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UDTALELSE 1
Udtalelse vedr.:
Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Forslag til udtalelse:
FN’s 10. verdensmål handler om at reducere uligheden i verden. Alle skal have lige muligheder, og vi
skal reducere sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende love, politik og
praksis.
For at leve op til FN’s målsætning om reduktion af ulighed opfordres Folketinget til at nedsætte en
kommission, der skal arbejde for, at Danmark får en sammenhængende politik, der skal reducere
uligheden i samfundet og sikre inklusion, tilgængelighed og universelt design1.
Demokratiet er ikke et system. Det er et sindelag og en livsform. Forudsætningen for demokratiet er
derfor også adgang til samtalen. Helt konkret adgang. Inklusion og tilgængelighed handler derfor
også om demokratisk ligestilling og respekten for vores forskellighed som mennesker uanset alder,
social baggrund, etnicitet, religion og seksualitet. I DUF ønsker vi et samfund, der i højere grad
inviterer til deltagelse og engagement for alle.
Den 3. december 2016 fejres FN's Internationale Handicapdag. Dette markerer samtidig 10-året for
FN’s vedtagelse af Handicapkonventionen. I DUF ser vi et behov for at tænke mere systematisk
omkring mangfoldighed og alles mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og i samfundet generelt.
I Norge har man udarbejdet en samlet national strategi for universelt design2, der konkret
identificerer behovet for ændringer inden for alle sektorer af lovgivningen. Denne systematiske tilgang
omkring inklusion i lovgivningen kunne man lade sig inspirere af i Danmark.
Danmark er det sidste land i Norden, der ikke har en diskriminationslovgivning, der også gælder uden
for arbejdsmarkedet. I dag kan privatskoler sige nej tak til elever med handicap uden begrundelse og
boligudlejere kan frit afslå at udleje til personer med handicap. Det er en virkelighed, der skal sættes
i historiebøgerne.
Lad os skabe en politik i Danmark, der sikrer, at politikerne, når de i fremtiden diskuterer inklusion
og mangfoldighed, også tænker sikring af lige adgang til uddannelse, kultur- og fritidstilbud,
ungeinvolvering, sociale forhold, boligforhold, sundhed og forebyggelse.

Motivation:
DUF kan som samlet bevægelse for ungdommen i Danmark være med til at pege på behovet for
sammenhængende og ambitiøse løsninger for fremtidens syn på inklusion af unge i samfundet.
Adgang til deltagelse er en forudsætning for, at unge kan blande sig og tage del i samfundslivet og i
den demokratiske dannelse. Ungdommen bør gå forrest i dette arbejde for sikringen af alles lige
adgang til samfundslivet.

Forslagsstillere:
Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH), Red Barnet Ungdom og DFUNK

Noter:
1. Ifølge definitionen i FN’s Handicapkonvention betyder ”universelt design” udformning af produkter,

omgivelser, ordninger og tilbud, så de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for
tilpasning eller særlig udformning. Universelt design udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af
personer med handicap, når der er behov for det. Begrebet handler således om en designstrategi eller
metode med fokus på brugerne og udvikling af løsninger, hvor menneskelige evner, kundskaber, krav og
ønsker er tænkt ind i designet fra begyndelsen.
2. www.regjeringen.no/no/dokumenter/norge-universelt-utformet-2025-regjering/id570031/
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UDTALELSE 2
Udtalelse vedr.:
DUF vil hjælpe migranter til dansk demokratisk forståelse gennem foreningsarbejde

Forslag til udtalelse:
Demokratisk forståelse er en hjørnesten i foreningslivet i Danmark, men desværre ser vi, at der opstår
migrantforeninger, som har meget svært ved at tilegne sig denne demokratiske forståelse. Det skyldes
ofte, at de kommer med en anden kulturel forståelse af demokrati og derfor har svært ved at tilegne
sig den danske demokratiforståelse.
Problemet findes både, hvor migranter involverer sig i ”danske” foreninger, men især hvor migranter
opretter egne foreninger, som baserer sig på deres egen kulturelle arv.
For fremtidens demokrati i Danmark er det vigtig, at der arbejdes målrettet og ihærdigt på, at
migranter kommer til forståelse af dansk demokrati. Det er vigtigt at hjælpe migranter, så alle kan
deltage i det danske demokrati og ikke isolerer sig i parallelsamfund.
Derfor vil DUF arbejde aktivt for, at migrantforeninger også baseres på dansk demokratiforståelse, ved
at knytte disse foreninger tæt til DUFs medlemsorganisationer og DUF.

Motivation:
Det er afgørende, at DUF støtter medlemsorganisationerne i arbejdet med at bringe dansk
demokratiforståelse ind i migrantforeninger og foreninger, hvor migranter deltager.

Forslagsstillere:
Afrika In Touch, Apostolsk Kirkes Børn og Unge, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, Børne- og
Ungdoms Oase, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse,
Danmarks Unge Katolikker, Foreningen for unge nydanskere, Frelsens Hærs Børne- og
Ungdomsarbejde, Israelsmissionens Unge, Kristeligt Forbund for Studerende, Landsforeningen for
Kristne Ungdomsforeninger, Luthersk Missions Børn og Unge, Metodistkirkens Børne- og
Ungdomsforbund, Missionsforbundets Børn og Unge, Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening og
Youth for Christ
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UDTALELSE 3
Udtalelse vedr.:
Ytringsfrihed for alle uanset tro eller politisk overbevisning

Forslag til udtalelse:
På baggrund af blandt andet en dokumentar fra TV2 har regeringen fremsat et lovforslag, som
udmønter en politisk aftale mellem en række politiske partier om det såkaldte ”Enighedspapir”.
Enighedspapiret kriminaliserer visse ytringer på baggrund af, hvem der siger det. Det betyder fremover,
at mange unge frivillige i de kirkelige ungdomsforeninger ikke længere har den samme ytringsfrihed
som de øvrige foreninger og organisationer i DUF.
Ytringsfrihed bør ikke begrænses således, at nogle mennesker må mene noget, som andre ikke må.
Den slags begrænsninger i ytringsfriheden kender vi ellers kun fra regimer, som vi normalt tager
afstand fra. Demokrati og ytringsfrihed er to af hjørnestenene i DUF og i Danmark, og dem skal vi
værne om.
Med denne ændring ville en politisk aktiv ung ustraffet kunne sige ting til et politisk landsmøde, som
en frivillig kirkelig leder vil kunne blive straffet for at sige i sin lokale forening.
Med Enighedspapiret og tilhørende lovoplæg er der alene i DUFs kirkelige ungdomsforeninger langt
over 1.000 engagerede frivillige unge, som nu skal passe på med, hvad de mener, fordi deres ønsker
om at gøre en forskel for andre børn og unge har et udspring i et kirkeligt miljø.

Motivation:
Vi finder det dybt problematisk, at unge, som aktivt tager ansvar for andre unges demokratiske
oplæring, kan straffes med op til 3 års fængsel, fordi ordene falder i et kirkeligt regi. Vi finder
det rimeligt, at der er begrænsninger i ytringsfriheden, så længe de gælder for alle. I Danmark
praktiserer vi lighed for Loke og Thor, men med det her lovforslag forsvinder den praksis.

Forslagsstillere:
Afrika In Touch, Apostolsk Kirkes Børn og Unge, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, Børne- og
Ungdoms Oase, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Danmarks Unge Katolikker, Foreningen for
unge nydanskere, Israelsmissionens Unge, Kristeligt Forbund for Studerende, Landsforeningen for
Kristne Ungdomsforeninger, Luthersk Missions Børn og Unge, Metodistkirkens Børne- og
Ungdomsforbund, Missionsforbundets Børn og Unge, Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening og
Youth for Christ
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UDTALELSE 4
Udtalelse vedr.:
Dansk ungdomsdelegat til FN’s klimaforhandlinger

Forslag til udtalelse:
Klimaforandringerne påvirker verdens fremtid og dermed også unges fremtid. Et ændret klima
forandrer eksistensvilkåret for ungdommen i dag. Derfor bør unge sikres en klar stemme i debatten og
have adgang til de politiske ledere, der træffer beslutninger om klodens fremtid.
I udkastet til Danmarks udviklingspolitiske strategi står der, at unge er værdifulde forandringsagenter,
at verdens unge er vores alles fremtid, at de skal høres, inddrages og være med til at bestemme,
hvordan fremtidens samfund skal formes.
Derfor er det naturligt, at unge er med, hvor beslutninger tages vedrørende klimaet.
Til FN’s klimaforhandlinger kan danske unge få mulighed for at indgå i dialog og styrke den gensidige
forståelse på tværs af nationale, ideologiske, religiøse, sekteriske og andre skel. Til COP22 i
Marrakech var unge fra en række lande repræsenteret ved forhandlingerne og havde adgang til
beslutningstagere. Samme mulighed bør den danske ungdom have.
DUF opfordrer derfor regeringen til at lade DUF udpege minimum en delegat til den officielle danske
delegation til fremtidige FN-klimaforhandlinger.

Motivation:
DUF arbejder for at styrke unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale. I dag sendes
der danske ungdomsdelegater til FN’s generalforsamling, hvor formålet er at bidrage med
ungdommens stemme. Det samme bør være tilfældet til de årlige COP-forhandlinger, hvor tiltag til at
begrænse Co2-udledning og tilpasning til klimaforandringer er på dagsordenen, og hvor beslutninger,
der rækker langt ud i fremtiden og berører unge, træffes.
Da DUF i dag står for udpegning af den danske ungdomsdelegat til FN’s generalforsamling, vil det
også være naturligt at give DUF ansvaret for udpegning til klimaforhandlingerne i FN, hvorved DUFs
position som primær aktør i forhold til unges demokratiske deltagelse styrkes.

Forslagsstillere:
KFUM og KFUK Danmark, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF) og Det Danske Spejderkorps (DDS)
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