etablering af et dansk-ukrainsk ungdomshus
I strategiperioden vil DUF, i samarbejde med Dansk Kulturinstitut, igangsætte

et arbejde for at etablere et dansk-ukrainsk ungdomshus i Kiev. For DUF er det
afgørende, at der bakkes op om unge, demokratiske kræfter i Ukraine, og at der
arbejdes for at styrke båndene mellem den danske og ukrainske ungdom. Derfor
vil DUF engagere sig i arbejdet med at etablere et ungdomshus, som skal være
omdrejningspunkt for kapacitetsopbygning af ukrainske
ungdomsorganisationer og øget udvekslingssamarbejde mellem danske og
ukrainske unge.

Målsætning: DUF vil deltage aktivt i etableringen af et nyt dansk-ukrainsk

ungdomshus, med særligt fokus på en demokratisk organisering i huset. Derudover vil
DUF planlægge et større udvekslingsprogram for delegationer af unge danske og
ukrainske civilsamfundsledere samt facilitere et volontørophold, som skal gennemføres i
2021.
Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 29
Vedrørende side 19 ”5d Det Gode Ungdomsliv”
Nuværende: At undersøge ungdommens udfordringer og udvikle løsninger for at
skabe det gode ungdomsliv for alle unge
Ændres til: At undersøge ungdommens udfordringer og udvikle samt

implementere løsninger for at skabe det gode ungdomsliv for alle unge

Ingen bemærkninger.
Ændringsforslag 30
Vedrørende side 20 ”DUF som ungdommens stemme”
Nuværende: DUF har en ambition om at være ungdommens stemme, og et
vigtigt skridt i retning af dette er, at DUF betragtes som en central og legitim
aktør på spørgsmål om unge. DUF vil derfor i strategiperioden indsamle og
opbygge viden om børn og unges forhold. DUFs styrke som central
ungdomsaktør, beror i særlig grad på DUFs rolle som talerør for 78
edlemsorganisationer. Derfor vil det være et særligt fokus for DUF at forankre
og skabe sin viden gennem, og i samarbejde med, medlemsorganisationerne. Det
er afgørende at DUF lykkedes med at omsætte DUFs viden og holdninger til
konkrete forandringer, derfor vil DUF også udarbejde en strategi for

udbygningen af DUFs rolle som central ungdomsaktør, herunder en præcisering
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af hvilke ungegrupper og udfordringer, som DUF i særlig grad vil fokusere sit
arbejde på For at sætte fokus på det gode ungdomsliv, vil DUF uddele
Ungdomskommuneprisen til en kommune, der gør en ekstraordinær
indsats for at forbedre unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår.

Målsætning: For at styrke DUFs legitimitet som central ungdomsaktør, vil DUF
i strategiperioden gennemføre analyser af unges udfordringer, samt afsøge
muligheden for strategiske samarbejder om gennemførelse af en målrettet
kampagne, der fører til konkrete forandringer, i retning at styrke vilkårene for
det gode ungdomsliv.
Ændres til: DUF har en ambition om at være ungdommens stemme, og et

vigtigt skridt i retning af dette er, at DUF betragtes som en central og

legitim aktør på spørgsmål om unge. DUF vil derfor i strategiperioden

indsamle og opbygge viden om børn og unges forhold. DUFs styrke som
central ungdomsaktør, beror i særlig grad på DUFs rolle som talerør for
78 medlemsorganisationer. Derfor vil det være et særligt fokus for DUF
at forankre og skabe sin viden gennem, og i samarbejde med,

medlemsorganisationerne. Det er afgørende at DUF lykkedes med at

omsætte DUFs viden og holdninger til konkrete forandringer. Derfor vil
DUF implementere DUFs ungeindsats for at udbygge DUFs rolle som
central ungdomsaktør.

For at sætte fokus på det gode ungdomsliv, vil DUF uddele

Ungdomskommuneprisen til en kommune, der gør en ekstraordinær
indsats for at forbedre unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår.

Målsætning: For at styrke DUFs legitimitet som central ungdomsaktør, vil DUF
i strategiperioden gennemføre analyser af unges udfordringe, samt afsøge

muligheden for strategiske samarbejder om gennemførelse af projekter, der
fører til konkrete forandringer, i retning af at styrke vilkårene for det gode
ungdomsliv

Ingen bemærkninger.

Styrelsen vedtog den samlede tilpasningen af strategien.
13. Foreløbig evaluering af DUFs corona-indsats

Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger. Fra drøftelsen
var hovedpointerne:
-

Meget positive tilbagemeldinger fra medlemsorganisationer om
DUFs indsats under corona-krisen. Sekretariatet har været
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tilgængelig for medlemsorganisationerne i mange forskellige
-

henseende og der var anerkendelse fra paraplyen til indsatsen.

God fokus i interessevaretagelsen, men der er en læring om at DUF
skal være proaktive og skabe mere synlighed i pressen.
Ift. styrelsens arbejde, så blev der udtrykt ønske om at

styrelsesmedlemmer havde fået nogle flere orienteringer om DUFs
indsats. Styrelsen har været på et sidespor. Der blev samtidig

udtrykt opbakning til forretningsudvalget og formandskabet, som
-

har truffet nogle gode beslutninger.

Opfordring til at DUF sætter sig sammen med KUM og de andre

paraplyorganisationer og evaluerer på processerne i corona-tiden.

Styrelsen tog notatet til efterretning.
14. Ændrings af styrelsens forretningsorden ang. digitale møder
Formanden indledte punktet.

Styrelsen vedtog ændringen enstemmigt ændringen af forretningsordenen.
15. Eventuelt
Clara opfordrede til at deltage i 2030-panelets konference på
Christiansborg den 9.september.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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