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FORMANDENS FORORD
2021

blev endnu et år i coronaens tegn. Et år, hvor nedlukning og onlinearrangementer nåede at blive
hverdag, men også et år, hvor vi langt om længe
kom fri af coronaens klør og kunne vende tilbage til vores fysiske fællesskaber igen.
Som unge har vi løftet et kæmpe ansvar under
coronakrisen. Sammen har vi bidraget til at holde smitten i skak og pandemien under kontrol –
også selv om de fleste af os ikke frygtede at blive
syge. Ikke for os selv, men for fællesskabet. For
de ældre og udsatte i vores samfund.
Som foreningsliv har vi skulle navigere i skiftende retningslinjer om alt fra afspritning og
mundbind til areal- og afstandskrav. Vi har
skulle forsøge at forstå og acceptere beslutninger, der ikke altid gav mening i vores verden. Og
samtidig holde gejsten oppe – for vores foreninger og fællesskabets skyld.
For DUF har det været helt afgørende at sikre,
at foreningslivet for børn og unge har haft de
bedst mulige vilkår under coronanedlukningen. DUF har oversat og rådgivet lokalforeninger om retningslinjer. DUF har kaldt på
politisk handling for foreningslivet i kampen
om genåbningsrækkefølgen. Og DUF har administreret nye coronapuljer til gavn for vores
lokalforeninger.
Men coronakrisen har sat sine spor i foreningslivet. DUF lavede i marts/april måned en medlemsundersøgelse, der viste, at størstedelen af
paraplyen har mistet både frivillige ildsjæle og
medlemmer. Det bliver et langt sejt træk at genstarte foreningslivet – og få motiveret alle gode
frivillige, som er faldet fra, til at komme tilbage.
Derfor har DUF også brugt mange ressourcer i
interessevaretagelsen på at sikre, at vores foreninger kunne få økonomisk støtte til at lave
ekstraordinære og meningsfulde aktiviteter for
børn og unge i foreningslivet. For de frivillige
er nøglen til, at vi får genaktiveret det fysiske
foreningsliv.
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Heldigvis gav sommeren os håb og lysere tider.
Igen kunne vi mødes til aktiviteter i vores foreningslokaler – også uden at vise coronapas. En
politisk særordning sikrede, at op mod 120.000
børn og unge i DUF-paraplyen kom på sommerlejre i hele landet. Hele efteråret har været fyldt
med aktiviteter – også i DUF.
ET ÅR SPÆKKET
MED DUF-AKTIVITETER
I DUF har vi måtte omstille mange af vores aktiviteter til at foregå online via Teams, Zoom
eller Skype. Temamøder. Workshops. Netværk.
Meget har foregået digitalt. Men i takt med at
Danmark er åbnet har DUF – ligesom resten
af paraplyen – genoptaget foreningsudviklende
aktiviteter i fysisk format. Det er bare noget
andet, når man mødes til en uddannelse eller
netværk, at tale med hinanden ansigt-til-ansigt.
Konsulentuddannelsen har trænet konsulenter
og projektledere fra medlemsorganisationerne i
systemisk tankegang. DUF har også afholdt to
nye samværsuddannelser for ledere og frivillige
kulturbærere for at understøtte trygge og sunde
fællesskaber i foreningslivet.
Det har også været et efterår, hvor vi langt om
længe kunne afholde Skolevalget, der er blevet
rykket på grund af corona. Til Skolevalget 2021
blev omkring 80.000 elever på 750 skoler introduceret til demokratiet i et tre uger langt træningsforløb. DUF har sammen med de politiske
ungdomsorganisationer afholdt mere end 400
skolevalgsdebatter i hele landet og haft mange
folketingspolitikere på besøg.
UNGES TRIVSEL
Selv om Danmark nu er åbnet, så skal vi huske
på, at for mange unge er coronakrisens nedlukninger og restriktioner kommet med en høj
social, faglig og trivselsmæssig pris. For unge
har generelt været underprioriteret i forhold til
restriktioner og genåbningerne. I DUF har vi
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deltaget i regeringens hurtigarbejdende ungdomspanel for at styrke unges trivsel – både som
deltagere og sekretariatsfunktion. På Krogerup
Højskole overrakte vi 15 konkrete anbefalinger
til statsminister Mette Frederiksen og børne- og
undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil. Og siden har vi har presset på for, at regeringen med politiske tiltag skal rette op på den
mistrivsel, som corona-krisen har skabt. Det er
heldigvis ikke en kamp, som vi står alene med.
I Forum mod Psykisk Mistrivsel har vi sammen
med ligesindede organisationer diskuteret og
udarbejdet anbefalinger til, hvordan den psykiske mistrivsel hos børn og unge kan forebygges og mindskes. Det er et tema, vi skal forsætte
med at beskæftige os med i DUF. Derfor glæder
jeg mig til, at vi i workshops på delegeretmødet
skal drøfte, hvordan vi skal arbejde videre med
trivselsdagsordenen i det nye år.
TECH-DEMOKRATIET OG DEN DIGITALE
DEMOKRATISKE SAMTALE
I år har DUF haft et stort fokus på tech-demokratiet og den digitale demokatiske samtale.
Der er stadig alt for mange unge, der holder sig
fra samfundsdebatten online, fordi den er domineret af ekstreme holdninger. DUFs Demokratianalyse 2021 bekræfter tendensen. Det er
et stort demokratisk problem, at miljøet bliver
så hadsk og giftigt online, at flertallet af unge
(og særligt unge kvinder) ikke kan komme til
orde. Derfor har vi i DUF stædigt råbt højt om
denne problemstilling i medierne, men vi har
også – i samarbejde med en række organisationer og eksperter – udviklet 10 handlingsvisende
guidelines til, hvordan man selv kan tage ansvar
for debatten online. Det er en dagsorden, som
vi har kommunikeret og lavet kampagne rundt
om – særligt i forbindelse med kommunal- og
regionalvalget i november måned.
UNGE ER FÆLLES OM VERDEN
På det internationale område har DUF sat sit
præg på Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Fælles om verden. DUF har stået for en ungehøring, der udmøntede sig i seks anbefaling,
der blev overrakt til udviklingsministeren. Her
var et særligt fokus på klima og meningsfuld
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ungeinddragelse, som endte med at stå stærkt,
da strategien blev politisk forhandlet senere på
året. DUF har også nedsat et nyt ungepanel med
6 danske og 8 afrikanske unge, der fremadrettet skal rådgive ministeren og sikre at unges
perspektiver og behov er afspejlet i dansk udviklingssamarbejde. Det har også betydet meget
for os, at DUF igen har kunne genoptage projektbesøgsrejser – bl.a. til Cameroun, Ukraine
og Rwanda. Vi håber, at 2022 bliver året, hvor vi
i endnu højere grad kan samle unge i hele verdenen gennem DUFs internationale pulje.
I år har heller ikke været nemt. Men I har virkelig vist, hvad det er vi i foreningslivet kan.
Vi står sammen i fællesskaber og giver børn og
unge et sted at høre til. For det skal der lyde en
stor tak.
Jeg glæder mig til vores delegeretmøde og til at
gå i dialog med jer om, hvordan vi i DUF i det
kommende år skal fortsætte vores arbejde.
Jeg vil personligt også sige tak for det gode samarbejde samt med- og modspil I, vores medlemmer og bagland har ydet gennem årene. Det har
været en stor fornøjelse og privilegie at repræsentere så stærke og mangfoldige foreninger.
Og på vegne af ungdommen at råbe samfundet
op om unges behov, drømme og bekymringer.
Pas godt på DUF og husk at fremtiden tilhører
ungdommen – hvis vi tør gribe den.

Chris Borup Preuss
Formand for DUF
– Dansk Ungdoms Fællesråd
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DUF FEJRER 80(+1)-ÅRS JUBILÆUM
Den 10. september kunne DUF endelig fejre sit 80(+1)-

festtaler og fællessang i haven på Scherfigsvej. Stor tak

års jubilæum, efter at receptionen var blevet udskudt

til alle frivillige og medlemsorganisationer, som deltog

af flere omgange pga. coronapandemien. Over 200

med højt humør og fine lykønskninger!

gæster deltog i en vellykket reception med solskin,

STØTTE TIL FORENINGSLIVET
UNDER CORONA
ØKONOMISK HJÆLP TIL FORENINGSLIVET
DUF har i 2021 fortsat arbejdet for at sikre økonomisk hjælp til

GENÅBNING AF
FORENINGSLIVET

foreninger, som var presset af coronapandemien. DUFs corona-

DUF har i 2021 arbejdet målrettet for,

nødpulje har i 2021 uddelt 16 mio. kr. til nødlidende foreninger, og

at foreningslivet blev politisk priori-

Genstart Nordjylland-puljen har uddelt 1,5 mio. kr. til foreninger i

teret, da Danmark gradvist åbnede

Nordjylland.

igen efter coronapandemien. DUF har
især haft fokus på, at coronarestriktionerne gjorde det muligt at mødes

CORONAHOTLINE OG KOMMUNIKATION OM
RETNINGSLINJER

i foreninger på forsvarlig vis, fx på

I 2021 har DUF løbende kommunikeret ændrede retningslinjer til

for, at DUFs medlemsforeninger fik

medlemsorganisationerne og fortsat corona-hotlinen, hvor forenin-

økonomisk hjælp til at genstarte det

gerne har kunne få råd og vejledning om corona-restriktionerne.

frivillige foreningsliv med i alt 12. mio.

Corona-hotlinen lukkede i oktober, men DUF står stadig klar med

kr. fordelt på 3 puljer fra Folketingets

rådgivning.

partier.
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NEDSLAG I DUFs
INTERESSEVARETAGELSE
LETTE BYRDER FOR FORENINGER
I MØDET MED BANKERNE
DUF arbejder for at mindske bureaukratiet, gebyrer
og andre krav til foreninger i mødet med bankerne
som følge af hvidvaskreglerne, så det bliver nemmere
at drive forening. DUF har aktivt deltaget i foreningsarbejdsgruppen under Finans Danmark, der i juni
måned leverede et idékatalog med anbefalinger til,
hvordan man letter de byrder. Arbejdet fortsætter i
dialog med politikerne, myndighederne, bankerne og
andre dele af foreningslivet.

SIKRE GODE RAMME-VILKÅR
FOR DUFs MEDLEMSORGANISATIONER

AFBUREAUKRATISERING AF
FORENINGSLIVET

DUF arbejder kontinuerligt for at sikre gode rammevilkår for det frivillige foreningsliv bl.a. gen-

DUF arbejder for at fjerne unødigt administrativt

nem løbende dialog med samarbejdspartnere,

bøvl for foreningslivet, så frivillige ildsjæle har så

embedsværk og politikere om rammelovgivning

gode rammer som muligt, og ikke bliver overbebyr-

som folkeoplysning og udlodning og andre sager,

det af bureaukrati. Der sættes bl.a. fokus på konkre-

der vedrører foreningslivet. Derudover repræsen-

te problemstillinger for foreningerne (f.eks. GDPR)

terer DUF foreningslivet i konferencer og tilbyder

og fremstilles løsningsforslag i dialogen med beslut-

kurser for medlemsorganisationerne, f.eks. ved at

ningstagere. Derudover afholdt DUF en konference i

afholde lokale fyraftensmøder om folkeoplysning

samarbejde med Kulturministeriet for at sætte fokus

og lokal interessevaretagelse flere steder i landet.

på bureaukrati i det frivillige foreningsliv.

DUFS NETVÆRK
LEDERNETVÆRK
DUFs to ledernetværk har mødtes fire gange hver i 2021. Efter
sommerferien genstartede netværket i sin fysiske form, hvilket var
et glædeligt gensyn. Netværkene har især fokuseret på, hvordan
organisationerne håndterer efterfølgerne af coronanedlukningen i
form af pres på frivillige, motivation og nye medlemmer.

NETVÆRK FOR ANSATTE
OG KONSULENTER

NETVÆRK FOR FORPERSONER OG
NÆSTFORPERSONER

I efteråret startede netværket for ansatte

Netværket for forpersoner og næstforpersoner mødtes 4

i medlemsorganisationerne igen. Net-

gange i 2021. Efter sommerferien genstartede netværket i

værket giver et fortroligt rum for spar-

fysisk form. Møderne bestod af oplæg, erfaringsudveksling og

ring, erfaringsudveksling og problemløs-

uformel dialog, og indholdet spænder vidt fra ledelse af den

ning. Der deltog 10 konsulenter fra DUFs

valgte bestyrelse, samarbejde med et sekretariat, egen trivsel

medlemsorganisationer.

og motivation, konflikthåndtering mm.

ÅRSBERETNING
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DUFs UDDANNELSER

BLAND DIG I VERDEN
I 2020 gennemførte DUF for første

skriftlig formidling og trænet at

læg, produceret videoer og holdt

gang uddannelsen ’Bland dig i

fortælle historier, som sætter fokus

workshops i deres egne organisa-

Verden – bliv en stærk global for-

på unges situation og rettigheder

tioner med fokus på at skabe in-

midler’. Over 3 moduler har delta-

globalt. De 19 deltagere har i løbet

ternationalt udsyn og engagement

gerne arbejdet med mundtlig og

af uddannelsen skrevet debatind-

blandt andre unge.

KONSULENTUDDANNELSE

SAMVÆRSUDDANNELSER
I efteråret 2021 har DUF afholdt første runde af to nye samværsuddan-

DUFs konsulentuddannelse sam-

nelser for hhv. ledelser og for frivillige kulturbærere i medlemsorganisa-

lede 20 deltagere fra 16 forskel-

tionerne.

lige medlemsorganisationer til

LEDERUDDANNELSEN har fokuseret på, hvordan man håndterer sam-

et intenst læringsforløb med en

værssager på en god måde, og hvordan man som ledelse kan være

kombination af online og fysiske

rollemodeller for en god kultur i sin forening. På første hold deltog 16

moduler. Uddannelsen trænede

ledere, som alle var dybt engagerede i at gøre en positiv forskel i deres

de ansatte konsulenter og pro-

forening.

jektledere fra medlemsorganisa-

SAMVÆRSUDDANNELSEN for frivillige kulturbærere klæder deltagerne

tionerne i systemisk tankegang

på til at igangsætte samtaler om kultur og samvær i foreningen, f.eks.

og gav dem forskellige værktøjer

ved at facilitere workshops. Første hold havde 23 deltagere fra 9 forskel-

til deres daglige arbejde.

lige medlemsorganisationer.

VERDENSMÅLSAKADEMIET
DUF og Verdens Bedste Nyheder har i
2021 igen uddannet Verdensmålsambassadører med støtte fra Tuborgfondet. Verdensmålsakademiet uddanner
unge mellem 16-30 år, som blandt
andet holder oplæg og laver aktiviteter
om verdensmål. Igennem det næste
år skal deltagerne inspirere og engagere unge i bæredygtig udvikling og
verdensmål gennem foreningsarbejde
og undervisning i øjenhøjde på skoler,
gymnasier og i foreninger.

ÅRSBERETNING
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FORENINGSUDVIKLING
DUFS INDSATS FOR SAMVÆR OG TRIVSEL
LEDERAKADEMIET

DUF har i 2021 arbejdet med at understøtte trygge og sunde fællesskaber i

I 2021 gennemførte DUF

medlemsorganisationerne gennem viden, netværk, samværsuddannelser,

leder-akademiet online med

fyraftensmøder og rådgivning til medlemsorganisationerne. Generelt er det

25 deltagere fra 17 forskel-

indtrykket, at medlemsorganisationerne virkelig har rykket på samværsdags-

lige medlemsorganisationer.

orden i det forgange år, og at der er en positiv og varig udvikling i gang på

Trods omstændighederne

tværs af hele paraplyen. DUF har fået faglig bistand til arbejdet fra Sex &

oplevede deltagerne stor

Samfund og Børns Vilkår, som også har gennemført en undersøgelse af

værdi af uddannelsen, og

kulturen i de politiske ungdomsorganisationer og udviklet en faglig værk-

der var stor ros til DUFs evne

tøjskasse og information om den relevante lovgivning på området til gavn f

til at facilitere et godt online

or alle medlemsorganisationerne.

læringsrum. Lederakademiet
kommer bl.a. omkring temaer som ledelse af frivillige,
involverende foreningsudvikling, konflikthåndtering,
kommunikation og personligt lederskab.



WORKSHOPS OG
FYRAFTENSMØDER

KONSULENTYDELSER

DUF har afholdt en række

19 medlemsorganisationer i 2021.

temamøder og workshops –

Opgaverne spænder fra faglige oplæg

en del af dem online.

og workshops til længere konsulent-

Arrangementerne har foku-

forløb og foreningsudviklingsprocesser.

seret på nogle af de tematik-

Der har desuden været en markant

ker, som i særlig grad har fyldt

stigning i henvendelser med behov for

i medlemsorganisationerne

kortere sparringssamtaler på telefon

Jeg har fået

– f.eks. samværspolitikker,

og online bl.a. om samvær og trivsel.

et kæmpe udbytte –

trygge foreningskulturer,

Derudover har DUF afholdt 18 indivi-

motivation af frivillige efter

duelle coachingsamtaler for ledere i

corona mm.

medlemsorganisationerne.

92% vil anbefale
uddannelsen
til andre.

’’

Citat fra evalueringen:

både personligt og
som leder.

DUF har løst konsulentopgaver for

Jeg har fået et godt
netværk og fået skabt
kontakt til nogle,

ALLE UNGE MED I FÆLLESSKABET
DUF har i samarbejde med Tuborgfondet gennemført sidste del af kam-

som jeg ved jeg

pagnen ”Fællesskaber for Alle” for at få flere med i de fællesskaber, der

kan komme til,

findes hos DUFs medlemsorganisationer. Desuden har DUF afholdt sidste

hvis jeg har en

runde af Fællesskaber-uddannelsen med fokus på diversitet, inklusion

udfordring som

og medbestemmelse. Uddannelsen har været udviklet på baggrund af

jeg har brug for

projektets evaluerings- og forskningsresultater fra 2019 og 2020, og den

at vende med nogle
uden for
min bestyrelse.”

ÅRSBERETNING

skal forankres i DUFs fremtidige arbejde med inklusion og mangfoldighed.
I december måned afholder Alle Unge Med i Fællesskabet den afsluttende
konference for projektet, hvor projektets resultater vil blive delt med DUFs
medlemsorganisationer og andre aktører fra civilsamfundet.
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ET STÆRKT DEMOKRATI

FOLK – MØDESTED FOR DEMOKRATI OG DANNELSE
I 2021 har folk afviklet træningsforløbet ’Grib Demokratiet’ med unge fra bl.a. Albertslund, Skiby og SOSUuddannelsen i København. Deltagerne arbejder med deres egne projekter og har både forsøgt at ændre
lovgivning om fartgrænser til knallerter, lavet croptop-kampagner på sociale medier og sat fokus på ligestilling
for LGBT+-personer på deres skole. Afviklingen af de sidste forløb i oktober markerer slutningen på det pilotprojekt, der er finansieret af Nordea-fonden.
I juni udgav folk bogen Grib Demokratiet – om at styrke unges demokratiske mod, selvtillid og handlekraft, der
giver konkrete værktøjer til at arbejde med at styrke den demokratiske selvtillid i ungefællesskaber.

DEMOKRATIETS DAG

SKOLEVALG

DUF og Fagbevægelsens Hovedorganisation har

Efter en udskydelse er Skolevalget blevet afholdt i sep-

fra den 25. oktober til den 7. december afholdt 25

tember og oktober i år for ca. 80.000 elever. I alt blev

Demokratiets Dag-arrangementer på erhvervsskoler

der afholdt omkring 400 skolevalgsdebatter i løbet af

i hele landet med deltagelse af i alt ca. 2500 elever.

skolevalget med stor repræsentation og indsats fra de

Demokratiets Dag blev afholdt for femte år i træk, og

politiske ungdomsorganisationer. Det er fjerde gang, at

i forbindelse med kommunal- og regionalvalget har

Skolevalget blev afholdt i et samarbejde mellem DUF,

det særligt haft fokus på lokalpolitiske spørgsmål.

Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet.

MINIFOLKEMØDE PÅ SCHERFIGSVEJ
Folkemødet på Bornholm blev i 2021 afholdt som et hybridarrange-

DET DIGITALE
DEMOKRATI

ment. For at sikre DUFs medlemsorganisationer de bedste ram-

I 2021 har DUF haft et stort fokus på

mer for at deltage i Folkemødet 2021 arrangerede DUF et ”Mini-

det digitale demokrati. DUFs sty-

folkemøde” i haven på Scherfigsvej med arrangementer som blev

relse har udviklet et politikpapir på

livestreamet. Der var bl.a. indslag fra ungdomsdelegaterne og flere af

det digitale område, som har dan-

DUFs medlemsorganisationer.

net grundlag for DUFs arbejde. DUF
har arbejdet for at sætte techdemokratiet på dagsordenen i medierne,

KOMMUNAL- OG REGIONALVALG 2021

bl.a. den hårde tone online, og DUF

DUF har i 2021 gennemført en kampagne og et omfattende vidensarbejde

har deltaget i den offentlige debat

i forbindelse med kommunal- og regionalvalget. DUF har arbejdet for at få

med løsninger på de digitale udfor-

flere unge til at stemme, bl.a. gennem et samarbejde med McDonalds, en

dringer. Bl.a. har DUF har i samar-

indsats på erhvervsuddannelser og FGU og ved at sætte fokus på ungdom-

bejde med Tænketanken Mandag

mens ønsker gennem en kampagne på sociale medier. Derudover har DUF

Morgen og den danske techambas-

arbejdet for at synliggøre og støtte unge kandidater til kommunalvalget

sadør udarbejdet en analyse om

for at hjælpe flere unge under 30 til at blive valgt. Endelig har DUF hjulpet

unges holdninger til forskellige

andre organisationer med viden om unges valgdeltagelse og engagement.

digitale samfundsudfordringer.

ÅRSBERETNING

DUF DELEGERETMØDE 2021

07

PUNKT

5

DEMOKRATIANALYSEN
I 2021 har DUF for 10. gang udgivet Demokratianalysen,
som er en årlig temperaturmåling på demokratiet.
Demokratianalysen giver viden om unge og deres engagement, holdninger og tillid til demokratiet. Derudover
har DUF i år sat fokus på techdagsordenen, herunder
unges digitale kompetencer og rettigheder, og på
unges livsmuligheder på tværs af landet. Resultaterne
fra Demokratianalysen er blevet formidlet i en række
landsdækkende medier.

DET GODE
UNGDOMSLIV
UNGDOMSPANEL
FOR UNGES TRIVSEL
DUF har i 2021 deltaget i regeringens ungdomspanel
for unges trivsel. Et panel på 15 unge repræsentanter, som skulle komme med bud på, hvordan man
kan styrke unges trivsel efter corona. Anbefalingerne blev overrakt til Statsministeren og Børne- og
Undervisningsministeren til lanceringen d. 12. maj
på Krogerup Højskole. Anbefalingerne fordelte sig
på fire temaer om læring og trivsel, uddannelse,

3 RESULTATER

•
•

Flere end 2 ud af 3 unge er enige i, at debatten

udsathed og trivsel.

online domineres af ekstreme holdninger.
2 ud af 5 unge peger på følelsen af at mangle tid
og overskud som hovedårsag til ikke at deltage

•

beskæftigelse og trivsel, fællesskaber og trivsel og

mere i politik.
Næsten halvdelen af de unge markerer klima
som det vigtigste område for politikerne at tage
sig af.

DUFS ARBEJDE MED
UNGES TRIVSEL
For rigtig mange børn og unge er corona kommet
med en høj social, faglig og trivselsmæssig pris bl.a.
i form af øget mistrivsel, ensomhed og læringstab.
Derfor har DUF i 2021 sat fokus på børn og unges

DM I DEBAT
DUF og Dagbladet Politiken gennemførte i år DM i
Debat for 11. gang med to indledende runder og en
semifinale i Politikens Hus. Finalen blev afholdt på
Folkemødet på Folkemødets Hovedscene fredag aften.
Vinderen af årets DM i Debat blev Frederik Enevoldsen,
der repræsenterede Fagbevægelsens Ungdom.

trivsel både i medierne og over for politikerne og
kommet med anbefalinger til, hvordan man kan styrke trivslen efter coronanedlukningen. DUF har f.eks.
deltaget i Forum mod Psykisk Mistrivsel, som har
udviklet anbefalinger til at forebygge og mindske
mistrivsel hos børn
og unge. Anbefalingerne er målrettet regerings- og
kommunalpolitisk
niveau og blev lanceret i efteråret på
Christiansborg.

DUFS ARBEJDE MED
PRÆSTATIONSFRIE RUM I
FORENINGSLIVET
DUF og Tænketanken Mandag Morgen har i 2021
modtaget en bevilling fra Helsefonden til at undersøge, hvad unge selv forstår ved et frirum fra
præstations- og forventningspres. Projektet skal
undersøge, hvordan man i fritids- og foreningslivet skaber flere frirum, der styrker unges trivsel.
Undersøgelsen løber i 2021-2022, og resultaterne
formidles digitalt sammen med en landsdækkende debatturné.
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INTERNATIONALT UDSYN
DUFS INTERNATIONALE PULJE
DUF har i 2021 gennemført mange

for DUF at gennemføre tre projekt-

demien, at forløbet kunne afslut-

internationale aktiviteter og læ-

besøgsrejser, hvor repræsentanter

tes som planlagt, men 4 ud af de

ringsforløb online eller i et hybrid-

fra DUF og berørte medlemsorgani-

5 projektgrupper, som deltog, tog

format. DUFs internationale arbejde

sationer har besøgt partnerskaber

afsted på egen hånd og har på den

har generelt været udfordret af

og indsamlet læring fra projekter i

måde afsluttet forløbet.

corona, da samarbejde med lande

Cameroun, Ukraine og Rwanda.

udenfor Europa har været præget

Midlerne i den internationale pulje,

af nationale nedlukninger og rejse-

I 2021 afsluttede DUF desuden

Projektpuljen, kommer fra bevil-

restriktioner. DUF har bl.a. afholdt

forløbet Explore Georgien, som

linger under Udenrigsministeriet og

to ungdomslederkurser, hvor i alt

hjælper medlemsorganisationer i

forvaltes separat fra Tipsmidlerne.

otte forskellige partnerskaber del-

gang med internationale projekter.

Der uddeltes i 2020 6,2 mio. kr. fra

tog. I efteråret har det været muligt

Desværre forhindrede coronapan-

Projektpuljen.

FN-UNGDOMSDELEGATER
I 2021 er ungdomsdelegatprogrammet blevet udvidet med to
nye delegater på temaet faglært
uddannelse og jobskabelse. Det
nye tema har haft en god start, og
delegaterne lykkedes bl.a. med at
komme i delegationen til International Labour Organizations
årsmøde. En anden stor milepæl
er, at to af delegaterne på vegne af

DUFS ARBEJDE I EU

Danmark har forhandlet om FN’s

I 2021 har DUFs EU-delegater deltaget i EU's Ungdomsdialog, som er EU's

nye ungeresolution. Det er første

instrument for ungeinddragelse. I løbet af året har de deltaget i dialogens

gang, at danske ungdomsdelega-

to ungdomskonferencer under temaet ’unge og deltagelse for alle’. Dele-

ter leder forhandlinger på vegne

gaterne har desuden arbejdet med at engagere flere unge i EU og har bl.a.

af Danmark i FN. Derudover har

afholdt et europapolitisk ungemøde på Christiansborg.

de otte delegater været Danmark

Derudover har DUF deltaget i Det Europæiske Ungdomsforum (YFJ), som

rundt for at formidle og inddrage

er DUFs europæiske paraplyorganisation. Her har de bl.a. været med til at

unge i globale dagsordener.

behandle YFJ’s nye politikprogram. I øvrigt kan det nævnes, at tidligere
styrelsesmedlem i DUF, Nicolai Boysen, er blevet valgt til bestyrelsen i YFJ

DEN NYE
DEMOKRATIFOND

2021-2022.

DUF var i 2021 med til at starte

DUFS ANBEFALINGER TIL NY UDVIKLINGSPOLITISK STRATEGI

Den Nye Demokratifond, som
skal styrke partnerskaber mellem

I 2021 har DUF været med til at sætte præg på Danmarks nye udvik-

foreningslivet i Danmark og en

lingspolitiske strategi, Fælles om verden, som indeholder målene for

række østeuropæiske lande. DUF

Danmarks udviklingsarbejde frem til 2025. I den forbindelse har DUF

har gennem fonden etableret et

stået for en ungehøring, som udmøntede sig i seks anbefalinger, som

netværk mellem ungdomsrådene

DUF overrakte til Udviklingsministeren. Flere af anbefalingerne går igen

i regionen, som skal styrke unges

i strategien, bl.a. meningsfuld ungeinddragelse og et stærkt fokus på

deltagelse, engagement og re-

klimaet.

præsentation.
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NYT UNGEPANEL TIL UDVIKLINGSMINISTEREN
I 2021 har DUF i samarbejde med udviklingsminister Flemming Møller Mortensen nedsat et ungepanel af 6 danske og 8 afrikanske unge. Ungepanelets opgave er at sikre, at den del af det danske udviklingssamarbejde, der
vedrører unge, tager afsæt i netop unges perspektiver og behov.

DIALOGAMBASSADØRERNE
I oktober mødtes 40 frivillige dialogambassadører fra Danmark, Jordan,
Tunesien og Egypten til et seminar for at dykke ned i dialogens potentiale
til at bygge bro på tværs af kulturer, ideologier, religioner. Deltagerne blev
også klædt på til at designe og facilitere dialogworkshops, og 9 foreningsaktive danske dialogambassadører er nu klar til at sprede dialogen ud i
DUF-paraplyen gennem gratis dialogworkshops, som kan bookes gennem
DUFs sekretariat.
DUF har desuden i samarbejde med
KFUM-Spejderne udgivet en publikation
med metoder til at arbejde i internationale partnerskaber og at arbejde med
inklusion og deltagelse i Mellemøsten og
Nordafrika. Publikationen er udarbejdet
på baggrund af erfaringer fra Dialogambassadørprogrammet og det dansk-tunesiske spejdersamarbejde ’Future Leaders.’

NORDENS UNGE I
BÆREDYGTIGE
FÆLLESSKABER
(NUBF)
I 2021 har DUF i samarbejde
med sin norske søsterorganisation, LNU holdt ungetræning på
Ungdomsøen for i alt 50 unge fra
de nordiske lande. Ungetræningen klædte deltagerne på til at

UNGDOMSHUS I UKRAINE

etablere nordiske partnerskaber

I 2021 er Ungdomshus-projektet får alvor kommet i gang med en lang

og afholde aktiviteter i Norden

række aktiviteter i både Danmark og Ukraine. I november har DUF af-

for at styrke fællesskabet mellem

holdt første del af udvekslingsprogrammet. Udvekslingen giver unge fra

unge i Norden.

Danmark og Ukraine indsigt i det andet lands kultur og demokrati, skaber

I 2021 har der desuden været to

relationer på tværs af danske og ukrainske unge og giver deltagerne inspi-

puljeuddelinger i Den Nordiske

ration og redskaber til at etablere tværkulturelle partnerskabsprojekter.

Ungepulje i 2021, hvor der samlet

I januar 2022 er der udsigt til, at DUF kan underskrive en kontrakt på et

blev delt 2,25 mio. kroner ud til

hus i Kyiv, som for fremtiden skal være en platform for ukrainske og dan-

nordiske partnerskaber drevet af

ske unge, der faciliterer og støtter ungdomsdrevne projekter og aktiviteter.

unge.

TVÆRPOLITISK
NETVÆRK I UKRAINE
I 2021 har det overordnede tema
i det tværpolitiske netværk mellem Danmark og Ukraine været
skolevalg. Netværksrepræsentanterne deltog i oktober i Skolevalget i Danmark og arbejder nu på
at overføre skolevalgskonceptet
til Ukraine under et seminar i
Ukraine i november. Det er planen, at det tværpolitiske netværk
i 2022 skal afprøve skolevalgsformatet på udvalgte skoler i
Ukraine.
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SÅDAN HAR DUF ARBEJDET
MED VEDTAGELSERNE
FRA DELEGERETMØDET 2020
UDTALELSE
DUF har i 2021 arbejdet på at råbe politikere op om, at Unge skal ikke

TEMAPOLITISK
DRØFTELSE

betale for coronakrisens konsekvenser, som delegeretmødet vedtog på

I 2020 vedtog delegeretmødet

mødet i 2020. Udtalelsen har i 2021 dannet grundlag for DUFs fortalerar-

en temapolitisk drøftelse under

bejde, hvor DUF har sat fokus på unges vilkår på baggrund af coronakri-

overskriften demokrati. På

sen både overfor politikere, meningsdannere og i pressen. Desuden har

den baggrund har DUF i 2021

DUF taget aktiv del i og fulgt op på Ungdomspanelets for unges trivsels

intensiveret sit arbejde med

anbefalinger til at styrke unges trivsel, som blev overrakt til statsministe-

bl.a. den demokratiske samtale

ren og børne- og undervisningsministeren (se ovenstående afsnit ’Det

og det digitale demokrati. DUF

gode ungdomsliv’).

har bl.a. afholdt endnu et møde
i Demokratikommissionen om
techgiganternes indflydelse på

POLITISKE MÅL

demokratiet, og DUF har ud-

DUFs styrelse har på et udviklingsseminar i januar arbejdet med at omsæt-

viklet 10 guidelines til en bedre

te de politiske mål fra delegeretmødet 2020 til en anvendelig strategi, som

offentlig debat, som er blevet

bestemmer DUFs og sekretariatets arbejde i 2021-2022. Årsberetningen i

promoveret både gennem

sin helhed afspejler DUFs arbejde med strategien.

sociale medier og pressen.

ÅRSBERETNING

DUF DELEGERETMØDE 2021

11

PUNKT

5

DUF I DEBATTEN

✍ INDFØR NY UNGELOV, DER FORHINDRER CORONAKRISEN I AT FORRINGE
UNGES LIVSMULIGHEDER
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Information, d. 21. januar 2021.

✍ DUF BEKYMRET FOR BIVIRKNING VED VACCINEPAS: TUSINDVIS AF
UNGE RISIKERER AT BLIVE UDELUKKET
Omtale i Altinget, d. 4. februar 2021.

✍ DANMARK INDRETTER ET UNGDOMSHUS I KIEV I UKRAINE
Omtale i DR P1 Orientering, d. 7. februar 2021.

✍ DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD: GIV VACCINEN TIL DE UNGE FØRST
Omtale på dr.dk, d. 11. februar 2021.

✍ DUF: UNGDOMMEN SKAL HAVE FÆLLESSKABERNE TILBAGE I
GENÅBNINGEN
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Altinget, d. 23. februar 2021.

✍ REGERINGEN OPRETTER UNGDOMSPANEL MED FOKUS PÅ DEN MASSIVE
CORONA-MISTRIVSEL
Omtale på dr.dk, d. 4. marts 2021.
✍ DEMOKRATIET ER HÅRDT PRØVET I EUROPAS ØSTLIGE EGNE FOR TIDEN.
ØSTFRONTEN ER GENOPLIVET
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Kristeligt Dagblad, d. 18. marts 2021.

✍ DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD: GENÅBNINGEN SKAL FÅ TRIVSLEN FOR
BØRN OG UNGE PÅ RETTE SPOR
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Kristeligt Dagblad, d. 6. april 2021.
✍ SOMMERLEJRE FOR BØRN RAMMES AF FESTIVALANBEFALINGER:
»SPEJDERE, DER LAVER SNOBRØD OVER BÅL, ER JO IKKE DET SAMME
SOM AT TAGE MED 100.000 PÅ FESTIVAL«
Omtale i Berlingske, d. 24. april 2021.

✍ SPEJDERLEJRE OG UNGDOMSSTÆVNER ER I SAMME PULJE SOM
FESTIVALER: ’VI ER GRUNDLÆGGENDE RYSTEDE’
Omtale på dr.dk, d. 27. april 2021.
✍ SPEJDERLEJR MED OVERNATNING OG FODBOLD-EM MED SÆRSTATUS:
SE REGLERNE FOR SOMMERENS STORE ARRANGEMENTER
Omtale på dr.dk, d. 4. maj 2021.
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✍ 120.000 BØRN OG UNGE KAN IGEN KOMME PÅ SOMMERLEJR
Omtale på dr.dk, d. 4. maj 2021.

✍ I EU BLEV UNGE LOVET INDDRAGELSE OG INDFLYDELSE. NU BLIVER VI
HENVIST TIL BØRNEBORDET
Af Lise Coermann Nygaard og Marek Azoulay, EU-Ungdomsdelegater, i Information, d. 4. maj 2021.

✍ UNGES TRIVSEL - EFTER ET ÅR MED NEDLUKNINGER
Omtale i TV2 Nyhederne, d. 12. maj 2021.

✍ UNGDOMSPANEL: GIV ELEVER EN EFTERSLÆBSGARANTI
Omtale på Folkeskolen.dk, d. 12. maj 2021.
✍ FORENINGSLIVET BLØDER: 2 UD AF 3 AF DUFs MEDLEMMER HAR
MISTET FRIVILLIGE
Omtale i Altinget, d. 14. maj 2021.
✍ DUF: UNGES TRIVSEL I LOKALSAMFUND HANDLER IKKE OM INFRASTRUKTUR, MEN OM SAMHØRIGHED
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Altinget, d. 1. juni 2021.

✍ DER ER BRUG FOR GRUNDLÆGGENDE FÆRDSELSREGLER FOR ONLINEDEBATTEN
Omtale på Information.dk, d. 3. juni 2021

✍ 77 ORGANISATIONER I ”HISTORISK OPRÅB”: POLITIKERE SKAL TAGE
ENSOMHED ALVORLIGT
DUF medunderskriver, Altinget, d. 14. juni 2021.
✍ FORENINGER BRUGER DYRE RESSOURCER PÅ HVIDVASKKONTROL
Omtale på finans.dk, d. 24. juni 2021.

✍ DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD GIVER GODE RÅD TIL DEN GODE
ONLINE-SAMTALE
Omtale på Folkeskolen.dk, d. 25. juni 2021.

✍ UNGE MELDER SIG UD AF SAMFUNDSDEBATTEN PÅ SOCIALE MEDIER
Omtale i Berlingske, d. 2. juli 2021.
✍ NÅR MAREK BLANDER SIG I SAMTALER PÅ SOCIALE MEDIER, SIDDER
HAN OFTE TILBAGE MED »EN KÆMPE FØLELSE AF AFMAGT«
Omtale i Berlingske, d. 2. juli 2021.
✍ DUF OG TECH-AMBASSADØR: VORES GENERATIONS ANSVAR AT SIKRE
DEMOKRATISKE ONLINE-SPILLEREGLER
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, og Anne Marie Engtoft Larsen, Techambassadør, Altinget, d. 31. august 2021.
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✍ NU SKAL DER TURBO PÅ TRIVSELSARBEJDET
Af Chris Borup Preuss, Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Jyllands Posten, d. 17. juli 2021.

✍ UNGE UKRAINERE PÅ BESØG I DANMARK: VI VIL DEMOKRATIET, OG VI
VIL EUROPA
Omtale i Kristeligt Dagblad, d. 9. september 2021.

✍ DE ÆLDSTE LÆGGER MEGET MERE VÆGT PÅ KOMMUNALVALG
END DE UNGE
Omtale i Momentum, d. 14. september 2021.
✍ DUF: DER ER BEHOV FOR STABILITET OM UDLODNINGSMIDLERNE
EFTER CORONA
Af Chris Borup Preuss, Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Altinget, d. 27. september 2021.

✍ UNGE VIL GØRE DANMARK TIL LABORATORIE FOR TECH-REGULERING
Omtale i Altinget Digital 28. september 2021.
✍ SKOLEVALGET SKAL STYRKE UNGES POLITISKE SELVTILLID
Af Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister, Henrik Dam Kristensen (S),
formand for Folketinget og Chris Borup Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd,
Avisen Danmark, d. 3. oktober 2021.
✍ DUF: NY MAGTUDREDNING SKAL FORPLIGTE PÅ HANDLING
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, Altinget, d. 7. oktober 2021.

✍ UNGE DROPPER DEBATTEN: ’MILJØET BLIVER SÅ HADSK OG GIFTIGT ONLINE,
AT MAN IKKE KAN KOMME TIL ORDE’
Omtale på dr.dk, d. 7. oktober 2021.

✍ UNGEPANEL AF DANSKE OG AFRIKANSKE UNGE SKAL RÅDGIVE UDVIKLINGSMINISTEREN
Omtale i Altinget, d. 12. oktober 2021.
✍ FREM I LYSET MED DE FOLKEOPLYSNINGSUDVALG
Af Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, kommunen.dk, d. 14. oktober 2021.

✍ UNGE KOMMUNALPOLITIKERE CHIKANERES PÅ GRUND AF ALDER
Omtale på dr.dk 20. oktober 2021.
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DUFs ØKONOMI OG PULJER

DRIFTSTILSKUD OG INITIATIVSTØTTE
DUF uddelte i 2020 i alt 127,9 mio. kr. fra
Tipspuljen og Initiativstøttepuljen tilsammen
mod 129,1 mio. kr. i 2019. Udgifter til administration af Tipspuljen var på 2,9 mio. kr. i 2020,
at sammenligne med 2,5 mio. kr. i 2019.
LOKALFORENINGSPULJEN
DUF støtter lokale foreninger og sammenslutninger i DUF-paraplyen. Lokalforeningspuljen
uddelte i 2020 5,5 mio. kr. til i alt 373 foreninger
(tallet er dog ikke endeligt).
GENERELT OM UDLODNINGSMIDLERNE
I DUF
DUF modtager en andel af overskuddet af Danske Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF
anvende midlerne til ”ungdomsformål”. DUF
fastsætter selv sine tilskudsregler, der bliver
godkendt af Tipsungdomsnævnet, som er nedsat af Kulturministeren. Reglerne bliver offentliggjort som bekendtgørelse i Lovtidende. Pt.
giver DUF to former for støtte: driftstilskud til
landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer og Initiativstøtte til nyskabende projekter
for og med børn og unge. Det er ikke et krav
at man skal være medlem af DUF for at opnå
støtte.
DUF har i december måned afholdt og været
vært for et statusmøde om udlodningsmidlerne
for den store gruppe af udlodningsmodtagere.

ÅRSBERETNING

DUFS ØKONOMI OG DRIFT
DUFs økonomi bygger på to komponenter; hhv.
intern finansiering (Udlodningsmidler fra Danske Spil) som udgjorde i alt 149,8 mio. kr. i 2020
og ekstern finansiering (andre offentlige puljer,
EU-midler, Danida DAPP-midler og international pulje samt private fonde). Størstedelen
af midlerne bliver delt ud gennem DUFs puljer,
mens en andel går til driften af DUFs sekretariat.
DUFS ÅRSREGNSKAB 2020
Det økonomiske resultat for DUF i 2020 endte
med et overskud på t.kr. 39, hvor det tilsvarende
resultat i 2019 blev på t.kr. 342. Omsætningen i
2020 landede på 32,3 mio. kr. imod 34,7 mio. kr.
i 2019.
DUFS DRIFT
DUFs driftsregnskab består af de udgifter, der
afholdes i regi af DUFs sekretariat, herunder
lønninger, husleje, vedligehold af bygninger og
udstyr, kontorhold og materiale og lign. DUF
holder til og ejer bygningerne på Scherfigsvej
5, 2100 Østerbro. Sekretariatet havde i 2020 ansat personale svarende til 39,5 årsværk inklusive
tipsadministrationen, stab og projektmedarbejdere. Lønomkostninger var samlet set på 19,3
mio. kr. i 2020 mod 17,7 mio. kr. i 2019.
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DUFs MEDLEMMER

4H
Arbejder for at skabe aktive, selvstændige og ansvar-

BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMS-

lige børn og unge gennem praktiske og menings-

FORBUND

fyldte aktiviteter med udgangspunkt i natur, dyr,

National organisation for børne- og ungdomsarbej-

jord og mad. 4H står for ”hånd, hoved, hjerte og hel-

det i lokale Baptistkirker. BBU tilbyder en bred vifte

bred”.

af aktiviteter for børn og unge, f.eks. lejre, ledertræning, gospelkor, børnekirker, teenage- og ungdomsgrupper.

AFS INTERKULTUR
Er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation som

BØRNE- OG UNGDOMSOASE

internationalt set har eksisteret i mere end 100 år.

Er en organisation for børn og unge i de lutherske

AFS er ligeledes den ældste udvekslingsorganisation

kirker i Danmark. Organisationen søger gennem

i Danmark. Foreningen udveksler unge mennesker

aktiviteter som påske- og sommerlejre, koncerter

til skoleophold rundt omkring i verden.

og sociale arrangementer at give børn og unge
en ’oase’ for deres tro på Gud og et kendskab til den
luthersk kristne tro.

ALTERNATIVETS UNGE
Alternativets officielle ungdomsparti med særligt
fokus på seriøs bæredygtig omstilling, en ny politisk
kultur og fællesskabets og den enkeltes entrepre-

CISV DANMARK

nante skaberkraft. Vores tre hovedformål er at styrke

I CISV mødes mennesker og perspektiver. I mødet

unges demokratisk stemme, at flere unge tager del i

skaber vi fredsuddannelse. Vi er verdensborgere og

og ansvar for en seriøst bæredygtig omstilling, samt

arbejder for en åben og retfærdig verden. Vi er en

at Alternativet som bevægelse og politisk platform

græsrodsorganisation, der er tilstede i over 60 lande

bliver et samlingspunkt for alle generationer.

i verden. Vi laver lejre og projekter, der engagerer
mennesker af alle aldre fra hele verden. Vi er CISV.

APOSTOLSK KIRKES BØRN OG UNGE
AKBU er en landsforening for børne- og ungdomsforeninger, der gennem lokale tilbud og nationale

CODING PIRATES

lejre, events og ledertræning arbejder blandt med-

Understøtter og fremmer idéudvikling, konstrukti-

lemmerne for en sund livsindstilling på grundlag af

onsevne og designtænkning gennem en åben og

en kristen livsanskuelse.

eksperimenterende tilgang til teknologier gennem
demokratiske og dialogiske processer. I foreningen
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kan it-kreative børn, unge og frivillige designe, konstruere og kode sammen. Coding Pirates er karakteriseret ved medborgerskab, netværk og venskaber,
der lader børn, unge og voksne mødes omkring
idéudvikling, samskabelse og vidensudveksling i en
åben deltagelseskultur.

DANMARKS UNGE KATOLIKKER
Er den officielle børne- og ungdomsorganisering af
katolikker i Danmark. DUKs aktiviteter spænder fra
forældre-børn-arrangementer for de mindste, over
ungdomsklubber og undervisning, til sommerlejre
og landsdækkende weekendarrangementer.

DANMARKS FOLKEKIRKELIGE
SØNDAGSSKOLER
Er en del af folkekirkens arbejde. Rundt omkring
i Danmark har DFS lokale klubber, der hver især
tilbyder forskellige aktiviteter til børn og unge med
udgangspunkt i den kristne oplæring.

DATS – LANDSFORENINGEN FOR
DRAMATISK VIRKSOMHED
Er en landsdækkende teaterorganisation, der repræsenterer amatørteater i Danmark. DATS varetager
enkeltmedlemmers, sceners, institutioners og gruppers teaterinteresser, blandt andet i form af tilskud
til kurser, opsætninger, festivaler og konferencer.

DANMARKS KRISTELIGE
GYMNASIASTBEVÆGELSE
Er et forum for unge på gymnasiale og videregående
uddannelser, og foreningen arrangerer landsstævner for begge grupper. I DKG skabes rum for debat
om samspillet mellem tro og samfund, blandt andet
gennem brug af oplægsholdere som præster, kunst-

DANSK ANATOLIEN UNGDOM
Arbejder for at styrke medborgerskabet og integrationsindsatsen i Danmark overfor unge ny-danskere
hovedsageligt med dansk-tyrkisk baggrund gennem
aktiviteter som lektiehjælp og rollemodelordninger.

nere og politikere.

DANSK BLINDESAMFUNDS UNGDOM
Er en organisation for unge med synshandicap, der

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er en
politisk ungdomsorganisation, der sympatiserer

tilbyder sine medlemmer nye oplevelser og venner
samt muligheden for at påvirke forholdene for blinde
og svagsynede børn og unge i Danmark.

med den socialdemokratiske tankegang og ideologi.
I DSU er der plads til mange forskellige holdninger, og medlemmerne kan ofte være uenige om et
emne, men det gør kun diskussionerne mere interessante og nuancerede.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UNGDOM
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en
ungdomsorganisation, der arbejder for og med unge,
der er flygtet til Danmark, som søger et fællesskab at
være ung i sammen med andre unge. Vi skaber so-
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ciale, faglige og udviklende fællesskaber i hele landet.
Vi tror på, at alle unge har ret til et værdigt og trygt liv
– uanset juridisk opholdsgrundlag. Vores engagerede
frivillige er en grundsten i organisationen, og de har
en bærende rolle i alle aspekter af vores arbejde, der
kommer til udtryk ved aktiviteter over hele landet.

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS
Er et spejderkorps for både drenge og piger.
Foreningen tilbyder oplevelser med friluftsliv og
viden om kristendommen. Baptistspejdernes uniform er mørkeblå skjorter med lyseblå tørklæder.

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM
Blev grundlagt i 1995 og er en af de nyeste politiske
ungdomsorganisationer i Danmark. Det sociale

DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

element spiller en stor rolle i DFUs arbejde, hvilket

DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

blandt andet afspejler sig i den årlige sommerlejr

arbejder med formidling og produktion af billedme-

for alle medlemmer.

dier for børn og unge. Medlemmerne er børne- og
ungdomsfilmklubber samt institutioner og forenin-

UK

ger. Levende billeder fylder i unges liv og vi ønsker
at kvalificere deres brug af mediet ved at arbejde
bevidst med det.

UNGDOMSKREDSEN
DANSK HANDICAP FORBUND

DANSK HANDICAP FORBUND
– UNGDOMSKREDSEN
Er en ungdomsafdeling af Dansk Handicap Forbund,
der organiserer unge med fysiske handicap i Danmark. Foreningen arbejder for integration af og reel
ligestilling mellem unge med handicap.

DANSKE DØVES UNGDOMSFORBUND
Er talerør for unge mennesker, der enten er døve
eller hørehæmmede. DDU arbejder for bedre
vilkår for denne gruppe af unge, der dagligt møder

DANSK ICYE
Er en international udvekslingsorganisation, der

udfordringer i skolen, på arbejdsmarkedet og hos
offentlige myndigheder.

hvert år sender unge danskere ud i verden. Samtidig
er de unge også værter for udenlandske unge hjemme i Danmark. Under udvekslingen bor de unge hos
lokale værtsfamilier og yder frivilligt arbejde.

DANSKE GYMNASIEELEVERS
SAMMENSLUTNING
Organiserer elevråd og har en medlemsprocent på

DANSK SKOLESKAK

omkring 80 % af landets gymnasier. DGS repræsen-

Bygger på idéen om, at skoleskak styrker børn og

terer også landets gymnasieelever i råd og nævn

unges intellektuelle og sociale udvikling. Foreningen

under Undervisningsministeriet og andre institu-

har som formål at udvikle børn og unge til opmærk-

tioner, der har relevans for landets ungdomsud-

somme og selvstændige mennesker, der efter bed-

dannelser.

ste evne påtager sig et medmenneskeligt ansvar i
det danske samfund.
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DANSKE SKOLEELEVER
Er en elevorganisation for alle grundskolens klassetrin. DSE organiserer kollektivt gennem elevråd
på de danske folke- og privatskoler og sidder med i
forskellige råd under Undervisningsministeriet.

DE GULE SPEJDERE I DANMARK
Er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som
har til formål at udvikle børn og unge til vågne,
selvstændige mennesker, der påtager sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude
i verden. Uniformen er en kakifarvet skjorte og hver
gruppe har et tørklæde i deres egne farver.

DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD
Er en landsorganisation for studerende i Danmark.
Gennem 20 medlemsorganisationer repræsenterer
DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. DSF
arbejder for, at studerende i Danmark får de bedste
uddannelser og levevilkår.

DET DANSKE SPEJDERKORPS
Organiserer mere end 400 spejdergrupper og over
36.000 spejdere i hele landet. DDS arbejder for at
udvikle børn og unge gennem aktiviteter med udgangspunkt i spejdermetoden og spejderidéen.
Uniformen er en mørkeblå skjorte med grønt tørklæde.

DANSKE UNGDOMS- OG BØRNEARTISTERS
LANDSFORENING (DUBAL)
Gennem artisttræning, arrangementer og projekter
ønsker DUBAL at fremme børn og unges samarbejdsevner og respekt for andre. Artisttræning, samt
andre kreative aktiviteter, og sammenhold skal være
med til at styrke medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet.

DUI-LEG OG VIRKE
Tilbyder fællesskab og fritidsaktiviteter med mening
for børn og unge gennem alt lige fra hobbyaktiviteter og teater til internationale sommerlejre og træf i
Danmark og udlandet.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE
De grønne pigespejdere har 100 års erfaring med at
lave udfordrende friluftsaktiviteter for piger. Deres
aktiviteter får piger til at turde mere – også at lave
fejl. Hos De grønne pigespejdere får pigerne et
frirum, hvor de ikke skal tænke på deres køn og de
forventninger, der ligger til dem, men bare kan være
som de er.

DYRENES ALLIANCE
Dyrenes Alliance er en forening af og for unge, der
brænder for at skabe en bedre verden for dyr.
DA er meget engagerede i at uddanne unge omkring dyrs vilkår og velfærd, med det formål at få
de unge til selv at tage aktivt stilling til dyrene i
vores samfund og motivere de unge til at bidrage
til at skabe ændringer for dyrene.
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ERHVERVSSKOLERNES
ELEVORGANISATION

FORENINGEN AF UNGE NYDANSKERE

Er en interesseorganisation for eleverne på de tek-

Organiserer unge nydanskere fra det meste af verden,

niske erhvervsuddannelser, Tek-EUX, SOSU, PAU og

der er kommet til Danmark som enten første- eller

HTX. EEO varetager elevernes interesser og arbejder

andengenerationsindvandrere. FUN arbejder blandt

blandt andet for at sikre elevernes rettigheder, for-

andet med at lære børn og unge af anden etnisk

bedre undervisningsmiljøet og forbedre læreplads-

oprindelse end dansk om demokrati og danske

forholdene.

foreningsprincipper.

EUROPÆISK UNGDOM
Er en politisk ungdomsorganisation for unge, der
tror på et samlet Europa. Foreningen arbejder for, at

FRELSENS HÆRS BØRNE- OG

Danmark først og fremmest deltager i det europæi-

UNGDOMSARBEJDE

ske samarbejde uden forbehold og undtagelser, og

Laver lokalt børne- og ungdomsarbejde samt natio-

at Europa bliver en større del af unge danskeres be-

nale lejre i en række byer landet over. Al Frelsens

vidsthed.

Hærs Børne- og Ungdomsarbejdes arbejde er funderet på et kristent grundlag og aktiviteterne
varierer lige fra familiearbejde og klubber til lejre
og kongresser.

FAGBEVÆGELSENS UNGDOM
– ELEVER, LÆRLINGE OG STUDERENDE
Varetager og koordinerer Fagbevægelsens Ungdom’s
indsats overfor forbundenes medlemmer under

FRIVILLIGT DRENGE- OG PIGE-FORBUND, FDF

30 år, der automatisk er medlem af Fagbevægelsens

Er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation,

Ungdom. Blandt organisationens faste aktiviteter

der formidler de kristne fortællinger og værdier på

er Jobpatruljen, der tager rundt for at tjekke unge

en måde, der er relevant for moderne børn, unge

lønmodtageres løn- og ansættelsesvilkår.

og voksne. Aktiviteterne i FDF varierer fra kreds til
kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den
røde tråd.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS UNGDOM
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom engagerer unge

THE INTERNATIONAL MEDICAL

til fordel for en mere retfærdig verden. Gennem

COOPERATION COMMITTEE

kreative kampagner, sjove aktiviteter og politiske

IMCC er et medlemsudviklende fællesskab af stude-

netværk tilbyder vi handlemuligheder for enhver

rende, der arbejder frivilligt med sundhed – lokalt,

smag – alle skal kunne være med!

nationalt og internationalt. IMCC gennemfører udveksling af unge i hele verden og indgår i internationale partnerskaber.
IMCC oplyser og underviser om samt debatterer
sundhed.
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ISRAELSMISSIONENS UNGE
Er en kirkelig forening, der ønsker at engagere og
udruste unge til at tage aktiv del i det kristne verdensbillede. Det sker primært igennem fællesskaber
lokalt i Danmark og internationalt i Israel/Palæstina,
hvor de blandt andet arbejder for fred og forsoning
i konflikten.

KFUM OG KFUK I DANMARK
KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter
lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et
globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

KONSERVATIV UNGDOM
Er Danmarks ældste politiske ungdomsorganisation.
Udgangspunktet for KU’s holdninger er, at politik
altid skal være baseret på balancegangen mellem
hensynet til den personlige frihed og individers rettigheder på den ene side, og så nødvendigheden af
en statsmagt, som på visse punkter krænker disse
friheder, på den anden.

KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE
Er en kristelig studenterorganisation, som formidler evangeliet til studerende og hjælper de kristne
på studiestederne. KFS bygger sit arbejde på den
danske folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse,
samtidig med at de også går ind for demokrati og
trosfrihed.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK
Er et spejderkorps med cirka 25.000 medlemmer.
Vi giver børn og unge mod til sammen at tage
ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at støtte
dem i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske

LANDBOUNGDOM
Er et mødested for unge på landet, unge under
landbrugsuddannelse og unge med interesse for
livet på landet og et samlingspunkt for faglige,
sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

LANDSFORENINGEN BIFROST
KONSERVATIVE STUDERENDES
LANDSORGANISATION
Er en studenterorganisation for unge med et borgerligt/konservativt livssyn. KS er et forum, hvor man
kan møde andre studerende med samme interesse
for politik og samfundsforhold.

ÅRSBERETNING

Bifrost er landsforeningen for kreativ udvikling af
børn og unge i Danmark. Vi har til formål at udvikle
børn og unge til hele, kreative og sociale individer
ved brug af roller og kreativitet som ramme for vores
aktiviteter, hvor vi dyrker legen, fællesskabet og de
gode fortællinger.
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LANDSFORENINGEN FOR KRISTNE
UNGDOMSFORENINGER
Har til formål at samle de frikirkelige foreninger i
Danmark, hvis bagland ikke er tilknyttet en landsorganisation, og som bygger på et fælles idégrundlag om Jesus Kristus som frelser og Guds ånds aktive
medvirken i hverdagen. LFKU samler børn og unge

LUTHERSK MISSIONS BØRN OG UNGE
Er en kristen børne- og ungdomsorganisation, der
anser Bibelen for at være Guds ord, fuldt troværdig
og eneste rettesnor for kristen tro, lære og liv. LMBU
tilbyder en række forskellige aktiviteter fra regionale
og landsdækkende stævner og lejre til dybtgående
samtaler og stille bøn.

til fællesskab om kristne værdier.

METODISTKIRKENS BØRNE- OG
UNGDOMSFORBUND I DANMARK
LANDSGARDEFORENINGEN
Er paraplyorganisation for danske bygarder og musikkorps.
LGF arbejder for at fremme børn og unges livsfærdigheder gennem musik og bevægelse, i forplig-

Organiserer Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde og tilbyder nærværende fællesskab, oplevelser og udfordringer samt rum til at tale om og stille
spørgsmål til Gud. Foreningens aktiviteter spænder
fra gospelsang til spejderarbejde.

tende, frivillige, og stabile fællesskaber, baseret på
venskaber og demokratiske værdier.

MISSIONSFORBUNDETS BØRN OG UNGE
Er en kristen børne- og ungdomsorganisation med
tilknytning til Det Danske Missionsforbund.
Gennem lejre, stævner, konferencer og ledertræning

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF
HANDELSSKOLEELEVER
Repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og

ønsker vi at udvikle børn og unges livskompetencer
og til at være ledere i det lokale og nationale børne-,
ungdoms- og spejderarbejde.

HHX-elever. LH varetager elevernes fælles interesser
over for blandt andet skoleledelsen, politikere eller
andre steder, hvor eleverne kan få indflydelse til at
gøre deres uddannelse bedre.

MUSIK & UNGDOM
Arbejder for at fremme børn og unges muligheder
i den danske musikkultur på alle niveauer – lige fra
øvelokalet til scenen. Hovedaktiviteterne er projekt-

LIBERAL ALLIANCES UNGDOM
Er en forening af engagerede unge mennesker, der

virksomhed og rådgivning, og organisationens medlemmer er primært musikskoler og orkestre.

alle har en interesse i politik og ser frihed som en
menneskeret. LAU lægger vægt på at give deres
medlemmer mulighed for at være aktive – både
socialt og politisk.
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NATUR & UNGDOM

RØD-GRØN UNGDOM

Er Danmarks grønne forening for børn og unge, der

Er en ny socialistisk bevægelse, der organiserer

tilbyder naturoplevelser og gerne blander sig i den

unge i kampen for en bedre verden. Organisationen

offentlige miljødebat.

vil sætte gang i den grønne omstilling, skabe et
solidarisk flygtningesystem og tage et opgør med
den stigende ulighed. Organisationen har over 600
medlemmer fordelt på 15 lokalafdelinger.

NETVÆRKET AF UNGDOMSRÅD
Er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge. Foreningen

SABUS

rummer blandt andet ungdomsråd og ungdoms-

Syvendedags Adventistkirkens Børne-, Unge- og

huse og har som formål at servicere medlemmerne

Spejderforening udspringer af Adventistkirken, som

gennem kurser, erfaringsudveksling og støtte i det

er en protestantisk frikirke. Kirken har eksisteret i

daglige arbejde.

Danmark siden 1880, men Adventistspejderne blev
organiseret i 1931. Adventistspejdernes uniform er en
grøn skjorte med gult tørklæde.

OPERATION DAGSVÆRK
Er en hjælpeorganisation, som støtter uddannelsesprojekter i udviklingslande. Under sloganet ”oplys-

SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE

ning – stillingtagen – handling” arbejder foreningen

MED HANDICAP

for at oplyse om og forbedre forholdene i udviklings-

SUMH er paraplyorganisation for 16 ungdomshandi-

lande. OD har arbejdsgrupper på en stor del af de

caporganisationer og repræsenterer unge unger 36 år

gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

med fysisk, psykisk og kognitive handicap, diagnoser
eller kroniske sygdomme. SUMH arbejder for, at alle
unge kan leve de ungdomsliv de vil.

RADIKAL UNGDOM
Radikal Ungdom er et politisk ungdomsparti, som

SEMERKAND UNGDOM

kæmper for den socialliberale agenda i både Dan-

Har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien, der

mark og verden. I Radikal Ungdom arbejder vi for

historisk udgjorde et bånd mellem Europa og Asien.

lige muligheder for alle uanset hvilken baggrund,

Foreningen arbejder for at give unge et bedre liv

man kommer fra.

gennem aktiviteter som spirituelle foredrag, lektiecafeer og familieaktiviteter og har rod i sufismen,
der er en spirituel fortolkning af islam.

RED BARNET UNGDOM
Er en selvstændig ungdomsorganisation, der igennem frivillige indsatser arbejder for at fremme børns
rettigheder samt at engagere unge mennesker i
arbejdet for udsatte børn.
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SILBA
Er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som arbejder for at fremme demokrati, frihed og menneskerettigheder i Østeuropa, på Balkan og i Kaukasus
samt at udbrede kendskabet til området. De primære aktiviteter er valgobservationer og seminarer
i fokuslandene.

STUDENTERFORUM UC
Studenterforum UC er den nationale studenterforening for de danske professionshøjskoler.
Foreningen er talerøret for studerende på de mellemlange videregående uddannelser, f.eks. lærer-, socialrådgiver- og bioanalytikeruddannelsen. Vi arbejder
for et uddannelsesmiljø, hvor studerende har mulighed for at udvikle sig fagligt og menneskeligt.

SIND UNGDOM
Er lokale, rummelige og ligeværdige klubfællesskaber i hele landet, som kan give et frirum for unge
sårbare via helt almindelige hverdagsaktiviteter.
SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor ingen
unge føler sig alene eller isolerede men i stedet møder forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv
eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed og derigennem bliver i stand til at leve et mere

SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMSFORENINGER
Er paraplyorganisation for de danske idræts- og
ungdomsforeninger i Sydslesvig. SdU arbejder for at
fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde i
Sydslesvig gennem en bred vifte af aktiviteter inden
for idræt og kultur.

tilfredsstillende og indholdsrigt liv.

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM
Er en socialistisk ungdomsorganisation, der samler
alle unge mennesker, som vil kæmpe for større lighed, et renere miljø, international solidaritet, bedre
velfærd og reel ligestilling mellem kønnene.

UNG MOSAIK
Er paraplyorganisation for Pinsekirkernes lokale
børne-, teenage- og ungdomsarbejde og udøver
en netværksfunktion i forhold til myndigheder, tilskudsgivende instanser og lokalforeninger. Foreningen arbejder med musik, integration og spejderarbejde.

SOCIALISTISK UNGDOMS FRONT
Er en landsdækkende organisation for aktive unge
socialister. SUF kæmper for en anden verden end
den, vi har i dag, fordi medlemmerne mener, at
mange af de problemer, vi oplever – som krig,
arbejdsløshed, forurening og fattigdom – udspringer
af det kapitalistiske system.

ÅRSBERETNING

UNGDOMMENS NATURVIDENSKABELIGE
FORENING
Har til formål at fremme interessen for og kendskabet til naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab blandt unge igennem diverse arrangementer.
De frivillige er fortrinsvist gymnasieelever og universitetsstuderende.
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UNGDOMMENS RØDE KORS
Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver
ung-til-ung-indsatser i hele Danmark og ude i verden.
Vi er 3.000 frivillige, som brænder for at gøre noget
ved de sociale udfordringer, der findes for børn og
unge i samfundet. Vi når ud til ca. 10.000 deltagere
og bestræber os på at være der, hvor behovet er
størst. Eksempelvis på døgninstitutioner, krisecentre
og psykiatriske afdelinger.
Vi er en selvstændig organisation og en del af Røde
Kors-bevægelsen.

VENTILEN
Er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til
formål at forebygge og afhjælpe unges ensomhed.
Vi hjælper unge ud af ensomhed og ind i de fællesskaber, der bør være en del af et ungdomsliv. Det
gør vi dels ved at understøtte arbejdet i de lokale
foreninger, der alle har aktiviteter for ensomme
unge. Dels ved at indsamle, udvikle og formidle
viden og redskaber til brug for andre, der arbejder
med unge. Det gør vi dels online, i udgivelser, gennem oplæg, workshops m.m.

UNGDOMSRINGEN
Er en uafhængig interesseorganisation for fritids-,
junior- og ungdomsklubber. Foreningen har mere
end 1000 klubber med tilsammen 140.000 større
børn og unge som medlemmer. Blandt medlemmerne er også andre virksomheder, der arbejder
med større børn og unge.

YOUTH FOR CHRIST – DANMARK
Er en del af en global familie, da YFC findes i over
80 lande. YFC er drevet af ønsket om, at unge får
et møde med Gud, og at det sker på kreativ og
autentisk vis. YFC ønsker at videreformidle Gud i et
nutidigt sprog og på en måde, som unge forstår.

UNGE FOR LIGEVÆRD
“Unge For Ligeværd” er en forening for unge og
voksne med særlige behov. Foreningen har som
overordnet formål at unge med særlige behov og
udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre.
UFL, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at
skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt
medlemmerne og at udvikle de unges interesse for
og evne til at medvirke i et demokratisk samfund.

YOUTH FOR UNDERSTANDING – DANMARK
Er en landsdækkende udvekslingsorganisation for
unge og del af YFU International, verdens største
udvekslingsorganisation. Foreningen har blandt
andet til formål at fremme mellemfolkelig forståelse gennem international ungdomsudveksling.

VENSTRES UNGDOMS LANDSORGANISATION
Er en politisk ungdomsorganisation, der arbejder for
et mere liberalt samfund med lavere skat og mere
frihed. VU er samlingssted for unge, der ønsker at
blive klogere på politik og opbygge et stærkt liberalt
netværk.
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DUFs STYRELSE

Styrelsen står for ledelsen af DUF mellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed.
Styrelsen er fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF. Der er i år afholdt 9 styrelsesmøder, 14 forretningsudvalgsmøder, 2 styrelsesseminarer og 1 forretningsudvalgsseminar.

Chris Borup Preuss, formand
Suppleant Kristian Lausten Madsen

Venstres Ungdom

Christine Ravn Lund, næstforkvinde
Suppleant Sara Lentz Jørgensen

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Lucas Skræddergaard
Suppleant Julie Osias

Ung Mosaik

Rasmus Kjær Slot
Suppleant Johan Hedegaard Jørgensen

Danske Studerendes Fællesråd

Thor Ekberg Bonde
Suppleant Oskar Kloppenborg Vellev

Ungdomsringen

Caroline Frederikke Trinskjær

De grønne pigespejdere

Clara Halvorsen
Suppleant Lukas David Sonne Lunøe

Radikal Ungdom

Frederik Enevoldsen
Fagbevægelsens Ungdom
Suppleant Jacob Fog-Petersen		
Frederik Vad
Suppleant Anna Thusgård Rørstrøm

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Frederikke Nørring Levison
Suppleant Natascha Skjalgaard

KFUM-Spejderne i Danmark

Ida Marie Garder
Suppleant Kristine Svinning Valeur

AFS Interkultur

Katrine Seier
Suppleant Christina Christiansen

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Lukas Julius Kaarby
Suppleant Eskil Lyngsøe Poulsen

Kristeligt Forbund for Studerende
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Martin Flindt Nielsen
Suppleant Maja Mørk Christensen

Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Mathias Green
Suppleant Jakob Bonde Nielsen

Danske Skoleelever

Nickolaj Oksen

Bifrost

Pernille Bruun Madsen
Suppleant Stine Alkert

Red Barnet Ungdom

Philip Longos Winkel
Suppleant Björg Kristjánsdóttir

Dyrenes Alliance

Troels Emil A. Boe
Suppleant Karen Risør Bjerre

Det Danske Spejderkorps
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DUFs UDVALG 2021

TIPSUDVALGET PER 1. MARTS 2021
Lasse Haugaard Petersen, udvalgsformand
Chris Borup Preuss, formand for DUF
Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF
Anders Berner
Ida Lang Andersen
Kim Viggo Nielsen
Rasmus Volf
Søren Olsen
Verner Lundbak

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Venstres Ungdom
FDF
Bifrost
International Medical Cooperation Committee
KFUM og KFUK i Danmark
Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Ungdomsringen
Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger

Derudover er Søren Eriksen fra Det Danske Spejderkorps og Robert Andersen fra Danske Skoleelever
ressourcepersoner i Tipsudvalget.
INITIATIVSTØTTEUDVALGET (IS) PER 1. MARTS 2021
Jakob Bonde Nielsen, formand for udvalget
Danske Skoleelever
Malene Kolle Rasmussen
Bifrost
Signe Mortensen
Det Danske Spejderkorps
Mikkel Bøgn Eriksen
Fagbevægelsens Ungdom
Noah Nab
Kristeligt Forbund for Studerende
Knut Ibæk Topp Lindenhoff
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
Mads Balslev Hansen
SF Ungdom
Derudover er Frederikke Nørring Levison fra KFUM-Spejderne i Danmark og
Oskar Kloppenborg Vellev fra Ungdomsringen eksterne ressourcepersoner i initiativstøtteudvalget.
DUFs INTERNATIONALE UDVALG PER 1. MARTS 2021
Pernille Arzuaga-Bjørnskov, formand
KFUM-Spejderne i Danmark
Sarah Øllgaard Bigum
Ungdommens Røde Kors
Karen Risøe Bjerre
Det Danske Spejderkorps
Jacob Kronby
Bifrost
Steffen Bolvig Hansen
Danske Baptisters Spejderkorps
Clara Dybbroe Viltoft
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Johan Schiøler
Danske Studerendes Fællesråd
Simon Bjørnholdt Eriksen
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Sofie Hvid Rasmussen
The international Medical Cooperation
Committee
Snekka Yogsewaran
Ung Mosaik
Sofie Kuhn
Radikal Ungdom
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LOKALFORENINGSPULJEUDVALGET PER 1. MARTS 2021
Rasmus Pilegaard, formand for udvalget
Netværket af Ungdomsråd
Danmarks Unge Katolikker
Christopher Bonde
Anne Eskelund
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Kamilla Futtrup
Fagbevægelsens Ungdom
Cecilie Bernhard Hansen
De grønne pigespejdere
AFS Interkultur
Hans Nørregaard Larsen
Jeppe Petersen
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Derudover er Sara Lentz Jørgensen fra FDF og Anders Bach Hellerøe fra Venstres Ungdom ressourcepersoner i Lokalforeningspuljeudvalget.
NØDPULJEUDVALGET PER 1. SEPTEMBER 2021
Chris Borup Preuss, formand for DUF
Venstres Ungdom
Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Johan Jørgensen
Danske Studerendes Fællesråd
David Stelsberg
Danmarks Unge Katolikker
Lisa Høgedal Bech
Red Barnet Ungdom
Natascha Skjalgaard
KFUM-Spejderne i Danmark
Rasmus Jakobsen
DUI Leg og Virke
Sofie Engelbrecht
Youth for Understanding in Denmark
Nynne Bern Jensen
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
SOMMERPULJEUDVALGET 2021
Mads Hvalsøe Kristensen
Mads Tudvad
Rasmus Jeppesen
Kim Tai Nguyen
Oskar Sommer
Per Paludan Hansen
Chris Borup Preuss, formand for DUF
Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF
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Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
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DUFs SEKRETARIAT

GENERALSEKRETARIAT
Generalsekretær
Ledelseskonsulent
Praktikant

Louise Juul Jensen
Merle Singer-Lippert
Julie Kjer Haukohl

AFDELINGEN FOR POLITIK, PRESSE OG KOMMUNIKATION
Politisk chef
Daniel Branislav Christensen
Politisk konsulent
Birgitte Søe
Politisk konsulent
Freja Fokdal
Kommunikationskonsulent
Mathias Ottesen Leinum
Kommunikationskonsulent
Mette Marie Heinfelt
Praktikant
Johanne Tellerup Berner
ADMINISTRATION
Administrationschef
Administrativ koordinator
Bogholder
IT-studentermedarbejder
Servicemedarbejder

Fredrik Jakobsen
Mia Syberg
Rie Nortoft
Daniel Silas Rauch
Erik Iversen

JURA OG FORVALTNING
Chef for jura og forvaltning
Chefkonsulent
Tipskonsulent
Tipskonsulent
Konsulent

Maria-Cecilie Bolvig Bay
Lone Rådberg
Astrid Kæthius
Stella Christiansen
Sofie Nüchel Heggenhougen

INTERNATIONAL UDVIKLING
International chef
International chefkonsulent
International chefkonsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
Finansiel Controller
Finansiel Controller
Studentermedarbejder

Marie Engberg Helmstedt
Nina Lundbye
Katrine Christiansen
Andrea Holst-Mjöbäck (orlov)
Nina Madsen
Jonas Sidenius
Charlotte Bernhard
Helene Van der AA Kühle (orlov)
Karen Damsgaard
Søren Jespersen
Celine Lilienhof Jagd
Nikoline Gilvad Whitt (orlov)
Niels Bjerren Sørensen
Mathias Pedersen
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FORENINGSUDVIKLING OG UNGE
Chef for Foreningsudvikling
Signe Bo
Chefkonsulent
Christina Juul Andersson
Chefkonsulent
Nanna Kjølholt
Organisationskonsulent
Katrine Raaby
Organisationskonsulent
Guro Klausen
Politisk konsulent
Simon Meggers Matthiesen
Projektleder
Deniz Atan
Projektleder
Rie Ljungmann
Uddannelseskonsulent
Mette Post Riggelsen
Studentermedarbejder
Rikke Jonasson Dalum
Praktikant
Emilie Blinkenberg
DEMOKRATI
Chef for Demokrati
Konstitueret Chef for Demokrati
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
International konsulent
Studentermedarbejder
Studentermedarbejder
Studentermedhjælper

Line Novel (orlov)
Daniel Honoré Jensen
Majbritt Bæk Dalgaard
Esther Elmegaard Bæk
Laura Nørmark Fabricius
Jonas Roelsgaard
Benjamin Frimand-Meier
Nelly Eckegren
Nora Sina
Hanna Nøddelund

LIGESTILLING I DUF INTERNT
Der er overvægt af mænd i DUFs styrelse (68 %).
Der er overvægt af mænd i bevillingsudvalgene, tipsudvalget (82 %), Initiativstøtteudvalget (66 %) og Lokalforeningspuljeudvalget (55 %). Dog er der en
overvægt af kvinder i DUFs internationale udvalg (66 %).
Der er et flertal af kvinder blandt DUFs ansatte (73 %).
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DUFs MEDLEMSKABER 2021

CENTER FOR UNGDOMSFORSKNINGS BESTYRELSE (CEFU)
Signe Bo, Chef for Foreningsudvikling og Unge, DUF
DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS REPRÆSENTANTSKAB
Rasmus Ladegaard Slot, medlem af DUFs forretningsudvalg
FRILUFTSRÅDET (DUF ER A-MEDLEM)
DUFs repræsentanter ved generalforsamlingen i 2021 var Christine Ravn Lund, næstforkvinde
i DUF
GLOBALT FOKUS (DUF ER MEDLEM)
Marie Helmstedt, International Chef, DUF
KROGERUP HØJSKOLES REPRÆSENTANTSKAB
DUF har to pladser i repræsentantskabet, som udpeges årligt. For 2020 er udpeget
Chris Borup Preuss, formand for DUF
Louise Juul Jensen, generalsekretær for DUF
MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE (DUF ER KOLLEKTIVT MEDLEM AF MS-RÅDET)
Christine Ravn Lund, næstforkvinde i DUF
UNICEF DANMARK (DUF ER MEDLEM)
Rasmus Ladegaard Slot, medlem af DUFs forretningsudvalg
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DUFs REPRÆSENTATIONER 2021

2030-PANELET
Clara Halvorsen, medlem af DUFs styrelse
EU-SPECIALUDVALGET VEDR. UDDANNELSE OG UNGDOM
Jonas Roelsgaard, politisk konsulent for Norden og Europa, DUF
FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHEDS BESTYRELSE

Lucas Skræddergaard, medlem af DUFs forretningsudvalg
INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDES BESTYRELSE (DIPD)
Ida Paetau, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Jens Husted, Venstres Ungdoms Landsorganisation
MENNESKERETTIGHEDSALLIANCEN
Line Novél, Chef for Demokrati, DUF
NORDISK BØRNE- OG UNGDOMSKOMITÉ (NORDBUK)
Troels Emil A. Boe, medlem af DUFs styrelse
ONLINE @LLIANCEN - STYREGRUPPE
Line Novél, Chef for Demokrati og Unge, DUF
NBC – NORDIC BALTIC CORPORATION. SAMMENSLUTNING FOR
UNGDOMSRÅD I NORDEN OG BALTIKUM.
Lucas Skræddergaard, medlem af DUFs forretningsudvalg
Nicolai Boysen, NAU
RÅDET FOR BØRNS LÆRING
Chris Borup Preuss, formand for DUF
SAGKYNDIGGRUPPEN FOR NORDEN 0-30 (NORBUKS STØTTEPROGRAM)
Clara Halvorsen, medlem af DUFs styrelse
STYREGRUPPEN UNDER VI-VIL-EUROPA
Philip Winkel, medlem af DUFs styrelse
TEKNOLOGIRÅDETS REPRÆSENTANTSKAB
Rasmus Ladegaard Slot, medlem af DUFs forretningsudvalg
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TV2 ØSTJYLLANDS REPRÆSENTANTSKAB
Cecilie Hansen, tidl. formand i ÅUF
Hanne Tange, Det Danske Spejderkorps
Marie Bach Trads, tidl. Formand i ÅUF
Sara Springborg, sekretariatsleder hos ÅUF
Alle fire er udpeget og medlemmer af Århus Ungdommens Fællesråd.
UDVIKLINGSPOLITISK RÅD
Marie Helmstedt, International Chef, DUF
UNGDOMMENS NORDISKE RÅD (UNR)
Troels Emil. A Boe, medlem af DUFs styrelse
UNGDOMSDELEGATER TIL FN
Malene Bentsen Laursen, KFUM & KFUK
Nadia Gullestrup Christensen, Radikal Ungdom
Stine Bang Larsen, Ungdomsringen
Frida Ravn Rosling, Operation Dagsværk
Emma Susanne Turkki, Den Grønne Studenterbevægelse
Morten Ryom, Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Nicklas Hakmann Petersen, Alternativets Unge
Anne Sofie Lyskjær Noer, Venstres Ungdom
UNGDOMSDELEGATER TIL EU’S UNGDOMSDIALOG
Lise Coermann Nygaard, Dansk ICYE
Marek Azoulay Jørgensen, Nyt Europa
UNGEKLIMARÅDET
Monika Skadborg, tidligere ungdomsdelegat til FN
EUROPEAN YOUTH FORUM (YFJ)
Lucas Skræddergaard, medlem af DUFs forretningsudvalg
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DUFs AKTIVITETSOVERSIGT 2021

JANUAR
• DUFs Lederakademi (online modul 2)
• DUFs Konsulentuddannelse (online modul 2)
• Internationalt skriveværksted (aflyst pga. manglende tilslutning)
• Infomøde om udviklingsministerens nye ungepanel (online)
• Konsulentnetværk
• Ledernetværk Vest
• Ledernetværk Øst
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine (online)
• Workshop: Kom godt i gang med at facilitere online aktiviteter – De tekniske rammer (online)
• Workshop: Facilitering af online workshops: Skab engagement og deltagelse online (online)
• Q&A med Matilde Kimer: Unges rolle i kampen for demokrati i Ukraine (online)
FEBRUAR
• Dialogambassadør-workshop for frivillige på den internationale pulje (online)
• Workshop under Dansk-Arabisk Partnerskabsprograms skoletjeneste (online)
• Formandsnetværket (tema om samværskultur)
• Netværk for trivsel og samvær
• Ungdomslederkursus (online)
• Virtuelt talk-show: Unge ukrainere om at samarbejde med danske unge (online)
• Workshop: Økonomistyring i internationale projekter (online)
MARTS
• Lancering af YCD-publikation i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (online)
• DUFs konsulentuddannelse (online modul 3)
• Fyraftensmøde om trivsel og samvær
• Internationalt skriveværksted (online)
• Informationsmøde om corona-retningslinjer
• Informationsmøde om den udviklingspolitiske strategi (online)
• Netværk for internationale koordinatorer (online)
• Netværk for trivsel og samvær
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine (online)
• Seminar om Den Nordiske Ungepulje (online)
• Ungehøring om Danmarks nye udviklingspolitiske strategi (online)
• Workshop: Online facilitering – Skab deltagelse og engagement i jeres virtuelle
foreningsliv (online)
• Workshop: Online monitorering og evaluering (online)
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APRIL
• Tematisk møde om ungeinddragelse ifm. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (online)
• Arrangement om Unge i den arabiske verden (online)
• DUFs konsulentuddannelse (online modul 4)
• DUFs lederakademi (online afsluttende modul 3)
• Ledernetværk Øst
• Ledernetværk Vest
• Møde i DUFs Uddannelsesråd
• Møde i formandsnetværket (tema om ledelse af sekretariatsledere)
• Temamøde: Rekruttering - Hvordan får vi unge med tilbage i fællesskaberne?
• Uddannelse: Bland dig i Verden – Modul 1 (online)
• Kick-off arrangement for det ukrainsk-danske ungdomshus (online)
• Workshop i det ukrainsk-danske ungdomshus: Sprint-metoden (i samarbejd med URK) 		
(online)
MAJ
• Indledende runder i DM i debat
• DUFs konsulentuddannelse (online modul 5)
• Fyraftensmøde om motivation i genåbningen efter corona
• Internationalt skriveværksted (online)
• Lancering af Den Ny Demokratifond (online)
• Netværk for trivsel og samvær
• Netværksweekend i det tværpolitiske netværk
• Online infomøde om corona-retningslinjer og genåbning
• Temamøde: Frivillig motivation ind i genåbning af foreningslivet (online)
• Testworkshop for samværsuddannelsen
• Uddannelse: Bland dig i Verden – Modul 2
• Virtuel workshop i det ukrainsk-danske ungdomshus: Dialogens værktøjer
(i samarbejde med Dialogambassadørerne)
• Udviklingsdag i DUFs Uddannelsesråd
• Workshop for samværsudvalg om behandling af sager
• Workshop om monitorering og evaluering (engelsk) (online)
• Workshop og erfaringsudveksling for samværsudvalg
• Økonomistyring i internationale projekter (online)
JUNI
• Styrk dialogen i dit internationale partnerskab (aflyst pga. manglende tilslutning)
• Arabiske unge anno 2021 – oplæg og filmscreening
• Semifinale og finale i DM i debat
• DUFs konsulentuddannelse
• Fyraftensmøde om trivsel og samvær
• Internationale uddannelsesweekend (aflyst pga. manglende tilslutning)
• Lokalforeningspuljebesøg med Skatteminister Morten Bødskov i Rødovre
• Netværk for trivsel og samvær
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Uddannelse: Bland dig i Verden – Modul 3
• Uddeling af Folkemødets Dialogpris til Aaja Chemnitz Larsen (IA)
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AUGUST
• Verdensmålsakademi
• Lancering af publikationen ’Youth Driving Change’ og workshop om unges indflydelse
ifm. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram
• Kursusdag: Explore Georgien
• Foreningsbesøg med Kim Valentin (V) og Kasper Sand Kjær (S) i Ballerup
• Foreningsbesøg med Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Malte Larsen (S) i Randers
• Internationalt skriveværksted
• Introarrangement for deltagerne på udvekslingsprogrammet i det ukrainsk-danske
ungdomshus
• Lancering af analyse om unges holdninger til tech
• Møde i Uddannelsesrådet
• Samværsuddannelse for ledere
• Seminar om udveksling, uddannelse og arbejde for unge i Norden
• Ungdomslederkursus (hybrid – offline/online)
SEPTEMBER
• Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram på Ungdommens Folkemøde
• DUF fællesskaberuddannelse modul 1
• Europæisk ungetopmøde i samarbejde med Europæisk Ungdom (for udvalgte MO’er)
• Explore Georgien: Klar til afrejse (online)
• Film-aften for danske deltagere på udvekslingsprogrammet i det ukrainsk-danske
ungdomshus
• Foreningsbesøg med Birgitte Bergmann (KF) og Morten Messerschmidt (DF) i
Nordsjælland
• Foreningsbesøg med Mai Mercado (KF) i Faaborg
• Fyraftensmøde om trivsel og samvær i samarbejde med Århus Ungdommens Fællesråd
• Høring om psykisk mistrivsel hos børn og unge i regi af Forum mod Psykisk Mistrivsel
• Internationalt skriveværksted
• Lancering af ny oplysningsaktivitet for DUFs internationalt aktive frivillige (aflyst pga.
manglende tilslutning)
• Konsulentnetværk
• Ledernetværk Vest
• Ledernetværk Øst
• Møde i netværk for forpersoner
• Netværk for internationale koordinatorer
• Netværk for trivsel og samvær
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Online workshop og lancering af læringssite om forebyggelse af seksuel chikane og
overgreb i internationale projekter
• Samværsuddannelse (august-november)
• Standplads på Ungdommens Folkemøde med det ukrainsk-danske ungdomshus og
den Ny Demokratifond
• Uddannelse: Bland dig i Verden – Opsamlingsdag
• Udviklingsdag i Uddannelsesrådet
• Ungdomsdelegatprogrammet: Ungehøring for FN’s ungdomsresolution
• Workshop om økonomistyring og antikorruption i internationale projekter (online)
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OKTOBER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogambassadørseminar i Jordan
DUF fællesskaberuddannelse modul 2
Partneridentifikation ifm. Explore Georgien
Skriveværksted: Explore Georgien
Internationalt skriveværksted
Kursusdag om køn og ligestilling i internationale projekter
Møde i Formandsnetværket
Netværk for trivsel og samvær
Seminar i det tværpolitiske netværk
Skolevalget (ca. 400 debatarrangementer og 20 politikerbesøg)
Tværpolitisk netværk: Seminar i Danmark om skolevalg
Ungdomsdelegaterne tager på danmarksturné – Workshops hos forskellige medlemsorganisationers lokalafdelinger
Ungetræning i Nordiske unge i bæredygtige fællesskaber
Workshop og erfaringsudveksling for samværsudvalg
Workshop om økonomistyring i internationale projekter
Demokratiets Dag (25 arrangementer i okt-dec inkl. flere politikerbesøg)

NOVEMBER
• Aftenmøde med ambassadørerne i Danmark og Ukraine
• Arrangement om unges muligheder i EU
• DUF fællesskaberuddannelse modul 3
• DUFs lederakademi modul 1
• Valgindsat og kampagne ifm. kommunal- og regionalvalget
• Foreningsbesøg med Jan E. Jørgensen (V) i København
• Konference: Unge i den arabiske verden
• Kursus om sikkerhed i internationale projekter
• Møde i Uddannelsesrådet
• Netværk for trivsel og samvær
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Participate-seminar i Zimbabwe
• Tværpolitisk netværk: Seminar i Ukraine om implementering af skolevalg
• Lokale fyraftensmøder om folkeoplysning og lokal interessevaretagelse i København,
Odense og Aarhus.
DECEMBER
• DUFs delegeretmøde
• Konference om inklusion og mangfoldighed i Alle Unge Med i Fællesskabet
• Konsulentnetværk
• Ledernetværk Vest
• Ledernetværk Øst
• Møde i Uddannelsesrådet
• Netværk for internationale koordinatorer
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Workshop om monitorering og evaluering (engelsk) (online)
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