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Politiske mål 2020: Sammen om demokratiske fællesskaber.
Demokratiet er under pres
DUF oplever at demokratiet er under pres både globalt og lokalt. Det lokale fællesskab har været under pres af
nedlukningen og fysisk afstand under corona, hvor vi ikke har kunne samles, som vi plejer. Samtidig oplever vi,
at børn og unges liv er mere påvirket af globale forhold end nogensinde før. I hele verden ser vi autoritære
ledere, der presser menneskerettighederne og slår hårdt ned på folkelige bevægelser. Afgørende beslutninger
for ungdommen træffes mange steder uden demokratisk proces eller samtale. Globaliseringen tager fart og unge
på tværs af verdenen bliver bundet sammen gennem sociale medier, økonomi og kultur. I en stadig stigende
globaliseret verden må den danske ungdom gå forrest i kampen for demokratiet, menneskerettighederne og
bæredygtighed.
Det har vi et ansvar for, fordi det gør en forskel for vores lokale forpligtende og demokratiske fællesskaber. Og
netop gennem succesoplevelser med lokalt engagement og forandringer til det bedre, stiger unges tro på at
demokratisk deltagelse kan gøre en forskel også for de grænseoverskridende problemer. Det kræver også en dansk
ungdom, hvor flere end nogensinde før er engageret i samfundet, forpligtende fællesskaber og tror på
demokratiet. Men det kræver også at ældre generationer lytter åbent til ungdommen og giver plads til at unge kan
gøre deres indflydelse gældende. Vores fællesskaber kan og skal give svar på fremtidens løsningerne på vores
fælles problemer, så vi kan skabe en bæredygtig og bedre fremtid. Vi kan ikke ignorere udviklingen på den globale
scene – alle generationer må løfte deres del af ansvaret.
DUF skal sikre en ungdom, der tror på demokratiet
Aldrig har der været flere børn og unge på jorden, og vi har behov for en stærkere fælles stemme i kampen for
demokrati, menneskerettigheder, selvstændige ungefællesskaber og inddragelse af børn og unge i
samfundsudviklingen. Hvis ikke ungdommen står sammen om en fremtid med demokratiske værdier og fælles
forståelse risikerer vi, at andre ideer og værdisyn bliver dominerende. At DUFs medlemsorganisationer samles
om ideer og værdier giver et helt særligt fundament for de demokratiske fællesskaber, hvor vi kan mødes i
uenighed, dyrke respekt og forståelse for andres holdninger samt danne hinandens holdninger i ét stærkt
fællesskab. De idé- og samfundsengagerende fællesskaber er med til at danne fremtidens demokratier og
samfundsborgere, fordi vi i fællesskaberne mødes om at tro på noget større end os selv, og vi i fællesskaberne
sammen kan rykke verden.
Derfor vil DUF:
-

arbejde for at flere unge, som står udenfor demokratiet og fællesskaberne fremover deltager, engagere sig
og bliver demokratisk dannet gennem lokale forpligtende fællesskaber.

-

arbejde for et mere tilgængeligt demokrati, herunder sikre let og tilgængelig demokratisk viden, samt
fysisk tilgængelighed.
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-

arbejde for at DUF har en stærk stemme i debatten, samt at flere unge bliver et talerør for deres sag og
for demokratiet, samt at styrke åndsfriheden ved bekæmpelse af holdningsforskrækkelse.

-

fortsætte sin stolte tradition gennem 80 år at være en stærk stemme for det institutionelle demokrati,
repræsentativitet og menneskerettigheder.

DUF skal være en stærk forening for medlemsorganisationerne
Vi ser et stort behov for DUF som en stærkere interesseorganisation, så det værdibårne foreningsliv for børn og
unge kommer til at stå endnu stærkere i samfundet. At DUFs medlemsorganisationer samles om ideer og værdier
giver et helt særligt fundament for de demokratiske fællesskaber. DUF er et foreningsfællesskab, der har
holdninger og leverer viden, netværk, sparring og uddannelse skræddersyet til at understøtte medlemmernes
værdi- og idébårne arbejde med børn og unge. Det sker især med specialiserede kompetencer, som medlemmerne
ikke selv har ressourcer til eller med fordel kan trække på, fra netværket i DUF.
Det er særligt vigtigt at DUF bidrager med interessevaretagelse for hele paraplyen. DUF skal vise, hvorfor børn
og unge er vigtige for samfundet, hvorfor vi bør inddrages i beslutningsprocesser og vise den positive værdi vores
fællesskaber har for demokratisk dannelse og samfundssind. DUF skal også styrke medlemsorganisationernes
evne til selv at interessevaretage deres egne sager. DUF skal bidrage til og bakke op om at vores
medlemsorganisationer bliver stærkere, mere bæredygtige og mere tilgængelige, så de bedst muligt kan arbejde
for deres eget idé- og værdigrundlag og deres demokratiske kultur.
Derfor vil DUF:
-

styrke sin egen evne til og engagement i at interessevaretage på vegne af paraplyen, præge
samfundsdebatten og til at kunne opkvalificere medlemsorganisationerne til det samme.

-

styrke sin evne til at rådgive, sparre og udvikle medlemsorganisationerne.

-

facilitere rådgivning og gøre værktøjer tilgængelige indenfor bæredygtighed i medlemsorganisationerne.

-

dyrke stærke og sunde fællesskaber for børn og unge ved at understøtte medlemsorganisationer i deres
arbejde med at skabe trygge rammer for, hvordan frivillige er sammen, og arbejde for at alle i fællesskabet
trives.

-

arbejde med konstant at udvikle vores foreningsliv ved at være åben for at fællesskaber kommer i mange
forskellige former og nysgerrig på hvordan demokratiske organiseringsformer kan nytænkes.

DUF vil skabe større globalt udsyn
Verdenssamfundet er i konstant udvikling. Et anderledes værdisæt på den anden side af jorden, kan have stor
betydning for os i Danmark og vores fremtid. Børn og unge vokser i dag op i en verden med
grænseoverskridende problemstillinger, som kræver fælles løsninger, klare svar og klare demokratiske idealer.
Derfor er det centralt at være ambitiøs på den globale udvikling, have et globalt udsyn og forståelse for
mennesker og vilkår udenfor Danmark. Unge bør være i fronten for mere mellemfolkelige forståelse og for reel
nysgerrighed overfor andre kulturer.
Det kræver, at vi kigger på tværs af landegrænser og sikrer flere unges mulighed for at engagere sig i de globale
udfordringer, der viser sig for unge i hele verden. Vi har behov for at sætte det globale demokrati på
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dagsordenen og kæmpe for, at flere børn og unge vokser op i en demokratisk fremtid. Sammen kan vi udvikle
stærke og demokratiske børne- og ungdomsorganisationer, der kan bidrage til en sund fremtid, der giver børn
og unge mulighed for at deltage og få indflydelse.
Derfor vil DUF:
-

arbejde for at flere unge globalt får muligheden for at engagere sig og præge samfundsudviklingen på
bæredygtig og demokratisk vis.

-

styrke den organisatoriske forankring mellem det international, nationale og lokale arbejde i
medlemsorganisationerne.

-

arbejde for flere legitime og uafhængige ungdomsfora i verden, som giver børn og unge en stemme og
mod på forandring på lokal, national og global plan.

DUF vil arbejde for at flere børn og unge skal trives
At børn og unge trives, er fundamentet for demokratisk engagement og troen på fremtiden. For at bekæmpe den
stigende mistrivsel blandt ungdommen bør alle børn og unge kunne deltage i stærke og sunde fællesskaber. Gode
relationer, trygge rammer og indflydelse på egen hverdag er essentielt i et godt børne- og ungdomsliv, hvor man
udvikler sig selv og i fællesskab med andre, hvor der er plads til tvivl, tro og håb. Ikke alene har vores fællesskaber
været under pres pga. corona, men flere og flere børn samt unge frygter i højere grad end tidligere, hvordan deres
fremtidsmuligheder ser ud.
Vi mener, at alle unge fortjener det gode ungdomsliv med drømme, muligheder og tryghed. Et ungdomsliv med
plads til fejltrin, udfoldelse og forskellighed, hvor unge opbygger mod på livet og hvor man tør dele med ens
nærmeste, når livet er svært. Men unge oplever et stigende pres både på uddannelsesinstitutionen, i deres sociale
liv og på deres levevilkår. Og det er særligt problematisk, at mange unge står uden for fællesskabet, og er alene
med de mange udfordringer. Det er vigtigt, at livet giver plads til at børn og unge kan udvikle sig under trygge
forhold, som danner rammen for det gode ungdomsliv.
Derfor vil DUF:
-

arbejde for at flere børn og unge har steder, hvor de tør dele bekymringer og usikkerheder.

-

arbejde for at flere børn og unge deltager i vores stærke fællesskaber, samt forbedre muligheden for at
deltage i foreningslivet for alle børn og unge.

-

arbejde for at vores fællesskaber gøres tilgængelige, så alle børn og unge kan deltage, trives og føle sig
trygge.

-

arbejde for at kortlægge årsagerne til mistrivsel samt fremsætte løsningsforslag for beslutningstagere.

Alle skal løfte deres del af ansvaret
De udfordringer kræver handling fra os selv og fra vores foreningsliv, men også fra politikere og beslutningstagere
og det samfundsfælleskab, vi alle er en del af. Vi ønsker selv at tage ansvar for at udvikle vores foreningsliv og
fællesskaber for at endnu flere børn og unge kan blive del af det store DUF-fællesskab. Vi tror på, at vores stærke,
forpligtende fællesskaber kan give flere børn og unge et frirum og et fællesskab, som i høj grad er med til at sikre
et stærkt demokrati og et mere bæredygtigt samfund i lokalområdet såvel som ude i verden både nu og i fremtiden.
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