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Vores vision: Alle unge med i fællesskabet
DUF har en vision om, at alle unge skal med i fællesskabet.
Fællesskabet er for os både det store samfundsfællesskab, det globale
fællesskab og det demokratiske fællesskab. Det er også de 5.000
forskellige fællesskaber, der findes i DUFs medlemsorganisationers
lokalforeninger. Og det er det nære fællesskab på skolen, i
boligforeningen eller ungdomsklubben. Fællesskabet tager, ligesom
DUFs medlemsorganisationer, mange forskellige former og har vidt
forskellige formål og aktiviteter. Det afgørende er, at alle unge har en
plads i fællesskabet – både det nære fællesskab i lokalforeningen og i
det store demokratiske fællesskab i Danmark. I Dansk Ungdoms
Fællesråd er vi grundlæggende bekymrede for den stadig større andel af
vores generation, som står udenfor fællesskabet. Det viser sig bl.a. ved,
at flere unge oplever et stort præstationspres, at flere unge føler sig
ensomme og at mange unge ikke finder deres plads i
uddannelsessystemet. Det kalder på handling – fra politikere og
beslutningstagere, men først og fremmest fra os selv, som ungdom og
som foreningsliv.
Vi har en klippefast tro på, at et stærkt fællesskab, med en plads til alle
børn og unge, er svaret på udfordringerne. Derfor vil vi i perioden 201920 arbejde målrettet for, at alle børn og unge får en plads i de lokale,
nationale og globale fællesskaber.
Et stærkt demokrati – som livsform og som styreform
DUF arbejder for at styrke unges deltagelse i det repræsentative
demokrati såvel som i den demokratiske samtale, så unge bliver
demokratiske medborgere med indflydelse på samfundet og fremtiden.
En levende, åben og tilgængelig demokratisk samtale er forudsætningen
for, at man som borger har muligheden for at påvirke politiske
beslutninger med holdninger og argumenter, og det repræsentative
demokrati sikrer borgernes demokratiske rettigheder. Men både den
demokratiske samtale og det repræsentative demokrati er udfordret i
disse år – særligt blandt de unge.
Derfor vil DUF arbejde for:
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•

At øge unges demokratiske selvtillid og kendskab til handlemuligheder –
særligt de unge, der har en lavere demokratisk selvtillid end deres
jævnaldrende.

•

At sætte demokratiets tilstand til debat for at udvikle nye svar på
et mere inkluderende og engagerende demokrati.

Et stærkt foreningsliv
DUF er et stærkt fællesskab af 72 forskellige børne- og
ungdomsorganisationer. Tilsammen udgør vi en stor andel af det
samlede foreningsliv i Danmark og ikke mindst en meget stor andel af
de fællesskaber, hvor børn og unge organiserer sig. I fællesskabet kan
vi styrke hinanden, lære af hinanden og varetage vores fælles
interesser. Og i DUF kan vi samle vores resurser om at få flere børn og
unge med i fællesskaber.
Derfor vil DUF arbejde for:
•
•

•

At opbygge og uddanne flere unge i DUFs medlemsorganisationer til
at påtage sig lederskab – i deres forening og i samfundet.
At arbejde sammen med DUFs medlemsorganisationer for at åbne
vores foreningsfælleskaber op for de børn og unge, der i dag står
udenfor fællesskabet.
At styrke det nære foreningsliv i DUFs medlemsorganisationer.

Unge med internationalt udsyn og engagement
Når medlemsorganisationerne engagerer sig i internationale projekter i
partnerskab med ungdomsorganisationer i samarbejdslandene, skaber
de stærke resultater i organisationerne og i samfundet – både hjemme
og ude. Projekterne giver unge resurser og kompetencer til at agere
som forandringsagenter, styrker ungdomsorganisationer og forbedrer
unges muligheder for deltagelse i fællesskabet og indflydelse i deres
samfund.
Derfor vil DUF arbejde for:
•

•

At engagere flere unge fra DUFs medlemsorganisationer i det
internationale arbejde og understøtte at det internationale udsyn
efterfølgende forankres lokalt i det danske foreningsliv.
At verdens unge får en stærkere stemme og større indflydelse på
samfundsudviklingen globalt, nationalt og lokalt.

Det gode ungdomsliv
Alle børn og unge fortjener et ungdomsliv med drømme, muligheder og
tryghed. Men mange unge i Danmark mærker i dag et pres fra både
omverden, de nære relationer og sig selv. Et pres for længere
uddannelser, mental robusthed, højere karakterer, det perfekte job, at
kunne stå på egne ben eller at leve op til urealistiske skønhedsidealer er
alt sammen med til at udfordre rammerne for det gode ungdomsliv.
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Derfor vil DUF arbejde for:
•
•

At sætte børn og unges ønsker på dagsordenen før, under og
efter det kommende folketingsvalg.
At undersøge ungdommens udfordringer og udvikle løsninger for
at skabe det gode ungdomsliv for alle unge
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