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Udtalelse 1 1 

 2 

Udtalelse vedr.: 3 

Flere unge skal vælge velfærdssamfundet til, når vi vælger uddannelse. 4 

 5 

Forslag til udtalelse 6 

Kommunal- og Regionalvalget er slut, og vi har valgt, hvem der skal fordele midlerne til alt det, vi 7 

er fælles om i kommuner og regioner. Det er nu, der skal sættes nye retninger for folkeskolerne, 8 

hospitalerne, børnehaverne og plejehjemmene - institutioner, der får samfundet til at hænge 9 

sammen. 10 

 11 

Disse institutioners vigtighed afspejles desværre ikke i de valg, vi unge træffer, når vi vælger vores 12 

uddannelse. Her vælger vi ikke de veje, hvor vi skal passe og pleje de syge og ældre eller danne og 13 

uddanne børn og unge. Vi vælger uddannelser som lærer, sygeplejerske og pædagog fra, og det har 14 

kæmpestore konsekvenser for vores velfærdssamfund. Eksempelvis har pædagoguddannelsen haft 15 

et fald i 1. prioritets ansøgninger på 25 pct. siden 2014. Den manglende søgning skyldes blandt 16 

andet, at professionerne er præget af en række udfordringer med arbejdsmiljø og tid til at fokusere 17 

på kerneopgaverne. Udfordringerne forstærkes blot af vanskelighederne med at tiltrække 18 

kvalificeret arbejdskraft. 19 

 20 

Sygeplejerskerne er pressede efter Covid-19 og sommerens strejke. 21 

Pædagogerne har endnu til gode at se minimumsnormeringerne blive en realitet og mangler i høj 22 

grad kollegaer i hverdagen. 23 

Lærerne mangler didaktisk frihed og tid til at lave god undervisning, der favner alle elever. 24 

 25 

Det er ikke så mærkeligt, at vi allerede i 2030 kommer til at mangle omkring 13.700 pædagoger, 26 

13.100 lærere og 8.200 sygeplejersker – cirka 14% af den velfærdsuddannede arbejdsstyrke i 2018! 27 

 28 

Vi løser ikke udfordringerne ved at tvinge studerende ind på uddannelserne, men ved at skabe 29 

bedre arbejdsvilkår, højere uddannelseskvalitet og bedre vejledning.  30 

 31 

Derfor vil DUF arbejde for: 32 

• At der investeres i lærer- og pædagoguddannelsen, så uddannelserne har høj kvalitet og 33 

gøres mere attraktive 34 

• At styrke uddannelses- og karrierevejledningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



 

2 
 

Motivation: 40 

DUF er, ligesom resten af samfundet, brugere og aktører i vores velfærdssamfund, og lige nu er det 41 

velfærdssamfund i krise. Den krise bliver endnu større, hvis der ikke tages handling, og det er 42 

vores opgave i DUF at være med til at bakke op om den forandring, der er nødvendig.  43 

 44 

Forslagsstiller(e): 45 

Fagbevægelsens Ungdom, DSU 46 
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Udtalelse 2 1 

 2 

 3 

Udtalelse vedr.: 4 

Flere unge skal have et fritidsjob. 5 

 6 

Forslag til udtalelse: 7 

Alle unge fortjener en god start på livet, hvor de er en del af samfundet og indgår i et 8 

fællesskab. Men vi kan se, at der stadig er alt for mange, hvor det ikke lykkes, og som ender 9 

uden fast tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. For DUF er det en 10 

bekymrende udvikling, ikke kun for os som ungdom, men for hele samfundet. En af de ting 11 

man skal kigge på er, at flere unge tidligt skal stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. 12 

 13 

Færre unge end tidligere har i dag et fritidsjob, det er et problem. Ikke fordi der er færre som 14 

tjener egne lommepenge, men fordi de unge går glip af at få nogle værdier med i rygsækken. 15 

Andelen af 13 – 17-årige som har et fritidsjob, er faldet fra 38,2 pct. i 2008 til 32,8 pct. i 2018. Den 16 

kurve skal vi have knækket fordi:  17 

• at fritidsjobs styrker erhvervsfrekvensen for unge senere i livet 18 

• at der er en positiv sammenhæng mellem unge med erhvervserfaring og unge med en 19 

afsluttet ungdomsuddannelse 20 

• at større økonomisk selvstændighed bidrager til at bryde negativ social arv 21 

• at meget få unge fra højindkomstkommuner har et fritidsjob og dermed går glip af en vigtig 22 

læring om deres medmennesker 23 

• at et fritidsjob styrker unges karakter og lære dem værdien af et arbejdsfællesskab 24 

 25 

Da det er så vigtigt at unge har et fritidsjob, er det et stort problem, at over otte ud af ti 26 

ungarbejdere oplever brud på enten lovgivning eller overenskomst i deres ansættelsesforhold. Det 27 

giver et rigtig dårligt første møde med arbejdsmarkedet og kan i værste fald føre til varige men. 28 

Det er derfor vigtigt, at vi sørger for, at den generation, som skal holde længst tid på 29 

arbejdsmarkedet, også bliver passet ordentligt på. Gennem flere år er der blevet skåret og sparet på 30 

arbejdstilsynet, på trods af at der ikke er kommet færre skader eller brud. Det gør sig særligt 31 

gældende for ungarbejdere. Derfor skal investeringer i hele arbejdstilsynet ikke kun resultere i 32 

flere kontrolbesøg på alle arbejdspladser, men også en særlig skærpet indsats de steder, hvor der er 33 

mange unge under 18 på arbejdspladsen. 34 

 35 

 36 
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Derfor vil DUF arbejde for: 37 

• At flere unge under 18 får et fritidsjob. 38 

• At arbejdstilsynet styrkes med et særligt ungdomsfokus, så alle unge trives i deres første 39 

møde med arbejdsmarkedet. 40 

 41 

Motivation: 42 

Det er DUFs opgave at råbe op når ungdommen bliver marginaliseret eller sat bag ældre 43 

generationer. Derfor er det på tide, at vi også tager ansvar for ungdommens første skridt på 44 

arbejdsmarkedet.  45 

 46 

Forslagsstiller(e): 47 

Fagbevægelsens Ungdom, DSU 48 
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Udtalelse 3 1 

 2 

Udtalelse vedr.: 3 

Børnekonventionen skal skrives ind i dansk lov. 4 

 5 

Forslag til udtalelse: 6 

Børnekonventionen skal skrives ind i dansk lov 7 

Alle danske børn og unge skal have mulighed for at være engageret i samfundet, gå forrest i 8 

kampen for demokratiet og menneskerettigheder og deltage i forpligtende og frivillige 9 

fællesskaber. Unge, der i dag står uden for fællesskaber, skal inkluderes, og der skal skabes 10 

rammer for, at flere unge får mulighed for at engagere sig samt gennem frivillige fællesskaber 11 

udvikle deres demokratiske dannelse. Dette er kun muligt, hvis vores samfund er indrettet på en 12 

måde, så det kan lade sig gøre, og hvis der sikres nogle rettigheder, som skal efterleves.  13 

 14 

Børnekonventionen, som er en del af menneskerettighedskonventionerne, er med til at sikre, at alle 15 

børn og unge har ret til f.eks. fritid og deltagelse i foreningslivet, uddannelse, ytringsfrihed, at 16 

blive inddraget i beslutninger, der vedrører dem, at deres tarv kommer først etc. Med 17 

Børnekonventionen sikres alle børn og unges rettigheder og de nødvendige rammer, der skal til 18 

for, at alle børn og unge kan engagere sig i vores samfund, deltage i foreningsfællesskaber og 19 

udvikle deres demokratiske dannelse.  20 

 21 

Der er dog stadig behov for at kæmpe og sikre, at de rettigheder er til stede og bliver overholdt. Da 22 

Danmark underskrev Børnekonventionen i 1989 og senere hen ratificerede den, tog man et stort 23 

skridt imod netop det at sikre alle danske børn og unges rettigheder. Dog har Danmark ikke taget 24 

det sidste skridt og skrevet Børnekonventionen direkte ind i dansk lov. Det betyder, at børn og 25 

unges rettigheder i Danmark ikke er fuldt sikret. Inden for bare de sidste par år er der set 26 

eksempler på, at børn og unges rettigheder direkte er blevet overskredet eller ligegyldiggjort, f.eks. 27 

når det kommer til inddragelse, diskrimination eller isolationsfængsling af børn og unge ned til 15-28 

års alderen. Det hænger sammen med, at mange børn og unge ikke har kendskab til deres egne 29 

rettigheder. En undersøgelse lavet af Unicef i 2019 viser, at andelen af elever, der ved, at de har 30 

rettigheder, er faldet siden sidste undersøgelse, og kun 45% elever i grundskolen kender til 31 

Børnekonventionen. Samtidig viser undersøgelsen, at flere danske børn og unge i højere grad 32 

accepterer blandt andet diskrimination på baggrund af køn, fysisk afstraffelse og digital 33 

overvågning. Det er en problematisk udvikling, som skal stoppes. Det gælder også, når det kommer 34 

til den diskrimination, som børn og unge oplever på baggrund af etnicitet eller rødder. Ved at 35 

skrive Børnekonventionen ind i dansk lov og stadfæste alle børn og unges rettigheder i Danmark, 36 

sikres børn og unges retssikkerhed og en generel styrkelse af børn og unges rettigheder.  37 

 38 

Det er ad flere omgange blevet vurderet, at de økonomiske konsekvenser ved en inkorporering vil 39 

være begrænsede. Derudover vil det have en stor signalværdi over for resten af verden, at Danmark 40 
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har fuldt inkorporeret konventionen. Det vil gøre, at Danmark tilslutter sig de andre nordiske 41 

lande i inkorporering af konventionen samt mange andre vestlige europæiske lande. Derudover bør 42 

det være en selvfølge, at vores beslutningstagere fuldt ud efterlever de anbefalinger, der bliver givet 43 

af FN’s Børnekomite, når Danmark hvert sjette år er til eksamen i, hvordan vi lever op til 44 

børnekonventionen, samt at vi som samfund støtter op om de anbefalinger.    45 

 46 

Med en stærk tradition for at være en stemme for børn og unge er det vigtigt, at vi som 47 

paraplyorganisation for 80 medlemsorganisationer, der samlet repræsenterer over 600.000 børn og 48 

unge, er med til at løfte denne dagsorden og ikke kun vise, men også sikre, at unge har en vigtig 49 

rolle i samfundet, at børn og unge skal inddrages i beslutningsprocesser.  50 

Derfor vil DUF arbejde for:  51 

• At Børnekonventionen skrives ind i dansk lov og dermed bakke FN’s Børnekomite op i 52 

anbefalingen om, at Danmark skal inkorporere konventionen i dansk lov.  53 

• At deltage aktivt i debatter og arrangementer, hvor der er fokus på børn og unges 54 

rettigheder. 55 

• At forpligte beslutningstagere og politikere på at efterleve de anbefalinger, der bliver givet 56 

af FN’s Børnekomite.  57 

• At udbrede kendskabet om rettigheder til alle danske børn og unge.  58 

 59 

Motivation: 60 

DUF er en vigtig og stærk platform, når det kommer til at sikre børn og unge en stemme i 61 

Danmark. Den platform skal også bruges til at sikre børn og unges rettigheder i Danmark, og at de 62 

rettigheder bliver efterlevet og overholdt. At få skrevet Børnekonventionen ind i dansk lovgivning 63 

er en sag, som enkelte organisationer tidligere ikke har haft held med at lykkes med. Der er derfor 64 

brug for stærkere muskler til at løfte den dagsorden og sikre, at Danmark også er på niveau med 65 

resten af de nordiske lande og mange europæiske lande, når det kommer til at sikre børn og unges 66 

rettigheder nationalt.  67 

 68 

Forslagsstiller(e): 69 

Red Barnet Ungdom (RBU), Ventilen, Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) og Ungdommens 70 

Røde Kors (URK) 71 
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Udtalelse 4 1 

Udtalelse vedr.: 2 

Foreningslivet danner grundlaget for det danske demokrati. 3 

 4 

Forslag til udtalelse: 5 

Det er af stor betydning at træde ind i et foreningsfællesskab med stærke traditioner og 6 

demokratiske værdier. Foreningslivet giver børn og unge mulighed for at udvikle sig i et trygt 7 

fællesskab, hvor der er plads til at begå fejl, blive stærkere og øve sig på at bruge sin stemme og 8 

indflydelse. Foreningslivet er helt centralt i dannelsen og myndiggørelsen af den næste og 9 

nuværende generation af demokrater. Det skaber værdi til det danske samfund, hvor respekt for 10 

andre, samtalen, åbenhed og nysgerrighed udgør fundamentet for vores demokratiske sindelag.  11 

 12 

Da foreninger er essentielle for demokratiet og sammenhængskraften i Danmark, er det helt 13 

centralt at understøtte muligheden for at være med og deltage i foreningslivet. Derfor er det vigtigt 14 

at arbejde for at nedbryde unødige barrierer og sikre gode rammevilkår for foreningslivet. Det 15 

gælder eksempelvis det ekstreme bøvl, der opstår for mange lokale bestyrelser, og særligt kasserer, 16 

i forsøget på at oprette og have en bankkonto. Kommunalt findes der fritidspasordninger, men det 17 

er ikke altid nok ift. at hjælpe børn og unge til deltagelse i lokalforeningerne. De gode rammevilkår 18 

for lokale foreninger handler også om folkeoplysningen samt de dertilhørende midler. Her er det 19 

centralt, at lokalforeninger har gode rammer i tilskudsreglerne, og at det ikke bliver et ræs mod 20 

bunden fx i niveauet af folkeoplysningsmidler rundt omkring i kommunerne. 21 

 22 

For eksempel er der foreninger, som hører hjemme i kommuner, hvor folkeoplysning prioriteres 23 

højt. Her giver det rigtig gode betingelser for, at man kan, uagtet medlemmernes privatøkonomi, 24 

sende børn og unge på regionale og nationale kurser. Denne mulighed bør prioriteres i flere 25 

kommuner, da det er helt centralt for at skabe motivation og gode oplevelser hos medlemmer, at de 26 

kan mødes på tværs af landet i foreningsfællesskaber. 27 

 28 

I foreningslivet lærer vi netop at samarbejde trods uenigheder og vores forskellige ståsteder. Den 29 

kompetence er helt central, ikke kun for demokratiet, men også for vores evne til at forstå og 30 

respektere hinanden. 31 

 32 

Derfor vil DUF arbejde for, 33 

• At foreningslivet anerkendes som en af de vigtigste aktører for den demokratiske dannelse 34 

af børn- og unge. 35 

• At rammevilkår for foreninger styrkes yderligere samt at regler forenkles. 36 

• At folkeoplysningsområdet prioriteres højt i kommunerne.  37 
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• At flere kommuner giver tilskud til børne- og ungdomskurser. 38 

• At der sikres god brugerinddragelse af lokalforeninger kommunalt ift. tilskudsregler samt 39 

adgang til foreningsfaciliteter og naturen. 40 

• At der laves initiativer, som understøtter de kommunale fritidspasordninger. 41 

• At der sættes fokus på, hvilke barrierer, udover betalingen af et kontingent, børn fra 42 

ressourcesvage familier møder. 43 

 44 

Motivation: 45 

Det er essentielt, at DUF arbejder for at vise, hvorfor børn og unge er vigtige for samfundet, på 46 

både nationalt og lokalt niveau, og hvorfor vi bør inddrages i beslutningsprocesser. DUF skal vise 47 

den positive værdi vores fællesskaber har for demokratisk dannelse og samfundssind. Vores 48 

foreninger danner en vigtig del af det demokratiske grundlag i Danmark, og vi skal blive ved med 49 

at styrke og udvikle vores foreningsliv ved at have fokus på bedre rammevilkår og prioritering af 50 

folkeoplysningsområdet. 51 

 52 

Forslagsstiller(e): 53 

KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund (FDF), 54 

Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM og KFUK i Danmark, De Grønne Pigespejdere, DUI Leg- 55 

og Virke. 56 
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