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Forslag til ændring i forretningsorden 
 

Vedr. pkt. 2 Forslag til forretningsorden – Tilføjelse af to nye punkter 

Pkt. 8: På delegeretmøde foretager de delegerede en prioritering af de indkomne forslag til temapolitisk 

drøftelse således, at der kun vedtages 10 endelige forslag. Styrelsen fastsætter den nærmere procedure for 

prioriteringen af forslag. 

 

Pkt. 9: Som redaktionsudvalg har Styrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der bearbejder og redigerer de 

forslag, som DUF modtager for at sikre et ensartet udtryk og format. 

 

Motivation: 

DUFs styrelse indstiller to tilføjelser til forretningsorden vedr. behandlingen af temapolitisk drøftelse 2018. 

 

Forslagsstiller:  

DUFs styrelse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Temapolitisk drøftelse 2018 
 
Uddannelse  
 
Afskaf omprioriteringsbidraget  

Ungdommen har krav på uddannelser af høj kvalitet, og derfor ønsker vi, at omprioriteringsbidraget bliver 

afskaffet. Derved sikrer vi, at uddannelsesinstitutioner har mulighed for at prioritere kvalitetsundervisning.  

Justering af fremdriftsreformen 

Fremdriftsreformen har været med til at skabe et system, som er rigidt og ufleksibelt. Vi mener, at der skal 

skabes et system, hvor den enkelte studerende i højere gad har indflydelse på tilrettelæggelsen af sin egen 

uddannelse. Der er brug for nyuddannede, som også har praktisk erfaring fra det virkelige liv, både gennem 

frivilligt engagement og studiearbejde.  

Drop uddannelsesloftet 

Unge trives og præsterer bedst, når der er tillid, frihed og fleksibilitet i deres uddannelse. Vi mener at 

uddannelsesloftet skal droppes, og at muligheden for frit at vælge og genvælge videregående uddannelser 

skal genetableres. 

Individuel uddannelsesvejledning skal være en ret  

I DUF mener vi, at uddannelsesvalg skal ske på et oplyst grundlag. Derfor ønsker ungdommen, at 

muligheden for individuel vejledning genetableres, så unge kan vejledes efter deres egne ønsker og 

drømme. 

Skolen skal give plads til fritidslivet 

Børn og unge bevæger sig hver dag i forskellige arenaer i deres liv. Vi ved fra vores daglige 

foreningsarbejde, at mange har brug for at udfolde sig i en arena, der er andet og mere end skolen. 

Foreningslivet kan rumme alle, og børn og unge har brug for den anerkendelse, der kommer gennem 

foreningslivet. Derfor ønsker ungdommen en skoledag, der giver plads til et rigt fritidsliv. 

 

Arbejdsmarked 
 
Der skal reserveres midler til, at arbejdsmarked bliver mere fleksibelt for unge med engagement i 

frivillige foreninger igennem lønrefusion. 

Som ung på arbejdsmarkedet kan fleksibiliteten til at fortsætte et frivilligt engagement være udfordret. 

Derfor ønsker ungdommen, at der reserveres midler til, at arbejdsmarkedet bliver mere fleksibelt for unge 

med engagement i frivillige foreninger igennem en lønrefusionsordning. 

Sænk pensionsalderen 

Velfærdsforliget i 2006 gav mange unge en ny bekymring, nemlig deres pension. For første gang i nyere tid 

står mange unge med en pensionsalder højere end deres forventede levealder, det skaber bekymring 

specielt blandt unge faglige. Derfor skal DUF arbejde for at sænke pensionsalderen enten permanent eller 

til et mere fair pensionssystem etableres.  

Vi må ikke blive den første ungdom uden alderdom. 
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Forslagsstiller: 

LO Ungdom 

Alle skal have ret til en praktikplads 

Udgangspunktet for at komme i job efter endt erhvervsuddannelse er gode og lærerige praktikforløb. Her 

er det naturligvis essentielt, at alle har muligheden for at komme i praktik. Derfor ønsker ungdommen, at 

alle skal have ret til en praktikplads. 

Afskaf opholdskravet 

I en globaliseret verden er det vigtigt, at danske unge har muligheder for at rejse ud. Muligheden for at 

rejse ud og sprede lidt af Danmark, og muligheden for at komme hjem med lidt af verden. Vi ønsker, at man 

afskaffer opholdskravet, så unge fremover kan rejse ud i verden uden senere at skulle bøde for det med 

deres ret til dagpenge. 

Forslagsstiller: 

Rasmus Schaal, Dansk ICYE 

 

Demokrati og foreninger 
 

Foreningslivet skal ind på uddannelsesinstitutionerne 

Den generelle holdningsforskrækkelse i samfundet påvirker også flere af de frivillige organisationers 

mulighed for at være til stede på uddannelsesinstitutionerne. Således oplever religiøse, og til dels også 

politiske organisationer, at blive afvist når de rækker hånden ud. Det er i DUFs optik en misforstået 

beskyttelse mod indoktrinering og bunder primært i skolernes frygt fra repressalier fra forældre, der har en 

anden holdning, end den en elev er blevet præsenteret for. Derfor ønsker ungdommen mere plads til 

mangfoldighed på vores uddannelsesinstitutioner. 

Foreningslivet skal ikke modarbejdes af bureaukrati  

I DUF forstår vi om nogen, at demokratiets faste følgesvend er bureaukratiet. Alt for ofte oplever vi dog, at 

det frivillige foreningsliv bliver mødt af krav fra offentlige myndigheder, som ingen mening giver i den 

virkelige verden. Derfor ønsker ungdommen, at der bliver lavet en regelforenklingsgennemgang af hele 

foreningsområdet. 

Fritidspas til frivillige foreninger for økonomiske trængte 

Det må aldrig være økonomiske årsager, der er skyld i, at børn og unge ikke lever et rigt fritidsliv. Derfor 

ønsker ungdommen fritidspas til frivillige foreninger for økonomisk trængte. 

Unge skal høres undervejs i politiske beslutninger  

Alle borgere i vores samfund har ret til muligheden for at gøre deres indflydelse gældende i politiske 

beslutningsprocesser. Også børn og unge. Derfor ønsker ungdommen bedre rammer for, at alle unge kan 

deltage i demokratiet og blive provokeret og udfordret i deres holdninger.  

Uddannelsesinstitutioner skal inddrage eleverne i højere grad i beslutningsprocesser 

Vores uddannelsessystem spiller en vigtig rolle i at forme og udvikle unges demokratiske selvtillid. Derfor 

ønsker vi, at elever i højere grad bliver inddraget i de betydningsfulde beslutningsprocesser på deres 

uddannelse f.eks. igennem elevråd.  
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Alle børn og unge skal have mulighed for at nå deres fulde potentiale 

Børns tidlige udvikling har stor betydning for, hvordan de klarer sig i resten af deres liv, og det er velkendt, 

at børn lærer og udvikles på forskellig vis. I DUF mener vi, at vi i samfundet har et fælles ansvar for, at alle 

børn og unge har de bedst mulige vilkår for at udvikle sig. For at løfte dette ansvar kræver det, at vi 

indretter vores institutioner og uddannelser på en måde, der også tager højde for de forskellige 

udgangspunkter hos børn og unge. Ved at tage højde for disse forskelligheder kan vi i fællesskab fremme 

positiv udvikling og ligestilling i Danmark. Derfor ønsker DUF, at Folketinget indretter offentlige 

institutioner og uddannelsessteder, så alle børn og unge får de bedst mulige forudsætninger for at udvikle 

sig. 

Forslagsstillere: 

De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Frivilligt Drenge- og Pige-

Forbund, FDF, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark 

Unge skal lære af andre unge 

Unge i dag vokser op under nogle væsentligt andre forudsætninger end deres forældre. I DUF tror vi på, at 

udfordringer med eksempelvis digital vold, urealistiske kropsidealer og udskamning af særligt kvinders 

seksualitet håndteres bedst i åben og fordomsfri dialog med andre, ligeværdige unge. Derfor ønsker 

ungdommen, at der bliver skabt bedre rammer for og større tilgængelighed af ung-til-ung 

seksualundervisning.  

Forslagsstiller: 

International Medical Cooperation Committee (IMCC) 

 

Det gode børne- og ungdomsliv 
 

Skolen skal uddanne og danne, så børn og unge er rustet til dagligdagens liv og udfordringer 

Unge fylder uforholdsmæssigt meget i lånehajers kundekartoteker og i registret over dårlige betalere. Der 

er brug for, at basisforståelse for penge og privatøkonomi bliver en del af den almene dannelse i 

uddannelsessystemet, og at det derfor skal på skoleskemaet. 

Mental sundhed skal på skoleskemaet og have bedre rammer 

Alt for mange børn og unge oplever i dag at have ”ondt i livet”. Vi kan som samfund ikke være bekendt blot 

at se til, mens den generelle trivsel kun udvikler sig i en fortsat negativ retning. Derfor ønsker ungdommen, 

at mental sundhed kommer på skoleskemaet, og at der etableres en ret til skattebetalt psykologhjælp for 

alle børn og unge. 

Færre stopklodser for unge med handicap 

I DUF mener vi, at alle har ret til et godt liv. Unge med handicap oplever dog udfordringer på deres vej. 

Derfor ønsker ungdommen færre stopklodser og bedre muligheder for unge med psykiske eller fysiske 

handicap. 

Prioriter forebyggelse  

Unges mentale sundhed udvikler sig i en foruroligende retning. Årsagerne er mange og komplekse, men det 

stigende antal diagnoser, mistrivslen og de alt for hyppige selvmordsforsøg bør få os alle til at stoppe op og 

spørge, om vi som samfund har skabt de bedste rammer for, at børn og unge kan vokse op og trives. Vi må i 
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højere grad prioritere forebyggelse og behandling i indsatsen mod psykisk sårbarhed, åbne vores 

fællesskaber for flere og blive bedre til at håndtere og tale om mental sundhed. 

Forslagsstiller: 

URK. 

Bevar den gode adgang til naturen 

Mange børn og unge har i dag ondt i livet i form af fx ensomhed, angst eller stress. En måde at forebygge og 

komme dette til livs på er at få børn og unge ud i naturen. Samtidig er det vigtigt, at børn og unge får 

mulighed for at kende naturen i den verden, de skal være med til at passe på og sikre fremover. I DUF 

mener vi, at Folketinget skal arbejde på at værne om naturen på en måde, hvor der sikres nem adgang i dag 

og fremover. 

Forslagsstillere: 

De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Danske Baptisters Spejderkorps, 

KFUM-Spejderne i Danmark, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. 

 

Klima og bæredygtig udvikling 
 

Danmark skal opfylde forpligtelserne i Parisaftalen 

I DUF mener vi, at alle børn og unge har ret til en fremtid med et stabilt klima. Derfor ønsker vi, at et nyt 

Folketing skal tage ansvar for den fremtid, som børn og unge kommer til at leve i, ved at opfylde 

forpligtelserne i Parisaftalen og levere reelle reduktioner, der mindsker klimaforandringerne og sikrer, at vi 

kan holde os under 1,5 graders temperaturstigning.  

Forslagsstillere: 

KFUM og KFUK i Danmark, De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Danske 

Baptisters Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund - FDF og KFUM-Spejderne i Danmark. 

Klimaet skal højere op på den politiske dagsorden 

I DUF mener vi, at klimakrisen skal tages alvorligt. Vi er den sidste generation, der kan gøre noget ved 

klimaforandringerne, og mange unge frygter konsekvenserne for fremtidens verden. Derfor ønsker 

ungdommen, at klimadagsordenen prioriteres højere, og at klimabevidsthed i langt højere grad indarbejdes 

i vores uddannelser, i fritidslivet og i de politiske institutioner. 

Forslagsstiller:  

Danske Studerendes Fællesråd 

Børn og unge skal kunne vælge at leve bæredygtigt 

Forbruget af vores ressourcer er uholdbart og øger de negative følger af klimaforandringerne, så som 

menneskelig lidelse, udryddelse af arter og mere ekstremt vejr. Mange danske børn og unge går allerede 

forrest og ønsker i højere grad end tidligere at leve bæredygtigt, men de danske offentlige institutioner har 

ikke en fælles politik på området. I DUF mener vi, at Folketinget skal arbejde for, at offentlige institutioner 

øger deres fokus på bæredygtighed, så det er lettere fx at vælge at spise bæredygtigt. 

Forslagsstillere: 



7 
 

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og 

VIRKE, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-Spejderne i Danmark. 

 

Globalt ansvar 
 

En varm velkomst 

Alle, der kommer til Danmark for at studere, arbejde, bo og leve, skal bydes ordentligt velkommen og møde 

det danske samfund og fællesskaberne heri. Det gælder den forretningsrejsende såvel som flygtningen – og 

uanset hvor længe de tilrejsende får lov til at være her. For at lykkes med denne ambition foreslår vi, at 

foreninger og civile fællesskaber i langt højere grad involveres og gives en central rolle i modtage- og 

integrationsopgaver. 

Forslagsstillere: 

DFUNK, IMCC og URK. 

Danmark skal danne samfunds- og verdensborgere 

Verden er mere global end nogensinde før, og vi har i dag verdens mest forbundne ungdomsgeneration. De 

danske uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet har altid været fælles om at danne gode 

samfundsborgere. I dag er verden kommet tættere på os, og det er derfor endnu vigtigere end nogensinde, 

at danske uddannelsesinstitutioner også er med til at danne verdensborgere for at sikre, at danske unge 

også forstår den verden, som vi er en del af og bekymrer sig for den. I DUF mener vi derfor, at Folketinget 

skal arbejde for, at danske uddannelsesinstitutioner i højere grad end nu fokuserer på at danne 

verdensborgere for eksempel gennem arbejdet med FNs Verdensmål. 

Forslagsstillere: 

De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Danske Baptisters Spejderkorps, 

KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-Spejderne i Danmark, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. 

Danmark skal leve op til Verdensmålene 

FNs Verdensmål er en ambitiøs og global agenda for bæredygtig udvikling gældende for alle verdens lande. 

Danmark har skrevet under på målene og været en stærk aktør i tilblivelsen af dem. Selvom der arbejdes på 

målene, og Danmark er et af de lande, der er kommet længst med at opfylde FNs Verdensmål, er vi langtfra 

i mål - Især på Verdensmål 12, 13, 14 og 15 er der langt igen. Derfor skal Danmarks indsats for at opfylde 

FNs Verdensmål styrkes, så vi kan nå at opfylde alle mål i 2030. 

Forslagsstillere: 

De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Danske Baptisters Spejderkorps, 

KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-Spejderne i Danmark, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. 

Danmark skal fortsat bakke op om menneskerettighederne 

Menneskerettighederne og de dertil hørende institutioner er sat i verden for at sikre retfærdighed, værne 

om det enkelte menneskes rettigheder og vores fælles samfund. Danmark indgår i et forpligtende 

fællesskab om at styrke disse rettigheder og vores internationale fællesskab, og derfor mener vi i DUF, at 

Folketinget fortsat skal stå på mål for menneskerettighederne og de dertilhørende institutioner, som 

Danmark har forpligtet sig til. 

Forslagsstillere: 
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Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, De grønne pigespejdere og 

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, KFUM-Spejderne i Danmark. 

Udviklingsbistanden skal fortsat være en dansk prioritet 

Tanken bag Danmarks udviklingsbistand har fra start været at støtte nogle af de mennesker i verden, der 

befinder sig i en skrøbelig eller sårbar position. I dag er niveauet af dansk udviklingsbistand faldet til kun 

lige at leve op til FNs målsætning for rige lande om at give 0,7 % af et lands BNP i udviklingsbistand.  I DUF 

mener vi, at Danmark, som et af verdens rigeste lande, skal gå forrest og fortsat give minimum 0,7 % af BNP 

i udviklingsbistand og at disse midler skal fokuseres på verdens sårbare og fattigste og ikke flygtninge i 

Danmark. 

Forslagsstillere: 

Danske Baptisters Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, KFUM-Spejderne i Danmark, DUI-

LEG og VIRKE. 

Bedre mulighed for globalt udsyn 

I DUF anerkender vi, at den rigtige vej gennem uddannelsessystemet ikke nødvendigvis er direkte fra din 9. 

klasse til en ungdomsuddannelse. Samtidigt er vi stærke fortalere for kulturudveksling på tværs af 

landegrænser. Derfor ønsker ungdommen, at det skal være muligt at få tilskud til et udvekslingsophold 

efter endt folkeskole i stil med det tilskud, man kan opnå ved at gå på en efterskole. 
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Ændringsforslag til politisk mål 
 

Ændringsforslag 1 

Vedr.: Side 94, linje 13  

Nyt forslag: (tilføjelse/udeladelse/omformulering) 

Vi har en klippefast tro på, at et stærkt og mangfoldigt fællesskab, med en plads til alle børn og unge, er 

svaret på udfordringerne.   

Motivation: 

I DFUNK tillægger vi også fællesskaber stor værdi. Igennem stærke og mangfoldige fællesskaber oplever vi, 

at unge får mere mod på livet, at de motiveres til at gøre en forskel, og at de har oplevelser, der vil forme 

resten af deres liv.  

Vi synes, det er essentielt, at disse fællesskaber er mangfoldige. Både mangfoldige i deres 

organiseringsformer og mangfoldige i de engagerede personer.  

Det er vigtigt, at DUF også anerkender værdien af mangfoldighed. Et stærkt fællesskab er et mangfoldigt 

fællesskab. Derfor foreslår DFUNK at tilføje ordet “mangfoldigt” i ovenstående sætning i det politiske mål. 

Forslagsstiller: 

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom 

 

Ændringsforslag 2 

Vedr.: Side 94, linje 9-10 (Et stærkt demokrati) 

 

”At øge unges demokratiske selvtillid – særligt de unge, der har en lavere demokratisk selvtillid end deres 

jævnaldrende.” 

Nyt forslag: Omformuleres til:  

”At øge unges demokratiske selvtillid og kendskab til handlemuligheder – særligt de unge, der har en lavere 

demokratisk selvtillid end deres jævnaldrende.” 

Motivation: 

Demokratisk selvtillid kan ikke stå alene, hvis man skal have et sundt demokrati. Det er væsentligt, at unge 

også er i stand til at omdanne denne selvtillid til handling – både i og uden for det formelle demokrati. Det 

gælder eksempelvis debatindlæg, åbne ministerbreve, kampagner, borgerforslag, lokale aktiviteter og så 

videre. DUF og alle DUFs medlemsorganisationer gør allerede rigtig meget for at give unge mulighed for at 

handle i form af vores foreningsliv. Med denne tilføjelse forpligter DUF sig til at øge unges kendskab til 

deres muligheder for at øge indflydelse på demokratisk vis.  

Forslagsstillere: 

AFS Interkultur, CISV Danmark, Dansk ICYE, International Medical Cooperation Committee (IMCC) og Youth 

for Understanding – Danmark (YFU). 
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Ændringsforslag 3 

Vedr.: side 94 nederst (et stærkt demokrati) 

 

Nyt forslag: (tilføjelse/udeladelse/omformulering) 

DERFOR VIL DUF ARBEJDE FOR: 

At øge børn og unges demokratiske viden og selvtillid – særligt de børn og 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. 

 

Motivation: 

Udgangspunktet for målet er, at den demokratiske dannelse skal styrkes. Dette skal ske for både børn og 

unge, da den demokratiske dannelsesproces ikke først starter, når man er ung.  

Forslagsstillere: 

DUI-LEG og VIRKE, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, 

Det Danske Spejderkorps, KFUM og KFUK i Danmark 

 

Ændringsforslag 4 

Vedr.: side 95, linjenr.: 8-13 (et stærkt foreningsliv) 

Nyt forslag: (tilføjelse/udeladelse/omformulering) 

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 fællesskaber op for de børn og 

unge, der i dag står uden for fællesskabet. 

At styrke det nære foreningsliv i DUFs medlemsorganisationer. 

 

Motivation: 

Det er lokalforeningerne i DUFs medlemsorganisationer, der danner rammen om mange af de stærke lokale 

fællesskaber, som børn og unge indgår i i deres hverdag. Det er derfor også her arbejdet med at sikre, at 

alle børn og unge får en plads i fællesskabet og opbygger demokratisk selvtillid starter. Derfor er det også 

vigtigt, at DUF arbejder aktivt med at styrke de nære fællesskaber, også gennem landsorganisationerne, 

hvis vi skal lykkes med vores øvrige politiske mål. 
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Forslagsstillere: 

De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Frivilligt Drenge- og Pige 

Forbund, FDF, KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske Spejderkorps og KFUM og KFUK i Danmark. 

 

Ændringsforslag 5  

Vedr.: Linje 8 under overskriften Unge med internationalt udsyn og engagement 

”At engagere flere unge fra DUFs medlemsorganisationer i det internationale arbejde.”  

Nyt forslag: Tilføjes før punktum: 

”og understøtte at det internationale udsyn efterfølgende forankres lokalt i det danske foreningsliv og 

samfund.” 

Motivation: 

DUF har igennem de seneste år haft øget fokus på, at det internationale arbejde skal forankres lokalt, så 

det internationale udsyn og engagement også kommer foreningslivet og samfundet herhjemme til gavn. Vi 

ser meget positivt på denne udvikling og ønsker med tilføjelsen blot at understrege vigtigheden af, at 

fortsætte dette fokus. Det er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at vi ikke blot skaber 

unge globale borgere med internationalt udsyn, men at vi også understøtter unge i at omsætte dette til en 

lokal og dansk kontekst, hvor tolerance for forskellighed og mellemfolkelig forståelse kan være ligeså 

væsentlig og aktuel. 

Forslagsstillere: 

AFS Interkultur, CISV Danmark, Dansk ICYE, International Medical Cooperation Committee (IMCC) og Youth 

for Understanding – Danmark (YFU). 

 

Ændringsforslag 6 

Vedr. side 95, linje 22 (Unge med internationalt udsyn) 

Nyt forslag: (tilføjelse/udeladelse/omformulering) 

Tilføjelse som et nyt tredje punkt under “Derfor vil DUF arbejde for”: 

At internationale partnerskaber udvikles med aktiviteter både hjemme og ude.  

 

Motivation: 

Internationale partnerskaber er med til at styrke børn og unges muligheder for at gøre en positiv forskel i 

verden. Et internationalt engagement udvikles dog ikke blot ved at rejse uden for Danmarks grænser men i 

høj grad også ved at invitere unge fra partnerskabslande til Danmark. Dette er medvirkende til at 

internationale partnerskaber bliver mere ligeværdige og giver mulighed for, at vi kan lade verdens unge 

møde vores demokrati og foreningsliv. Derfor skal det også være en prioritet for DUF at forbedre 

mulighederne for at internationale partnerskaber udvikles med aktiviteter på tværs af landegrænser. 

Forslagsstillere: 

KFUM og KFUK i Danmark, Danske Baptisters Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, De grønne pigespejdere, 
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KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, Baptisternes 

Børne- og Ungdomsforbund - BBU, Ung Mosaik, Youth for Christ - YFC Danmark, Børne og UngdomsOase - 

BUO, Landsforeningen For Kristne Ungdomsforeninger - LFKU, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler - 

DFS, Kristeligt Forbund for Studerende - KFS, Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse - DKG, 

Israelsmissionens Unge - IU, Missionsforbundets Børn & Unge - MBU, Foreningen for Unge Nydanskere - 

FUN, AFS Interkultur, IMCC, YFU Danmark. 

 

Ændringsforslag 7 

Vedr.: Side 95 nederst (Det gode ungdomsliv) 

 

Nyt forslag: (tilføjelse/udeladelse/omformulering) 

 

DERFOR VIL DUF ARBEJDE FOR:  

At sætte børn og unges ønsker på dagsordenen før, under og efter det kommende folketingsvalg. 

At undersøge barndommens og ungdommens udfordringer og udvikle løsninger for at skabe det gode 

ungdomsliv for alle unge 

 

Motivation: 

Dansk Ungdoms Fællesråd ønsker at skabe aktive medborgere og skabe gode kår, for både børn og unge. 

Denne proces starter i en tidlig alder og ikke kun i ungdomsårene. DUF bør derfor arbejde med både børn 

og unge, for at kunne skabe det gode ungdomsliv.  

Forslagsstillere: 

DUI-LEG og VIRKE, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, 

Det Danske Spejderkorps 
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Forslag til udtalelse 
 

Udtalelse 1 

Det 8. verdensmål - Anstændige jobs og økonomisk vækst 

 

Forslag til udtalelse: 

Verdens børn og unge har brug for og ret til at vokse op i en stabil verden i bæredygtig udvikling og med 

gode jobs. Vores generation af unge er den største nogensinde, og vi kan ikke acceptere den usikkerhed, 

der præger vores fremtidige arbejdsliv.  

DUF finder det altafgørende, at verdensmålene nås, herunder det 8. verdensmål om anstændige jobs og 

økonomisk vækst.  

DUF er imod enhver form for udnyttelse af børn og unge til børnearbejde. Det er en vigtig sag for os børn 

og unge i Danmark at hjælpe med at udrydde de dårlige forhold, som mange børn, unge og voksne rundt 

omkring i verden lever og arbejder under. 

Alle unge bør også sikres en god og tryg start på arbejdsmarkedet. Alt for mange unge bliver udnyttet og 

snydt i deres første år på arbejdsmarkedet både i Danmark og i resten af verden. Det er vigtigt, at vi som 

samfund tager godt imod de nye på arbejdsmarkedet og sikrer, at de får en god oplevelse med deres første 

job. 

Derfor vil DUF gå foran og vise medlemsorganisationerne vejen til en god indkøbspolitik med fokus på, at 

alle tjenesteydelser og varekøb skal ske fra steder, som har overenskomst, ligesom alle leverandører ude i 

verden skal overholde FN-organisationen ILO’s konventioner i alle led for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår 

for unge og voksne i Danmark og resten af verden. Det skal være DUF´s politik, at ikke én DUF-krone må gå 

til underminering af arbejdsmarkedet, hverken i Danmark eller resten af verden. 

Forslagsstillere: 

LO Ungdom, DSU - Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DABUF - Danske Børne- og 

Ungdomsfilmklubber, Ungdomsringen og DUI-LEG og VIRKE 

 

Udtalelse 2 

Alle unge fra partnerskabslande skal have mulighed for at besøge Danmark.  

 

Forslag til udtalelse: 

Internationale partnerskaber udvikles både inden for og uden for Danmarks grænser. DUF - Dansk 

Ungdoms Fællesråd mener derfor, at det er afgørende, at engagerede unge har mulighed for at mødes og 

udvikle aktiviteter på tværs af landegrænser.  

Ligesom danske unge styrker deres internationale udsyn og engagement ved at opleve foreningskulturen i 

andre lande, mener DUF også, at verdens unge skal have mulighed for at møde og lære af det danske 

demokrati og foreningsliv. Dette styrker de internationale partnerskaber, og gør dem mere ligeværdige og 
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levedygtige. En grundlæggende præmis for det internationale arbejde er, at arbejdet foregår både hjemme 

og ude.  

DUF vil derfor arbejde for at sikre, at unge fra partnerskabslande får mulighed for at besøge Danmark og 

dermed ikke bliver afskåret denne mulighed på baggrund af afslag på visumansøgninger. 

Motivation: 

I DUF har vi stor succes med internationale projekter, som lykkes med at engagere unge i partnerskaber på 

tværs af grænser. Vi oplever desværre ofte, at unge fra partnerskabslande får afslag på visumansøgninger 

og dermed ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter i Danmark. Dette sker på trods af grundigt 

forarbejde med visumansøgninger og succesfulde historier med partnerskaber, hvor ingen udenlandske 

unge undgår at rejse retur.    

Denne problemstilling er en fundamental udfordring for de internationale partnerskaber og er 

medvirkende til at skabe ulighed mellem DUFs medlemsorganisationer og udenlandske 

partnerskabsorganisationer.  

Der er derfor et behov for, at DUF søger indflydelse på, at færre unge fra partnerskabslande får afslag på 

visumansøgninger i forbindelse med partnerskabsaktiviteter i Danmark. 

Forslagsstillere: 

KFUM og KFUK i Danmark, DUI-LEG og VIRKE, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Det 

Danske Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, KFUM-Spejderne i Danmark, Baptisternes 

Børne- og Ungdomsforbund - BBU, Ung Mosaik, Youth for Christ - YFC Danmark, Børne og UngdomsOase - 

BUO, Landsforeningen For Kristne Ungdomsforeninger - LFKU, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler - 

DFS, Kristeligt Forbund for Studerende - KFS, Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse - DKG, 

Israelsmissionens Unge - IU, Missionsforbundets Børn & Unge - MBU, Foreningen for Unge Nydanskere - 

FUN, AFS Interkultur, IMCC, YFU Danmark 
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Lokalefordeling under Temapolitisk drøftelse  
1. del 
 

Gruppe 1  Salon 2 

Gruppe 2  Salon 3+4 

Gruppe 3  Salon 20 

Gruppe 4  Salon 21 

Gruppe 5  Salon 22 

Gruppe 6 Salon 23 

Gruppe 7 Salon 24  

Gruppe 8 Salon 25 

Gruppe 9 Salon 26 

Gruppe 10 Salon 27 

Gruppe 11 Salon 28 

Gruppe 12 Salon 29 

Gruppe 13 Salon 30 

Gruppe 14 Salon 31 

 

 


