Udtalelser - Vedtaget på delegeretmødet 2018

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 FNorganisationen ILO’s konventioner i alle led for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for
unge og voksne i Danmark og resten af verden.

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 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. DUF vil derfor gå i dialog med udenrigsministeriet for at sikre,
at unge fra DUFs partnerskabsprojekter får mulighed for at besøge Danmark og
dermed ikke bliver afskåret denne mulighed på baggrund af afslag på
visumansøgninger.
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