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Forkvindens  
forord
2022 blev et år, der vil gå over i historiebøgerne. Bedst som  
vi kunne se frem til at være sammen med hinanden efter  
coronanedlukningerne, valgte Rusland at starte en brutal  
angrebskrig mod Ukraine, der stadig har fatale konsekvenser  
for ukrainernes liv. 

Det minder os om, at vi ikke kan tage demokratiet for  
givet, og at vi som foreningsaktive har en nøglerolle i at 
danne hverdagsdemokrater – både herhjemme og i resten 
af verden. Derfor har vi også valgt at sætte fokus på temaet 
krig og fred på dette års delegeretmøde.

Os frivillige i foreningslivet er kendt for at være dem, der 
går forrest, når alverdens kriser kradser, og mennesker er i 
nød. Vi tager ansvar i krisetider – om det er corona, Ukra-
ine eller energikrise.

I foreningslivet stod vi klar med åbne arme til at invitere 
børn og unge som er flygtet med ind i vores foreningsfæl-
lesskaber. For vi kan tilbyde børn og unge der er flygtet et 
frirum, hvor krigen ikke behøver at fylde. Hvor leg, samvær 
og fællesskab er i fokus. På samme måde har DUF tilpasset 
aktiviteterne med Ungdomshuset i Kyiv, så vi bedst muligt 
har støttet ukrainske unge i en meget svær tid. Den inder-
lige tro på demokratiet og velvilje til at engagere sig for 
Ukraine, som vi ser i hele DUF-paraplyen, er inspirerende 
og fedt at opleve.     

Det er også inspirerende at mærke foreningslivets gejst 
og iver for at engagere børn og unge. Hundredtusindvis af 
børn og unge har oplevet grin, glæde og fællesskab i vores 
foreninger. Til alt fra kæmpestore sommerlejre eller til hver-
dagsaktiviteter i lokalforeningen. Trods de mange gode gen-
syn, aktiviteter og nye ansigter, mærker mange af os tydeligt 
eftervirkningerne af coronakrisen. DUFs medlemsundersø-
gelser viser, at det særligt er rekrutteringen og fastholdelsen 
af frivillige, der udfordrer vores lokalforeninger.

Frivillighed og  
afbureaukratisering i fokus

I DUF arbejder vi målrettet for, at det skal være lettere og 
sjovere at være frivillig i foreningslivet. Fordi vi ved, hvil-
ken værdi foreningslivet skaber for børn og unge, og fordi 

vi ved, at mange foreninger kæmper med at tiltrække og 
fastholde frivillige efter coronakrisen. I 2022 har DUF lavet 
medlemsundersøgelser og -høringer, turneret rundt på 
Christiansborgs gange og råbt op i landsdækkende medier 
for at kræve, at foreningernes bureaukratiske byrder bliver 
fjernet. DUF har været med til at udarbejde og sikre en ny 
hvidvaskvejledning, der er en presbold til bankerne om at 
gøre det nemmere og billigere at være foreningskunde. Og 
kæmpet for at samfundsengagerende ungdomsorganisatio-
ner skal have ret til at besøge landets ungdomsuddannelser.

Efter corona har vi fokuseret på at kickstarte foreningslivet 
med frivillighedstiltag og konkrete værktøjer til foreninger-
nes arbejde med motivation og trivsel. Med juridisk råd-
givning, samværsuddannelser, ledernetværk og -akademi, 
konsulentuddannelsen og nye initiativer som Forenings-
kalas og DUF-karavanen har sekretariatet været i kontakt 
med hundredvis af seje frivillige i DUF-paraplyen.   DUF 
vil fortsætte med at understøtte foreningerne i hverdagen, 
fordi vi har brug for stærke foreninger med motiverede 
frivillige, blandt meget andet til at løse trivselskrisen.

Foreningslivet skaber  
frirum for børn og unge

Alt   for mange unge mistrives i ungdomslivet og kæm-
per med at finde frirum i hverdagen. Et sted, hvor vi er fri 
fra præstations- og forventningspres. Et sted, hvor vi kan 
være os selv og have det sjovt. Det er konklusionen i DUFs 
frirumsanalyse, der blev lanceret i august måned, og som har 
bekræftet os i, at næsten alle unge i foreningslivet oplever 
foreningslivet som et frirum. Det understreger DUFs arbejde 
for, at det er nemt for alle børn og unge at blive en del af 
vores foreningsliv. Forpligtende fællesskaber skaber gode 
børne- og ungdomsliv, hvor vi samles om noget større end os 
selv. Med andre ord, så er foreningslivet en af de bedste veje 
til trivsel  . Med vidensarbejde, netværk, civilsamfundspart-
nerskaber og som en stærk holdningsaktør over for medier 

og politikere er DUF og DUFs medlemsorganisationer ung-
dommens stemme i trivselsdebatten  . Heldigvis er vi mange 
aktører i samfundet, der ser alvorligheden i trivselskrisen, 
så opgaven er at føre vores fælles opråb til politisk handling. 
I DUF tror vi ikke på, at man ”bare” kan løse trivselskrisen 
med hurtige politiske snuptagsløsninger. Det kræver en hel-
hedsorienteret og langsigtet indsats, hvorfor vi er glade for, 
at DUFs forslag om at nedsætte en trivselskommission har 
fået politisk ørenlyd nok til, at flere partier fører valgkamp 
på lignende politiske forslag. Nu må målsætningen være at 
få politisk handling bag valgkampsparolerne. 

DUF som demokratiaktør  

I år har DUF haft fokus på at styrke organisationen som 
demokratiaktør gennem vores nationale og internationa-
le demokratiprojekter. Med rekordmange Demokratiets 
Dag-arrangementer på landets erhvervsskoler og FGU-in-
stitutioner har DUF givet eleverne et skud demokratisk 
selvtillid i forbindelse med folketingsvalget. I projektet 
Bryd Ekkokamret har DUF sammen med Ældre Sagen sam-
let unge og ældre rundt om et bord for at tale om, hvilke 
online spilleregler, der skal gælde i vores demokrati. Demo-
kratikommissionens anbefaling om at lave en ny magtud-
redning er blevet til virkelighed. Det var også dejligt at 
være sammen med mange af jer på Folkemødet i Allinge, 
hvor DUF var med til at skabe rammerne for deltagelse 
og debat for hele paraplyen. For DUFs grundopskrift – at 
demokratiet skal vindes for hver ny generation – må vi ikke 
glemme. Det har Demokratianalysen 2022 understreget for 
11. år i træk. Den viser, at vi unge er ansvarlige, engagere-
de og har holdninger, men at demokratisk selvtillid ikke 
kommer af sig selv. Derfor er den demokratiske dannelse 
i foreningslivet så vigtig. Det er også grunden til, at DUF 
med kampagner og presseindslag har sat fokus på unges 
holdninger og valgdeltagelse i forbindelse med både folke-
tingsvalget og folkeafstemningen om forsvarsforholdet. For 
vi skal have alle unge med i demokratiet.

Historisk engagement for unge i verden  

På det internationale område har DUF oplevet rekordstor 
søgning fra seje projektgrupper til den internationale pulje. 
Gnisten til partnerseminarer, ungenetværk og ungdomsle-
derne har været vild at mærke. 

I 2022 har DUF understøttet mere end 65 forskellige partner-
skaber mellem 28 medlemsorganisationer og internationale 
partnere i verden. Den store efterspørgsel i paraplyen til 
internationale projekter understreger, at DUF fortsat skal 
presse på for bedre og lettere visumregler for besøg- og 
udenlandsrejser. I Ukraine og Naboskabsregionen har DUF 
opprioriteret arbejdet med at understøtte ungdomsorgani-
sationer, kapacitetsopbygge ungdomsråd og skabe dialog 
mellem unge på tværs af landegrænser. Og DUF har startet 
to helt nye nordiske projekter, NORD og Sjómaq, der skal 
skabe ungepartnerskaber på tværs af Norden og Rigsfæl-
lesskabet. I hånden har vi haft vores nye oversættelse af Hal 
Kochs ’What is Democracy’. Også til FNs Generalforamling 
i New York, oplevede jeg og Danmarks ungdomsdelegater 
til FN, hvordan DUFs demokratitanker stadig kan inspirere 
hele verden. I DUF vil vi gøre vores ypperste for at fastholde 
det store internationale engagement, som vi i år har mærket 
blandt unge frivillige. 

Mit første år som forkvinde har bekræftet mig i, hvor vigtig 
en samfundsrolle DUF-paraplyen spiller i at danne demo-
kratiske medborgere og skabe meningsfulde fællesskaber for 
børn og unge. Tak til alle medlemsorganisationer for jeres 
store og vigtige arbejde i hele landet.   

Jeg glæder mig utroligt meget til at se jer alle til vores de-
legeretmøde, hvor vi sammen skal finde ud af, hvordan vi i 
DUF skal fortsætte vores arbejde i 2023   og frem.
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Foreningskalas 
 
I august kunne DUF, efter to års udsættelse,  
endelig byde velkommen til det første Forenings-
kalas, som er en festlig lærings- og netværksdag  
for hele DUF-paraplyen. Frivillige og ansatte fra  
17 medlemsorganisationer havde tilmeldt sig dagen 
med fokus på læring og netværk inden for temaerne 
fællesskaber, projektmageri og meningsdannelse. 
Der var ny inspiration, god stemning og fyldt  
med energi fra morgensang til den afsluttende  
fællesspisning. 

 
Lokalforeningspuljen 
 
Lokalforeningspuljen har også i 2022 skabt stor glæde i det  
lokale foreningsliv i hele Danmark. Puljen støtter lokale  
foreninger i DUF- paraplyen og uddelte i 2022 samlet mere  
end 7,5 mio. kr. til mere end 400 lokalforeninger.

 
Eksempler på  
støtte gennem  
lokalforeningspul-
jen i 2022:  
 
KFUM-spejderne i Greve har 
modtaget støtte til at afholde en 
affaldsindsamling, Radikal Ungdom 
København har modtaget støtte til 
indkøb af en ladcykel, og Studenter-
rådet ved Københavns Universitet 
har modtaget støtte til fejring af 
deres frivillige.

På vej til et stærkt 
lokalt foreningsliv 
efter corona
Kickstart af foreningslivet  
efter coronapandemien 
 
DUF har i hele 2022 arbejdet med at understøtte  
foreningslivet efter coronapandemien under overskriften 
Genforening. Foreningerne har haft forskellige oplevelser  
og udfordringer ifm. Pandemien, og genforeningsindsat-
sen har fokus på at bidrage med positiv opmærksomhed 
omkring frivillighed og de gode effekter fra deltagelse i 
forpligtende fællesskaber. DUF giver konkrete værktøjer  
til foreningernes arbejde med fokus på trivsel og motivation.

Lokal interesse- 
varetagelse  
 
DUF har igen i år inviteret politikere til 
at besøge det lokale foreningsliv i DUFs 
medlemsorganisationer. Afstanden fra 
Christiansborg til forening bliver utro-
lig kort, når politikere laver snobrød, 
spiller rollespil og taler om hverdagen i 
foreningen med de frivillige.

Afrunding af DUFs corona- 
puljer for 2020-2022 
 
DUF har i 2022 arbejdet intenst med at afrunde alle  
ekstraordinære hjælpemidler til foreningslivet under 
coronapandemien. DUF har gennem COVID-19 nødpuljen, 
Aktivitetspuljen, Sommerpuljen 2021 og Genstart Nordjyl-
land-puljen uddelt økonomisk hjælp på i alt 56 mio. kr. til 
foreninger, som var presset af nedlukningerne.

”Det var et spændende  
besøg, og det viste sig,  
at Jeppe Bruus selv er  
tidligere spejder, så vores 
verden var på ingen måde 
fjernt for ham”  
 
Michael Jansson, gruppeleder  
hos ’Hawerti-1.Rødovre’ til SN ifm.  
Foreningsbesøg i september 2022. 



 
Genopbygning af Ukraine  
 
DUF har fra februar 2022 vist solidaritet og støtte med  
Ukraine, fordømt Ruslands angreb mod demokratiet 
og sat fokus på unge og civilsamfund i genopbyg-
ningen af Ukraine. DUF har måtte tilpasse engage-
mentet i regionen til en ny og svær situation. DUF 
meldte klart ud i dialogen med regeringen og KL, 
at foreningslivet står klar til at inkludere ukrainske 
flygtninge i foreningslivet, og sammen med DFUNK 
blev der udviklet guides til, hvordan man kan invitere 
børn og unge, som er flygtet, med ind i foreningsfæl-
lesskaberne.
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EUs Ungdomsdialog 
 
EU ungdomsdelegaterne har i 2022 repræsenteret  
danske unge i den Europæiske Unions ungdomsdialog  
til konferencer i Tjekkiet og virtuelt. Derudover har de 
deltaget i debatter i hele landet og engageret danske 
unge i diskussioner om Europa.

 

DUF har igen i år deltaget i vores europæiske  
ungdomsparaply European Youth Forums to årlige  
møder, hvor vi bl.a. har engageret os i at samle  
europæiske ungdomsorganisationers støtte for unge  
og civilsamfundet i Ukraine.

Krig og fred -  
civilsamfundet i 
Europa under pres

Kapacitetsopbygning af  
ungdomsråd i Østeuropa 
 
DUF har gennem den Ny Demokratifond etableret et  
netværk mellem ungdomsrådene i Ukraine, Belarus,  
Georgien, Moldova og Aserbajdsjan, som skal styrke unges 
deltagelse, engagement og repræsentation. Netværkets  
relevans er kun blevet bekræftet af den fuldbyrdede krig  
i Ukraine, og i 2022 har partnerskabet afholdt to fælles  
seminarer i Georgien og Aserbajdsjan med fokus på ung-
domsrettigheder og kapacitetsopbygning i en krigstid.

Hurtig økonomisk støtte  
til ungdomsorganisationer  
i Moldova 
 
DUF har i april handlet hurtigt og ansøgt den Ny  
Demokratifond om økonomisk støtte til DUFs 
søsterorganisation i Moldova. 

Der blev sendt 

200.000     kroner  
 
i såkaldte rapid respons midler  
for arbejdet med ukrainske flygtninge  
i Moldova.

Ungdomshuset i Ukraine  
 
I foråret 2022 blev Ungdomshuset udfordret af  
den russiske invasion, men huset i Kyiv har fortsat 
gennemført projekter både fysisk og online i Ukraine. 
DUF har sat ind med alternative oplysningsarran-
gementer i Danmark for at synliggøre og formidle 
mulighederne for støtte til ukrainske unge. I oktober 
afholdt DUF et seminar for 30 unge ukrainere for  
at adressere de organisatoriske og mentale ud- 
fordringer, som foreninger har mødt grundet  
den fuldbyrdede krig i Ukraine.

Tværpolitisk  
netværk Ukraine  
 
På trods af de store vanskeligheder har det tværpolitiske 
netværk holdt fast i samarbejdet, og den danske halvdel har 
mødtes i marts og april. Her har de både kunnet debriefe 
på den svære situation, samt diskuteret hvordan de bedst 
kan hjælpe deres ukrainske kammerater, der nu befinder sig 
enten i et land præget af krig, i hæren eller som flygtning 
uden for Ukraine. Derudover mødtes netværket i juni til et 
seminar, hvor både ukrainere og danskere kunne diskutere 
situationen ansigt til ansigt.
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Børnerådet og  
børns rettigheder 
 
DUFs forkvinde Christine er blevet medlem af  
Børnerådet, der taler børns sag og rådgiver Folketinget, 
regeringen og myndigheder i spørgsmål på børn-  
og ungeområdet. DUFs styrelse har desuden i 2022 
arbejdet videre med den udtalelse om børns rettigheder, 
som delegeretmødet vedtog i 2021. Styrelsen har ved- 
taget et holdningspapir om det gode børneliv.

S.10

DUFs Interesse- 
varetagelse
Gode og stabile ramme- 
vilkår for foreningslivet 
 
DUF arbejder kontinuerligt for at sikre de bedste  
rammevilkår for vores medlemsorganisationer i  
hele Danmark. Derfor er DUF løbende i dialog med  
beslutningstagere og samarbejdspartnere om udlodnings-
midlerne, folkeoplysning og konkrete sager, hvor DUF  
kan understøtte medlemsorganisationer.

Samfundsengagerende ung-
domsorganisationers adgang 
til ungdomsuddannelser

DUF har i mange år råbt op for at sikre ungdomsorganisati-
oner bedre adgang til ungdomsuddannelsesinstitutioner. Alt 
for mange oplever at blive afvist, når de vil besøge et gym-
nasie eller en erhvervsuddannelse. I år har Regeringen sendt 
et lovforslag i høring som vil give ungdomsorganisationerne 
ret til at besøge ungdomsuddannelserne minimum en gang 
årligt. DUF vil fortsætte med at forfølge, at lovforslaget 
bliver til virkelighed.

Afbureaukratisering 
 
DUF har løftet afbureaukratiseringsdagsordenen over for 
politikere, ministerier og medier. I februar afholdt DUF en 
åben høring for medlemsorganisationerne, der resulterede 
i konkrete input og forslag, der er blevet bragt videre til 
politisk niveau. Herudover har DUF sammen med Kulturmi-
nisteriet været med til at kortlægge omfanget og indholdet 
af bureaukratisk bøvl og benspænd for foreningerne. Nu ar-
bejder DUF for, at en ny regering skal fortsætte arbejdet og 
afvikle bureaukratiet. Tak til alle medlemsorganisationer for 
at spille ind med konkrete eksempler på bureaukratisk bøvl!

 
 

Banker og  
hvidvaskregler

DUF arbejder for at mindske bankbureaukrati-
et, gebyrer og andre krav til foreningslivet, så  
det bliver nemmere og billigere at være for-
eningskunde i en bank. I 2022 har DUF, i dialog 
med politikere og sammen med myndigheder, 
FinansDanmark og andre foreningsrepræsen-
tanter, arbejdet på en vejledning for risikovur-
dering af foreninger, der skal være et redskab 
for banker til at lette byrderne for forenings-
kunder. DUF følger udviklingen og vejlednin-
gens effekt for lokalforeninger under DUFs 
medlemsorganisationer.

Ny magtudredning 
 
DUFs Demokratikommission anbefalede allerede i 2020,  
at samfundsudviklingen kalder på en ny magtudredning. 
Derfor er DUF virkelig glade for, at Folketingets partier  
har besluttet at opdatere den gamle udredning fra 2003,  
herunder med et fokus på deltagelse i det demokratiske  
fællesskab og civilsamfundet. Demokrati- 
kommissionen var samlet igen i maj 2022  
for at kickstarte debatten om magtud- 
redningen og glæder sig til at følge  
arbejdet i følgegruppen. 

Flere unge i fritidsjobs 
 
Delegeretmødet vedtog sidste år en udtalelse om, at  
flere unge skal i fritidsjob. Derfor har DUF løftet dags- 
ordenen gennem debatindlæg, samarbejdsmuligheder  
og i dialog med politiske beslutningstagere og arbejds- 
markedets parter. Dertil har DUF sat særligt fokus på  
den store gruppe af unge uden job og uddannelse med  
en konference om problemstillingen sammen med Dansk 
Erhverv og Tænketanken DEA.
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Frirumsanalysen og lanceringen 
 
I august har DUF sammen med Tænketanken Mandag  
Morgen lanceret en ny undersøgelse om unges frirum fra 
præstations- og forventningspres. Analysen peger på, at  
adgangen til forskellige typer af frirum kan være en beskyt-
tende faktor for unges trivsel. I efteråret 2022 har DUF af- 
viklet en kampagneindsats og en række formidlings- og  
debataktiviteter, der udbreder resultaterne og belyser  
betydningen af frirum i ungdomslivet.

Det gode  
ungdomsliv

Demokrati  
og deltagelse  
i foreningslivet

DUFs arbejde for  
det gode ungdomsliv 
 
DUF har i 2022 løftet trivselsdagsorde-
nen med budskabet om at skabe det gode 
ungdomsliv i mange arenaer. DUF har været 
ungdommens stemme i debatten om pres 
fra præstations- og perfekthedskultur, er 
fortsat en stærk vidensaktør på trivsels-
området og har i 2022 deltaget i relevante 
partnerskaber og netværk i civilsamfundet, 
bl.a. Ungetrivselsrådet og Forum mod Psy-
kisk Mistrivsel. DUF har desuden bidraget 
til at formulere en national ensomhedsstra-
tegi i regi af partnerskabet ’Sammen Mod 
Ensomhed’.

Afslutning af Alle Unge  
med i Fællesskabet  
 
DUF har i 2022 afsluttet det store projekt Alle Unge  
Med i Fællesskabet med et kæmpe brag af en konference. 
De sidste fire år har DUF, i samarbejde med Tuborgfondet 
og Center for Ungdomsforskning, udvidet og opbygget  
stor faglig indsigt og forståelse for inklusion og mang- 
foldighed i ungdoms- og foreningslivet. Projektet har  
bestået af kampagne, forskning og uddannelse og har i  
mødet med over 50 forskellige ungefællesskaber akku- 
muleret en masse ny viden.

En stærk  
holdningsaktør  
på trivsel 
 
Unge har betalt en stor pris for 
corona-pandemien. Derfor har DUF 
råbt politikerne op om den stigende 
mistrivsel hos børn og unge. DUFs 
styrelse har i foråret udarbejdet et 
nyt holdningspapir med overskriften 
Alle unge har ret til at trives, arbej-
det med fællesskaber og frirum som 
værn mod mistrivsel og sat unges 
mistrivsel på dagsordenen  
til Folketingsvalget. 
 
Du kan læse mere om DUFs hold-
nings- arbejde sidst i årsberetningen 
under DUF i debatten.

Demokratisk dannelse i foreningslivet 
 
DUF har i 2022 udviklet en indsats i arbejdet med demokratisk dannelse i foreningerne. Gennem en forundersøgelse har  
DUF afdækket muligheder og barrierer for at styrke den demokratiske dannelse, der følger af foreningsaktivitet i de for- 
pligtende fællesskaber. Forundersøgelsen har givet anledning til, at arbejdet fortsætter i tre spor omkring at styrke den  
demokratiske samtale i aktiviteter og øger deltagelsen i de demokratiske strukturerer. 

Demokratiets Dag  
 
Med mere end 50 Demokratiets Dag-arrangementer på  
erhvervsskoler i hele Danmark har DUF i år nået ud til rigtig 
mange unge. Samlet set har mere end 6.000 elever deltaget i 
workshoppen, hvor DUF bringer politik helt  
ind i klasselokalet, sætter elevernes holdninger i fokus  
og udfordrer dem. I år har arrangementet i særlig grad hand-
let om Folketingsvalget.

 

LÆS HER OM ANALYSENS  

 HOVEDRESULTATER: 
 
67% AF DANSKE UNGE HAR OPLEVET  

FØLELSEN AF FRIRUM INDEN FOR DEN SENESTE 

UGE. 23 PCT. HAR IKKE. 

45% AF DANSKE UNGE ER AKTIVE I EN 
FORENING, ORGANISATION, UNGDOM-
SKLUB ELLER LIGN. BLANDT DE UNGE I 
ORGANISEREDE FÆLLESSKABER SVAR-
ER HELE 93 PCT., AT DERES ORGANI- 
SATION, FORENING ELLER FRITIDSKLUB 
ER ET FRIRUM FOR DEM.
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Tæt på vores  
medlems- 
organisationer 

Forenings- 
udvikling 

Lederakademi 
 
Lederakademiet har i 2022 haft  
fokus på foreningsforståelse og 
frivillig ledelse, kommunikation, 
konflikthåndtering og samværskultur, 
samt strategi og inddragende orga-
nisationsudvikling. Akademiet har 
samlet 20 deltagere fra 13 forskellige 
medlemsorganisationer, som har 
arbejdet med det personlige lederskab 
og styrkelsen af den enkeltes ledelses-
evner bl.a. gennem læringsgrupper, 
coaching- og mentorsamtaler. 

Samværsuddannelse for ledere 
 
DUF har i 2022 arbejdet videre med at styrke samværskulturen i foreningslivet for at sikre, at den positive udvikling fra  
tidligere år får varig effekt. I april måned blev der afholdt en samværsuddannelse for engagerede ledelser fra 7 medlems- 
organisationer for at klæde organisationerne på til at fremme trygge og sunde fællesskaber.

Konsulentuddannelsen 
 
I september er der startet et nyt hold til konsulentuddannel-
sen med 21 konsulenter fra 12 af DUFs medlemsorganisa- 
tioner til et forløb med fokus på rollen som ansat i en politisk 
ledet organisation. Uddannelsen er bygget op om tematikker 
som konsulentfaglighed, samtaleledelse, foreningsudvikling 
og projektledelse. 

Netværk  
for ansatte 
 
I netværket for ansatte har DUF i 
2022 afprøvet et nyt format med et 
sammenhængende forløb, hvor den 
samme gruppe konsulenter mødtes  
3 gange over foråret. Der har været  
12 faste deltagere fra 10 medlems- 
organisationer, som bl.a. har beskæf-
tiget sig med det gode sparringsrum, 
erfaringsbaseret casearbejde og  
rollen som konsulent.

 
DUF har i 2022  
fortsat med at råd-
give om udvikling 
af samværspolitiker 
i medlemsorgani-
sationerne og ydet 
konkret rådgivning 
om samværssager 
med overskridelser 
af organisationernes 
samværspolitiker. 

Juridisk rådgivning 
 
DUF støtter medlemsorganisationer 
med juridisk rådgivning og har i alt 
svaret på ca. 30 skriftlige konkrete 
henvendelser i relation til organisa- 
tionernes virke, f.eks. folkeoplysnings-
loven, GDPR eller vedtægtsspørgsmål. 
Hertil kommer enkelte telefoniske 
henvendelser.

 
Uddannelses- 
rådets arbejde 
 
Uddannelsesrådet har også i 2022 
rådgivet og givet input til udvikling og 
prioritering af DUFs uddannelsespor-
tefølje. Rådet har mødtes fire gange, 
givet input til udviklingen af For-
eningskalas og i efteråret givet deres 
anbefalinger for uddannelser i 2023 til 
DUFs styrelse.

 
Konsulent- 
ydelser 
 
DUF har i 2022 løst konsulen-
tydelser for 19 medlemsorgani-
sationer og har givet telefonisk 
rådgivning om konkrete pro-
blemstillinger til endnu flere 
organisationer. Konsulentop-
gaver spænder fra rådgivning 
til udviklingsprocesser og 
ledelsesudvikling over faglige 
oplæg og workshops om f.eks. 
motivation eller inklusion i 
foreningslivet. 

Ledernetværk  
i vest og øst 
 
DUFs ledernetværk er kommet stærkt tilbage efter coronapandemien, og 
både netværket i øst og i vest har mødtes 4 gange i løbet af 2022. Det fysiske 
møde og sparringsrum er blevet genetableret, og netværkene har bl.a. foku-
seret på afbureaukratisering, ledelsesrollen og samvær i organisationerne.
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DUF i samfundet

 
Bryd ekkokammeret 
 
Ældre Sagen og DUF har underskrevet en fælles 
generationskontrakt og har i 2022 arbejdet med at 
styrke den digitale samtale på tværs af generatio-
ner. Udover udviklingen af en fælles øvelsesbog om 
den gode samtale, blev der afholdt 2 workshops om 
det digitale liv.

Horsens Kommune har i 2022 vundet DUFs pris som  
Årets Ungdomskommune. Horsens udmærker sig ved at  
give unge mulighed for reel indflydelse på de politiske 
beslutninger, der har, og får, indvirkning på dem selv og 
kommende generationer.

Verdensmålsambassadører  
 
DUF har også i 2022 sammen med Verdens Bedste Nyheder og Tuborgfondet uddannet 34 unge verdens- 
målsambassadører til at engagere og inspirere andre unge til handling. Ambassadørerne holder nu oplæg  
og workshops, er meningsdannere eller laver projekter om verdensmålene i deres egne organisationer.  
På verdensmålsakademiet 2022 var 13 af DUFs medlemsorganisationer repræsenteret. 

Folkemødet 
 
DUF sikrede igen i år gode vilkår for, at vores medlems- 
organisationer kan deltage i Folkemødet ved at stille med 
en scene på Cirkuspladsen, hvor 10 medlemsorganisationer 
lavede arrangementer, og en ungdomscamp med billig  
og central overnatning med over 2.000 overnattende.  
Traditionen tro samlede DUF også mere end 300 frivillige 
fra medlemsorganisationerne til Foreningsgullasch i rolige 
omgivelser og gav her et pusterum fra et ellers travlt  
Folkemøde. 

What is  
democracy? 
 
DUF har endelig oversat Hal Kochs 
bog og udgivet ’What is democracy?’  
I fællesskab har Danmission,  
Krogerup Højskole og DUF i juni 
2022 lanceret bogen, som skal bruges 
i DUFs internationale arbejde. Til 
boglanceringen lancerede DUF  
også en fotoudstilling med 16 unge 
demokrater fra hele verden.

DM i Debat  
 
Det traditionsrige DM i Debat blev igen i år afholdt i  
samarbejde med Politiken og med finalen på Folkemødet. 
DM i Debat giver en platform til unge debattører, og  
DUF har i år særligt arbejdet med en bedre debattone, 
og debattørerne afgav derfor et fælles debatløfte, hvilket 
statsministeren benævnte i sin partiledertale på Folkemødet. 
Ud af 30 deltagere blev Simon Fendinge Olsen fra Liberal 
Alliances Ungdom kåret som Danmarks bedste debattør.
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Stærkt hold af  
ungdomsledere 
 
DUF har i 2022 sendt 7 grupper  
af nye ungdomsledere fra 7 med-
lemsorganisationer og deres part-
nerorganisationer ud i verden. 
Ungdomslederudveksling giver mulig- 
hed for at tilknytte fuldtidsfrivillige til 
et internationalt projekt. En gruppe 
ungdomsledere arbejder f.eks. med 
mental sundhed i Kenya, mens en an-
den gruppe skal støtte op om inklude-
rende musikfællesskaber i Sydafrika. 
 
Deo Imalingat, 25, deltager på  
ungdomslederkurset og ugandisk  
ungdomsleder fra SUMHs partnerorga-
nisation SAU - Show Abilities Uganda: 
 
“I have learned so many things:  
Financial management, how to facili-
tate, how to plan, we did team building 
and more to mention. I have interacted 
with a lot of new people, and I have 
become more confident. All the things I 
have learned I will bring to my country 
and capacity build other young people. 
I will use what I have learned to help 
other people.”

Folkeafstemnin-
gen om forsvars-
forbeholdet  
 
DUF har op til folkeafstem-
ningen undersøgt og formidlet 
unges kendskab og holdning 
til forbeholdet. Herudover har 
DUF været aktiv i medierne og 
afholdt en stor oplysningskam-
pagne for at få flere unge til at 
stemme til folkeafstemningen.

 
 
Fokus på unge og 
trivsel til Folke-
tingsvalget 
 
DUF har med kampagnen Vores 
valg haft særligt fokus på trivsels-
dagsordenen og på at få flere unge 
til at stemme. En kampagneside har 
udbredt kendskab til unge kandidater, 
og DUF har været i dialog med lan-
dets kommuner om at gøre en ekstra, 
lokal indsats for at hæve valgdeltagel-
sen blandt unge. I samarbejde med 
Københavns Universitet lykkes det 
desuden at sikre finansiering af en 
valgdeltagelsesundersøgelse.

Et stærkt  
demokrati

Internationalt  
udsyn

 
Her er tre  
hovedresultater 
fra årets analyse: 
 
82% af alle unge har 
deltaget i en politisk 
aktivitet det seneste 
år. Denne andel er 
højere for unge, der 
er medlem af en for-
ening. 
 
Top tre emner på 
unges politiske dags-
orden er 1. klima og 
grøn energi, 2. Sund-
hed og sygehuse, 3. 
Unges trivsel. 
 
50% af unge har høj  
demokratisk selvtillid, 
men desværre ople-
ver en del unge barri-
erer for at deltage.

Det digitale de-
mokrati og tonen i 
debatten 
 
Selvom børn og unge er superbrugere 
af teknologi, sociale medier og digitale 
nyhedsstrømme, afholder den hårde 
og hadske tone mange fra at deltage i 
debatten. DUF har derfor i 2022 arbej-
det med udfordringer for det digitale 
demokrati som f.eks. online ekkokam-
re, databeskyttelse og tech-giganternes 
magtposition.

Ungdommens 
Techtopmøde 2022 
 
DUF har sammen med Tænketanken 
Mandag Morgen i oktober 2022 afholdt 
ungdommens topmøde for teknologi 
TechReal. Mere end 800 elever fra 
ungdomsuddannelser landet over blev 
klogere på og debatterede nogle af 
tidens store teknologiske dilemmaer. 

 
Demokratian- 
alysen 2022 
 
Den årlige temperaturmåling 
på demokratiet i Danmark 
har i 2022 sat særlig fokus på 
demokratiske selvtillid, unges 
holdning til klima og klimaad-
færd, online debat og digital 
adfærd. Gennem Demokra-
tianalysen forbliver DUF en 
stærk vidensaktør på unges 
engagement, deltagelse, hold-
ninger og tillid til demokratiet. 

Rekordsøgning  
af DUFs interna- 
tionale pulje 
 
Der er fart over feltet på medlems- 
organisationers internationale 
arbejde! Efter rejserestriktioner og 
vanskeligheder under coronapande-
mien er DUF utrolig glad for at se 
medlemsorganisationernes fortsatte 
lyst til at engagere sig i partnerskaber 
med andre unge i hele verden. I løbet 
af 2022 har DUFs internationale pulje 
understøttet mere end 65 forskellige 
partnerskaber mellem 28 medlemsor-
ganisationer og deres internationale 
partnere. Den internationale pulje er 
kernen i DUFs globale ungeprogram, 
som finansieres af Udenrigsministe-
riet, hvor der i 2022 er bevilliget for 
mere end 12,5 millioner kroner. 
 
Faith Sakala, frivillig i YWCA Zambia 
og partner til Venstres Ungdom:  
 
”As a youth leader it has been verry 
impactful to educate young people 
that are now confidently, skillfully and 
socially able to advocate for issues that 
matters to them.”

Partnerseminar 
 
I maj afholdt DUF et stort interna- 
tionalt seminar for DUFs medlems- 
organisationer og deres internationale 
partnere. Der var 42 deltagere fra 12 
lande og 9 medlemsorganisationer 
samlet til en uges kursus i Helsingør.  
 
Valentina Testa, 25, Argentina. 
Deltager på Partnerseminaret 2022. 
Del af SILBAs partnerorganisationen 
OAJNU (Organización Argentina de 
Jóvenes para las Naciones Unidas): 
 
“Getting to meet in person with our 
partners is not the same as meeting 
online. We get to laugh with each other 
and talk about our lives beside the pro-
ject. So, we get to earn this confidence 
between us.”

 
Det dansk-afrikanske  
ungenetværk PARTICIPATE!  
 
DUF har i 2022 opstartet et nyt partnerskab med Youth Ali-
ve! Kenya og ungdomsrådet YETT i Zimbabwe under navnet 
PARTICIPATE!. Partnerskabet har til formål at styrke unge 
frivilliges demokratiske selvtillid og handlemod, så de kan 
agere forandringsagenter i egen organisation og samfund. 
Det første internationale seminar blev afholdt i oktober med 
55 deltagere, hvor 8 medlemsorganisationer deltog.
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Ungdomsdelegater 
til FN 
 
Ungdomsdelegaterne har i 2022 opnå-
et store resultater og har været glade 
for at kunne deltage i internationale 
topmøder igen efter coronapandemi-
en. De otte danske ungdomsdelegater 
har repræsenteret danske unge til 15 
internationale FN-møder spredt ud på 
fire tematikker, hvor de sætter unge 
på dagsordenen og påvirker forhand-
lingsrammer og beslutningstagere. 

 
Dialogambassadørerne 
 
I marts 2022 samlede DUF 35 unge fra Jordan, 
Tunesien, Egypten og Danmark til dialogambas-
sadørseminar i Danmark. Til seminaret uddannes 
dialogambassadørerne i at indgå i dialog, og de lærer 
at facilitere dialogworkshops for andre unge. Sammen 
har dialogambassadørerne i alle lande faciliteret dia-
logworkshops for mere end 4.000 unge i 2022. 

Afslutning af  
DUFs engagement 
under Dansk  
Arabisk Partner-
skabsprogram 
 
I år har DUF afsluttet det mangeårige 
engagement under Dansk Arabisk 
Partnerskabsprogram, som siden 
opstarten i 2006 har haft til formål at 
fremme unges indflydelse og de-
mokratiske deltagelse og bygge bro 
mellem unge på tværs af skillelinjer i 
Nordafrika og Mellemøsten. I oktober 
blev projektet afsluttet med en røren-
de reception, hvor DUF sammen med 
frivillige, ansatte, samarbejdspartnere 
og venner satte fokus på de stærke 
forandringer, som programmet har 
skabt for unge i regionen. 

Ungeinddragelse 
i Mellemøsten og 
Nordafrika 
 
DUF er i efteråret 2022 begyndt at 
etablere og kapacitetsopbygge fire 
ungepaneler i hhv. Egypten, Jordan, 
Marokko og Tunesien. Panelerne 
skal give unge en stemme og sikre 
meningsfuld og reel ungeinddragelse 
på Udenrigsministeriets nye program 
i regionen. DUF klæder de unge på 
med værktøjer, viden og troen på, at 
de kan udtrykke deres synspunkter, 
idéer og inspiration.

 
Ungdoms- 
delegaterne  
har i 2022 bl.a.:  
 
1)  Deltaget aktivt i beslut-
ningsprocessen forud for 
vedtagelsen af et nyt FN- 
ungekontor, der skal løfte 
ungeinddragelsen i FN,  
 
2)  Mere end otte gange  
talt på vegne af Danmark  
i FN-forhandlinger og til  
officielle FN-forsamlinger  
 
3)  Været i kontakt med  
over 2000 unge på tværs  
af Danmark for at oplyse,  
engagere og få inputs til  
globale dagsordener. 

 
Nadia Gullestrup 
Christensen blev ef-
ter indstilling af DUF 
i september udpeget 
som en af EU’s første 
to ungdomsdelega-
ter til FN. Nadia skal i 
et år bestride posten 
og repræsentere 
unge fra EU til en 
række FN-møder.

Samarbejde  
i Norden

Afslutning af projektet Nordens Unge  
i Bæredygtige Fællesskaber 
 
Med en succesfuld ungetræning på Utøya i Norge for 70 unge i maj har DUF  
ved udgangen af året afsluttet projektet Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber 
i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet har skabt nye, 
vedvarende fællesskaber mellem unge på tværs af Norden og puljen har støttet ca. 
65 aktiviteter mellem unge i Norden og uddelt ca. 4,5 mio. kr.  
 
Projektet sendte desuden i 2022 en nordisk delegation af unge fra forskellige  
foreninger til Grønland for at deltage i en grønlandsk kulturfestival. 

Ungeting i NORÐ 
 
DUF har i 2022 startet det nordiske projekt NORÐ, 
som skal skabe partnerskaber mellem unge i Nor-
den. I november var flere end 110 unge fra Danmark, 
Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige 
og Åland samlet til projektets første store Ungeting, 
hvor der blev afholdt spændende workshops om 
verdensmål, demokrati og nordisk kultur, -værdier og 
traditioner. NORÐ ledes af DUF og er finansieret af 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal.

Sjómaq: Nyt projekt skaber stærke  
bånd mellem unge i Grønland,  
Færøerne og Danmark  
 
DUF har modtaget en bevilling på tre millioner fra Nordatlantpuljen til styrke båndene 
og øge det gensidige kendskab mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark i de 
næste år. Styregruppen, med deltagere fra alle tre lande, har allerede sat rammen for den 
videre udvikling af projektet, som blev kickstartet i september med et arrangement om 
unge stemmer fra rigsfællesskabet. I november løb et af årets større aktiviteter af stablen 
med et seminar på Færøerne med temaet fordomme og stereotyper.
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DUFs økonomi  
og puljer

DUFs  
medlemmer 

Driftstilskud og Initiativstøtten 
 
DUF uddelte i 2021 i alt 134 mio. kr. i drifts- og indslus-
ningstilskud og Initiativstøtte til hhv. 70 ungdomsorga-
nisationer og 12 projekter. Udgifter til administration af 
Tipspuljen var på 2,9 mio. kr. i 2021 sammenlignet med 2,9 
mio. kr. i 2020.  
 
Omkring udlodningsmidlerne i DUF: DUF modtager en 
andel af overskuddet af Danske Spil A/S. Ifølge lovgivnin-
gen 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 Lov-
tidende. 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. 

DUFs økonomi og drift 
 
DUFs økonomi bygger på to komponenter; hhv. intern 
finansiering (Udlodningsmidler fra Danske Spil) og ekstern 
finansiering som f.eks. midler til det Globale Ungeprogram, 
Danidas DAPP-midler, Ny Demokratifond, EU-midler mm. 
 
Det økonomiske resultat for DUF i 2021 endte med et  
overskud på t.kr. 44. I 2020 var det tilsvarende resultat  
t.kr. 39. Omsætningen i 2021 landede på 42,5 mio. kr.  
imod 32,6 mio. kr. i 2020.  
 
DUFs driftsregnskab udgøres 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 2021 ansat personale 
svarende til 45,3 årsværk inklusive tipsadministrationen, 
stab og projektmedarbejdere. 

4H 
Arbejder for at skabe aktive, selvstændi-
ge og ansvarlige børn og unge gennem 
praktiske og meningsfyldte aktiviteter med 
udgangspunkt i natur, dyr, jord og mad. 4H 
står for ”hånd, hoved, hjerte og helbred”.

ALTERNATIVETS UNGE 
Alternativets officielle ungdomsparti med 
særligt fokus på seriøs bæredygtig omstil-
ling, en ny politisk kultur og fællesskabets 
og den enkeltes entreprenante skaberkraft. 
Vores tre hovedformål er at styrke unges 
demokratisk stemme, at flere unge tager 
del i og ansvar for en seriøst bæredyg-
tig omstilling, samt at Alternativet som 
bevægelse og politisk platform bliver et 
samlingspunkt for alle generationer.

AFS INTERKULTUR 
Er en frivilligdrevet udvekslingsorganisa-
tion som internationalt set har eksisteret 
i mere end 100 år. AFS er ligeledes den 
ældste udvekslingsorganisation i Danmark. 
Foreningen udveksler unge mennesker til 
skoleophold rundt omkring i verden.

APOSTOLSK KIRKES BØRN  
OG UNGE AKBU  
er en landsforening for børne- og ung-
domsforeninger, der gennem lokale tilbud 
og nationale lejre, events og ledertræning 
arbejder blandt medlemmerne for en sund 
livsindstilling på grundlag af en kristen 
livsanskuelse.

CISV DANMARK 
I CISV mødes mennesker og perspektiver. 
I mødet skaber vi fredsuddannelse. Vi er 
verdensborgere og arbejder for en åben 
og retfærdig verden. Vi er en græsrodsor-
ganisation, der er tilstede i over 60 lande 
i verden. Vi laver lejre og projekter, der 
engagerer mennesker af alle aldre fra hele 
verden. Vi er CISV

BØRNE- OG UNGDOMSOASE 
Er en organisation for børn og unge i de 
lutherske kirker i Danmark. Organisatio-
nen søger gennem aktiviteter som påske- 
og sommerlejre, koncerter og sociale 
arrangementer at give børn og unge en 
’oase’ for deres tro på Gud og et kendskab 
til den luthersk kristne tro.

CODING PIRATES 
Understøtter og fremmer idéudvikling, 
konstruktionsevne og designtænkning 
gennem en åben og eksperimenterende til-
gang til teknologier gennem demokratiske 
og dialogiske processer. I foreningen kan 
it-kreative børn, unge og frivillige designe, 
konstruere og kode sammen. Coding Pira-
tes er karakteriseret ved medborgerskab, 
netværk og venskaber, der lader børn, unge 
og voksne mødes omkring idéudvikling, 
samskabelse og vidensudveksling i en åben 
deltagelseskultur.

BAPTISTERNES BØRNE-  
OG UNGDOMSFORBUND 
National organisation for børne- og 
ungdomsarbejdet i lokale Baptistkirker. 
BBU tilbyder en bred vifte af aktiviteter 
for børn og unge, f.eks. lejre, ledertræning, 
gospelkor, børnekirker, teenage- og ung-
domsgrupper.
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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.

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 mel-
lem unge med handicap.

DANSKE BØRNE- OG UNGDOMS- 
FILMKLUBBER 
arbejder med formidling og produktion af 
billedmedier for børn og unge. Medlem-
merne er børne- og ungdomsfilmklubber 
samt institutioner og foreninger. Levende 
billeder fylder i unges liv og vi ønsker at 
kvalificere deres brug af mediet ved at 
arbejde bevidst med det.

DANSK BLINDESAMFUNDS  
UNGDOM 
Er en organisation for unge med synshan-
dicap, der tilbyder sine medlemmer nye 
oplevelser og venner samt muligheden for 
at påvirke forholdene for blinde og svagsy-
nede børn og unge i Danmark. 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 udfordringer i skolen, 
på arbejdsmarkedet og hos offentlige 
myndigheder.

DANSK SKOLESKAK 
Bygger på idéen om, at skoleskak styrker 
børn og unges intellektuelle og sociale 
udvikling. Foreningen har som formål at 
udvikle børn og unge til opmærksomme og 
selvstændige mennesker, der efter bedste 
evne påtager sig et medmenneskeligt 
ansvar i det danske samfund.

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

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

DANSKE GYMNASIEELEVERS 
SAMMENSLUTNING  
Organiserer elevråd og har en med-
lemsprocent på omkring 80 % af landets 
gymnasier. DGS repræsenterer også 
landets gymnasieelever i råd og nævn 
under Undervisningsministeriet og andre 
institutioner, der har relevans for landets 
ungdomsuddannelser.

DANSKE UNGDOMS- OG BØR-
NEARTISTERS 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.

DANSKE SKOLEELEVER 
Er en elevorganisation for alle grundsko-
lens klassetrin. DSE organiserer kollektivt 
gennem elevråd på de danske folke- og 
privatskoler og sidder med i forskellige råd 
under Undervisningsministeriet.

DANSK ICYE 
Er en international udvekslingsorganisa-
tion, der 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.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP  
UNGDOM 
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom 
er en ungdomsorganisation, der arbej-
der for og med unge, der er flygtet til 
Danmark, som søger et fællesskab at være 
ung i sammen med andre unge. Vi skaber 
sociale, 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 frivil-
lige 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.

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

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.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE 
De grønne pigespejdere har 100 års erfa-
ring med at lave udfordrende friluftsakti-
viteter 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.

DANMARKS UNGE KATOLIKKER 
Er den officielle børne- og ungdomsor-
ganisering af katolikker i Danmark. 
DUKs aktiviteter spænder fra foræl-
dre-børn-arrangementer for de mindste, 
over ungdomsklubber og undervisning, til 
sommerlejre og landsdækkende weeken-
darrangementer.

DANMARKS  
SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
er en politisk ungdomsorganisation, der 
sympatiserer med den socialdemokrati-
ske 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.

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 gen-
nem brug af oplægsholdere som præster, 
kunstnere og politikere.

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM 
Blev grundlagt i 1995 og er en af de nyeste 
politiske ungdomsorganisationer i Dan-
mark. Det sociale element spiller en stor 
rolle i DFUs arbejde, hvilket blandt andet 
afspejler sig i den årlige sommerlejr for 
alle medlemmer.

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

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.

DANSKE BAPTISTERS  
SPEJDERKORPS 
Er et spejderkorps for både drenge og piger. 
Foreningen tilbyder oplevelser med frilufts-
liv og viden om kristendommen. Baptist-
spejdernes uniform er mørkeblå skjorter 
med lyseblå tørklæder.

DE GULE SPEJDERE I DANMARK  
Er et upolitisk og ikke-religiøst spejder-
korps, 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. Unifor-
men er en kakifarvet skjorte og hver gruppe 
har et tørklæde i deres egne farver.
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ERHVERVSSKOLERNES  
ELEVORGANISATION  
Er en interesseorganisation for eleverne 
på de tekniske erhvervsuddannelser, Tek-
EUX, SOSU, PAU og HTX. EEO varetager 
elevernes interesser og arbejder blandt 
andet for at sikre elevernes rettigheder, 
forbedre undervisningsmiljøet og forbedre 
lærepladsforholdene.

FORENINGEN AF  
UNGE NYDANSKERE 
Organiserer unge nydanskere fra det meste 
af verden, der er kommet til Danmark som 
enten første- eller andengenerationsind-
vandrere. FUN arbejder blandt andet med 
at lære børn og unge af anden etnisk oprin-
delse end dansk om demokrati og danske 
foreningsprincipper.

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 til fællesskab om kristne værdier.

EVANGELISK FRIKIRKES BØRN  
OG UNGE (EFBU) 
Er en kristen børne- og ungdomsorga-
nisation med tilknytning til Det Danske 
Missionsforbund. Gennem lejre, stævner, 
konferencer og ledertræning ønsker vi at 
udvikle børn og unges livskompetencer og 
til at være ledere i det lokale og nationale 
børne-, ungdoms- og spejderarbejde.

LIBERAL ALLIANCES UNGDOM 
Er en forening af engagerede unge men-
nesker, der 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.

MUSIK & UNGDOM  
Arbejder for at fremme børn og unges mu-
ligheder i den danske musikkultur på alle 
niveauer – lige fra øvelokalet til scenen. 
Hovedaktiviteterne er projektvirksomhed 
og rådgivning, og organisationens medlem-
mer er primært musikskoler og orkestre.

EUROPÆISK UNGDOM 
Er en politisk ungdomsorganisation 
for unge, der tror på et samlet Europa. 
Foreningen arbejder for, at Danmark først 
og fremmest deltager i det europæiske 
samarbejde uden forbehold og undtagelser, 
og at Europa bliver en større del af unge 
danskeres bevidsthed.

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

FAGBEVÆGELSENS UNGDOM 
– ELEVER, LÆRLINGE OG  
STUDERENDE  
Varetager og koordinerer Fagbevægelsens 
Ungdom’s indsats overfor forbundenes 
medlemmer under 30 år, der automatisk er 
medlem af Fagbevægelsens Ungdom. Blandt 
organisationens faste aktiviteter er Jobpa-
truljen, der tager rundt for at tjekke unge 
lønmodtageres løn- og ansættelsesvilkår.

THE INTERNATIONAL MEDICAL 
COOPERATION COMMITTEE 
IMCC er et medlemsudviklende fællesskab 
af studerende, der arbejder frivilligt med 
sundhed – lokalt, nationalt og internatio-
nalt. IMCC gennemfører udveksling af unge 
i hele verden og indgår i internationale 
partnerskaber. IMCC oplyser og underviser 
om samt debatterer sundhed.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS  
UNGDOM 
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom enga-
gerer unge til fordel for en mere retfærdig 
verden. Gennem kreative kampagner, sjove 
aktiviteter og politiske netværk tilbyder vi 
handlemuligheder for enhver smag – alle 
skal kunne være med!

FRELSENS HÆRS BØRNE-  
OG UNGDOMSARBEJDE 
Laver lokalt børne- og ungdomsarbej-
de samt nationale lejre i en række byer 
landet over. Al Frelsens Hærs Børne- og 
Ungdomsarbejdes arbejde er funderet på et 
kristent grundlag og aktiviteterne varierer 
lige fra familiearbejde og klubber til lejre 
og kongresser.

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

LANDSFORENINGEN BIFROST 
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, fællesska-
bet og de gode fortællinger.

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.

FRIVILLIGT DRENGE-  
OG PIGE-FORBUND, FDF 
Er en folkekirkelig børne- og ungdomsor-
ganisation, der formidler de kristne 
fortællinger og værdier på en måde, der er 
relevant for moderne børn, unge og voksne. 
Aktiviteterne i FDF varierer fra kreds til 
kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør 
ofte den røde tråd.

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/Palæsti-
na, hvor de blandt andet arbejder for fred 
og forsoning i konflikten.

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

METODISTKIRKENS BØRNE- OG 
UNGDOMSFORBUND I DANMARK 
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.

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 folkekir-
kes evangelisk lutherske bekendelse, sam-
tidig med at de også går ind for demokrati 
og trosfrihed.

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 folkekir-
kes evangelisk lutherske bekendelse, sam-
tidig med at de også går ind for demokrati 
og trosfrihed.

KONSERVATIV UNGDOM 
Er Danmarks ældste politiske ungdomsor-
ganisation. Udgangspunktet for KU’s hold-
ninger 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.

LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF 
HANDELSSKOLEELEVER  
Repræsenterer landets EUD/EUX-merkan-
til- og 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.

LANDSGARDEFORENINGEN 
Er paraplyorganisation for danske bygarder 
og musikkorps. LGF arbejder for at fremme 
børn og unges livsfærdigheder gennem mu-
sik og bevægelse, i forpligtende, frivillige, 
og stabile fællesskaber, baseret på venska-
ber og demokratiske værdier.
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NATUR & UNGDOM  
Er Danmarks grønne forening for børn og 
unge, der tilbyder naturoplevelser og gerne 
blander sig i den offentlige miljødebat.

SABUS  
Syvendedags Adventistkirkens Børne-, 
Unge- og Spejderforening udspringer af 
Adventistkirken, som er en protestantisk 
frikirke. Kirken har eksisteret i Danmark 
siden 1880, men Adventistspejderne blev 
organiseret i 1931. Adventistspejdernes uni-
form er en grøn skjorte med gult tørklæde.

NETVÆRKET AF UNGDOMSRÅD  
Er en tværpolitisk ungdomsorganisation 
for demokratisk funderede projekter for 
unge. Foreningen rummer blandt andet 
ungdomsråd og ungdomshuse og har som 
formål at servicere medlemmerne gennem 
kurser, erfaringsudveksling og støtte i det 
daglige arbejde.

OPERATION DAGSVÆRK  
Er en hjælpeorganisation, som støtter 
uddannelsesprojekter i udviklingslande. 
Under sloganet ”oplysning – stillingtagen – 
handling” arbejder foreningen for at oplyse 
om og forbedre forholdene i udviklingslan-
de. OD har arbejdsgrupper på en stor del af 
de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

SILBA  
Er en tværpolitisk ungdomsorganisation, 
som arbejder for at fremme demokrati, fri-
hed og menneskerettigheder i Østeuropa, 
på Balkan og i Kaukasus samt at udbrede 
kendskabet til området. De primære akti-
viteter er valgobservationer og seminarer i 
fokuslandene.

RADIKAL UNGDOM 
Radikal Ungdom er et politisk ung-
domsparti, som kæmper for den socialli-
berale agenda i både Danmark og verden. 
I Radikal Ungdom arbejder vi for lige mu-
ligheder for alle uanset hvilken baggrund, 
man kommer fra.

SEMERKAND UNGDOM  
Har sit navn fra byen Semerkand i Central-
asien, der historisk udgjorde et bånd mel-
lem Europa og Asien. Foreningen arbejder 
for at give unge et bedre liv gennem aktivi-
teter som spirituelle foredrag, lektiecafeer 
og familieaktiviteter og har rod i sufismen, 
der er en spirituel fortolkning af islam.

SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE 
MED HANDICAP 
SUMH er paraplyorganisation for 16 ung-
domshandicaporganisationer og repræsen-
terer unge unger 36 år med fysisk, psykisk 
og kognitive handicap, diagnoser eller 
kroniske sygdomme. SUMH arbejder for, 
at alle unge kan leve de ungdomsliv de vil.

UNGDOMMENS RØDE KORS  
Danmarks største humanitære ungdomsor-
ganisation. Vi er en frivillig, social orga-
nisation, 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 psykiatri-
ske afdelinger. Vi er en selvstændig organi-
sation og en del af Røde Kors-bevægelsen.

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

UNGDOMSRINGEN 
Er en uafhængig interesseorganisation for 
fritids-, junior- og ungdomsklubber. For-
eningen 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 fin-
des 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. For-
eningen 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 fælles-
skab blandt medlemmerne og at udvikle de 
unges interesse for og evne til at medvirke 
i et demokratisk samfund.

SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMS-
FORENINGER  
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.

UNGDOMMENS NATURVIDEN- 
SKABELIGE FORENING  
Har til formål at fremme interessen for og 
kendskabet til naturvidenskab, teknologi 
og sundhedsvidenskab blandt unge igen-
nem diverse arrangementer. De frivillige er 
fortrinsvist gymnasieelever og universitets-
studerende.

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.

RØD-GRØN UNGDOM  
Er en ny socialistisk bevægelse, der orga-
niserer unge i kampen for en bedre verden. 
Organisationen vil sætte gang i den grønne 
omstilling, skabe et solidarisk flygtninge-
system og tage et opgør med den stigende 
ulighed. Organisationen har over 600 med-
lemmer fordelt på 15 lokalafdelinger.

SIND UNGDOM  
Er lokale, rummelige og ligeværdige klub-
fællesskaber 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 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, internatio-
nal solidaritet, bedre velfærd og reel ligestil-
ling mellem kønnene.

ORGANISATION FOR PROFES- 
SIONSHØJSKOLESTUDERENDE 
Studenterforum UC er den nationale 
studenterforening for de danske professi-
onshøjskoler. Foreningen er talerøret for 
studerende på de mellemlange videregåen-
de uddannelser, f.eks. lærer-, socialrådgiver- 
og bioanalytikeruddannelsen. Vi arbejder 
for et uddannelsesmiljø, hvor studerende 
har mulighed for at udvikle sig fagligt og 
menneskeligt.

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

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 pro-
blemer, vi oplever – som krig, arbejdsløshed, 
forurening og fattigdom – udspringer af det 
kapitalistiske system.

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 en-
somme 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.

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.



S.30 S.31

Å
rs

ra
p

p
or

t 
20

22
D

U
F D

ELEG
ER

ETM
Ø

D
E 20

22

DUFs styrelse DUFs udvalg
Tipsudvalget  
fra den 1. marts 2022

Lasse Haugaard Pedersen,  
Danmarks Socialdemokratiske  
Uungdom (udvalgsformand)

Anders Berner,  
Bifrost

Christine Ravn Lund,  
forkvinde for DUF

Daniel Falk,  
Ungdommens Røde Kors

Frederik Bast, Venstres Ungdom

Frederik Enevoldsen,  
næstformand for DUF

Rasmus Volf,  
Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Tue Skovgaard,  
KFUM-Spejderne i Danmark

Verner Lundbak,  
Landsforeningen for Kristne  
Ungdomsforeninger

Derudover Thor Bonde fra Ungdomsringen 
og Rasmus Slot fra Danske Studerendes 
Fællesråd som ressourcepersoner i tips- 
udvalget.

Initiativstøtteudvalget  
fra den 1. marts 2022

Jakob Bonde Nielsen,  
Danske Skoleelever (udvalgsformand)

Anne Sofie Kloster,  
Ung Mosaik Joshua Bælum Jefferson, 
KFUM-Spejderne i Danmark

Mads Balslev Hansen,  
SF Ungdom

Rebekka Bredahl,  
DUI Leg og Virke

Signe Mortensen,  
Det Danske Spejderkorps

Victoria Kaxe,  
Bifrost

Derudover Knut Lindenhoff, fra Ungdom-
mens Naturvidenskabelige Forening som 
ressourceperson i initiativstøtteudvalget.

DUFs internationale  
udvalg fra den 1. marts 2022

Clara Dybbroe Viltoft,  
DSF (delt udvalgsformandskab)

Agnete Rønne,  
KFUM-Spejderne  
(delt udvalgsformandskab)

Agnete Gundersen Hjøllund,  
Det Danske Spejderkorps

Charlotte D. Geneser,  
Ungdommens Røde Kors

Cornelius Kristian Kjærgaard Gosvig,  
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Ida Christensen,  
SF Ungdom

Nicolas Fromsejer,  
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Steffen Bolvig,  
Danske Baptisters Spejderkorps

Sabina David Ruban,  
IMCC

Sophia Ryberg,  
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Christine Ravn Lund, forkvinde,  
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Suppleant Sara Lentz Jørgensen

Frederik Enevoldsen, næstformand, 
Fagbevægelsens Ungdom
Suppleant Lasse Haugaard

Johan Hedegaard Jørgensen,  
medlem af forretningsudvalget,  
Danske Studerendes Fællesråd
Suppleant Jacob Blasius Thomsen

Kristian Lausten Madsen,  
medlem af forretningsudvalget,  
Venstres Ungdom
Suppleant Maria Ladegaard

Lucas Skræddergaard,  
medlem af forretningsudvalget,  
Ung Mosaik
Suppleant Joachim Kloster

Caroline Erup Friis,  
De grønne pigespejdere
Suppleant Sofie-Amalie Dissing Sorth

Emilie Vindfeldt-Bottke,  
Det Danske Spejderkorps
Suppleant Karen Risør Bjerre

Frederik Vad Nielsen,  
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Suppleant Katrine Evelyn Jensen

Frederikke Nørring Levison, 
KFUM-Spejderne i Danmark
Suppleant Jacob Gissel

Katrine Seier,  
DABUF
Suppleant Julie Tjalve

Kristine Svinning Valeur,  
IMCC
Suppleant Helene Clausen

Martin Flindt Nielsen,  
Landssammenslutningen  
af Handelsskoleelever
Suppleant Maria Bøge Blenstrup 

Mathias Green,  
Danske Skoleelever
Suppleant Jakob Bonde Nielsen 

Michala Lykke Nielsen,  
Ventilen
Suppleant Nikolaj Neven

Nickolaj Storgaard Oksen,  
Bifrost
Suppleant Malene Kolle

Oskar Kloppenborg Vellev,  
Ungdomsringen
Suppleant Dennis Waldemar

Pernille Bruun Madsen,  
Red Barnet Ungdom
Suppleant Caroline Wegens 

Rebekka Kongsgaard Andersen,  
Apostolsk Kirkes Børn og Unge
Suppleant Adam Damkjer

Sofie Marlene Johanna Kuhn,  
Radikal Ungdom
Suppleant Katinka Langdahl-Frederiksen

Lokalforeningspuljeudvalget fra 
den 1. marts 2022

Anne Katrine Dalsgaard,  
FH Ungdom (udvalgsformand)

Emma MacLean Sinclair,  
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Kamilla Futtrup,  
Ungdomsringen

Kenneth Banner,  
Dansk Blindesamfunds Ungdom

Mads Hvalsø,  
KFUM-Spejderne i Danmark

Rebekka Zoll Nielsen,  
Israelmissionens Unge

Sara Lentz Jørgensen,  
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Derudover Mathias Ellegaard Andersen  
fra Red Barnet Ungdom og Daniel Bennike 
Bekesi fra Konservativ Ungdom som 
ressourcepersoner i lokalforeningspulje-
udvalget.
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Generalsekretariatet   
 
Generalsekretær 
Louise Juul Jensen 
 
Ledelseskonsulent   
Merle Singer-Lippert 
 
Studentermedhjælper  
Mia Jørgensen

Afdelingen for politik,  
presse og kommunikation 
 
Politisk chef   
Daniel Branislav Christensen 
 
Politisk konsulent  
Stella Marie Tommerup 
 
Politisk konsulent   
Freja Fokdal 
 
Kommunikationskonsulent  
Mathias Leinum-Ottesen (orlov) 
 
Kommunikationskonsulent  
Mette Marie Heinfelt 
 
Kommunikationskonsulent  
Asger Bach Holst

International konsulent  
Benjamin Kinimond Meier 
 
International konsulent  
Julian Lo Curlo

Administration 
 
Administrationschef  
Fredrik Jakobsen 
 
Administrativ koordinator  
Mia Syberg 
 
Regnskabsansvarlig  
Charlotte Sylvest Andersen 
 
IT-studentermedarbejder  
Miki Pfeiffer Hacke 
 
Servicemedarbejder  
Erik Iversen 
 
Servicemedarbejder  
Torin Julius Bolvinkel

Jura og forvaltning

Chef for jura og forvaltning  
Cathrine Næsby 

Juridisk konsulent   
Stella Mari Christiansen (orlov) 
 
Juridisk konsulent   
Henrik Nylander Nielsen 
 
Konsulent   
David Geil Sørensen 
 
Konsulent   
Julie Østervang Merrild Kristiansen

International Udvikling

International chef  
Marie Engberg Helmstedt

International chefkonsulent 
Katrine Christiansen

International konsulent   
Aline Højholt

International konsulent  
Jonas Sidenius

International konsulent  
Charlotte Bernhard

International konsulent  
Helene Van der AA Kühle 

International konsulent   
Karen Damsgaard

International konsulent  
Søren Jespersen

International konsulent  
Celine Lilienhof Jagd

International konsulent  
Niels Bjerren Sørensen

International konsulent   
Mette Lybker

Studentermedarbejder  
Mathias Pedersen (orlov)

Foreningsudvikling og unge

Chef for foreningsudvikling  
Signe Bo

Chefkonsulent  
Christina Juul Andersson

Chefkonsulent  
Nanna Kjølholt 

Organisationskonsulent  
Katrine Raaby

Specialkonsulent  
Guro Klausen (orlov)

Politisk konsulent  
Simon Meggers Matthiesen

Politisk konsulent  
Anne Sofie Wulff

Projektleder   
Deniz Atan

Organisationskonsulent  
Rikke Jonasson Dalum

Studentermedhjælper  
Emilie Blinkenberg

Studentermedhjælper  
Maiken Exner

Demokratiafdelingen

Chef for Demokrati   
Line Novel 

Politisk konsulent  
Majbritt Bæk Dalgaard

Politisk konsulent  
Laura Rosenvinge Christensen

Politisk konsulent  
Laura Nørmark Fabricius

Politisk konsulent   
Jonas Roelsgaard

Politisk konsulent  
Amalie Kongsted Cordes

Politisk konsulent  
Lotte Løbner Andersen

International konsulent  
Nina Madsen

Studentermedhjælper  
Hanna Nøddelund

Praktikant   
Jakob Skak Vestergaard Larsen

Center for Ungdomsfor- 
sknings bestyrelse (CeFU) 

Signe Bo,  
afdelingschef for foreningsudvikling og 
unge i DUF

Dansk Flygtningehjælp

I 2022 har følgende repræsenterer DUF 
til repræsentantskabsmøde 2022 i maj:

Christine Ravn Lund, 
forkvinde for DUF

Johan Hedegaard Jørgensen, 
medlem af DUFs forretningsudvalg

Lucas Skræddergaard, 
medlem af DUFs forretningsudvalg

Dansk Institut for  
Partier og Demokrati

Harun Muharemovic, 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 

Chris Borup PreussVenstres Ungdoms 
Landsorganisation.

DUFs sekretariat DUFs medlemskaber

DUFs repræsentationer

Det Kriminalpræventive Råds  
Udvalg for Børn og Unge

Louise Juul Jensen, 
generalsekretær for DUF

Folkebevægelsen 
mod Ensomhed 

Lucas Skræddergaard, 
medlem af DUFs forretningsudvalg 

Friluftsrådet 

DUFs repræsentant ved generalforsam-
lingen i 2021 var Frederikke N. Levin-
son, styrelsesmedlem i DUF

Globalt Fokus
Marie Engberg Helmstedt, 
international chef i DUF

Krogerup Højskoles  
repræsentantskab

Christine Ravn Lund, 
forkvinde for DUF

Louise Juul Jensen, 
generalsekretær for DUF

Mellemfolkeligt Samvirke 

Johan Hedegaard Jørgensen, 
medlem af DUFs forretningsudvalg

Ungdommens  
Nordiske Råd (UNR)

Kristine Svinninge Valeur, 
styrelsesmedlem i DUF

Frederikke Nørring Levison, 
styrelsesmedlem i DUF

YFJ – European Youth Forum

Lucas Skræddergaard, 
medlem af DUFs forretningsudvalg

2030-panelet

Frederik Enevoldsen,  
næstformand for DUF

Advisory Board for Tech-topmødet 
hos Mandag Morgen

Christine Ravn Lund, 
forkvinde for DUF

Frederik Enevoldsen, 
næstformand for DUF

BØRNERÅDET
Christine Ravn Lund,  
forkvinde for DUF

Den nationale arbejdsgruppe  
i EU’s Ungdomsdialog

Lucas Skræddergaard, 
medlem af DUFs forretningsudvalg

Pernille Bruun Madsen, 
styrelsesmedlem i DUF

Martin Flindt Nielsen, 
styrelsesmedlem i DUF

EU’s Ungdomsdialog 

Zoé Elkær Nicot, 

European Debate Initiative

Thomas Østergaard, 
KFUM & KFUK Idrætsmødet

Christine Ravn Lund, 
forkvinde for DUF

Menneskerettigheds- 
alliancen

Line Novel,  
afdelingschef for Demokrati
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NORDBUK – Nordisk  
Børne- og Ungdomskomité 

Kristine Svinninge Valeur, 
styrelsesmedlem i DUF

Frederikke Nørring Levison, 
styrelsesmedlem i DUF

Rådet for Børns Læring

Christine Ravn Lund, 
forkvinde for DUF

Teknologirådets repræsentantskab

Fredrik Enevoldsen, 
næstformand for DUF

Ny undersøgelse: Unge i løse ansættelser 
er blevet hårdt ramt af coronakrisen
Omtale af DUFs analyse af unge i 
atypisk beskæftigelse, Information, 12. 
januar 2022.

Dansk Ungdoms Fællesråd:  
Til demokratiets fest står mange 
unge udenfor Af Christine Ravn Lund, 
forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd, A4 
Medier, 18. januar 2022. 

Minister vil gøre op med papir- 
arbejde i foreningslivet Omtale i  
Ritzau, d. 29. april 2022.

DUF: Viljen til at hjælpe ukrainerne 
behøver ikke at udmønte sig i nye 
og forkromede set-ups Af Christine 
Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms  
Fællesråd, Altinget, 2. maj 2022. 

Hver tredje af de unge ved ikke, 
hvad vi skal stemme om d. 1. juni 
Forsideartikel om DUF-måling, Politiken,  
10. maj 2022.

Regeringen kritiseres igen for  
lovsjusk Omtale i Ritzau, 12. maj 2022.

TV2 Østjyllands repræsentantskab

DUF har givet mandat til at Århus 
Ungdoms Fællesråd (ÅUF) udpege 
de fire repræsentanter

Cecilie Hansen,  
tidl. formand i ÅUF, udpeget  
til repræsentantskabet af ÅUF.

Hanne Tange,  
Det Danske Spejderkorps 
og Samrådet i Aarhus. 

Marie Bach Trads, Frit Forum/DSU, 
også tidl. formand for ÅUF.

Sara Springborg,  
sekretariatsleder hos ÅUF.

DUF i debatten
DUF om unges mentale helbred: 
Nedsæt en trivselskommission Af 
Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ung-
doms Fællesråd, Altinget, 11. maj 2022. 

Krigen har gjort flere unge danske-
re tilbøjelige til at trække i trøjen: 
»Vi er ikke længere den ubekym-
rede ungdom« Artikel om DUF-måling, 
Berlingske, d. 25. maj 2022.

DUF: Problematisk, at vi ikke  
har viden om unge vælgere og 
folkeafstemninger Omtale i Altinget, 
25. maj 2022.

Unge debattører indgår debatløfte 
før DM i Debat Omtale i Kulturen på P1, 
d. 31. maj 2022.

DUF: En bæredygtig fremtid  
skabes af og med unge Af Christine 
Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms  
Fællesråd, Altinget, 31. maj 2022. 

Foreninger kæmper med bureau-
krati og papirarbejde Omtale i DR TV 
Avisen, 17. juli 2022.

Foreninger og fællesskaber er et 
af de bedste midler mod ungdom-
mens mistrivsel Af Christine Ravn Lund, 
forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd, Infor-
mation, 20. juli 2022. 

Toneangivende ungdomsorgani-
sationer i opråb: Vi bliver overhørt, 
nedprioriteret og talt ned til Omtale i 
Berlingske, d. 21. juli 2022.

Det har været Arnes tur. Nu må 
det være Alma, Asta og Antons 
Af Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk 
Ungdoms Fællesråd, Jyllands-Posten, 13. 
august 2022. 

Dansk Ungdoms Fællesråds for-
kvinde: Jeg er bange for, at politik 
er blevet for professionelt Af Christine 
Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd, Politiken, 17. august 2022. 

Kulturminister vil fjerne bureau- 
krati for spejdergruppe på Amager 
- og alle mulige andre foreninger
Omtale af foreningsbesøg, AmagerLiv, 22. 
august 2022.

Ungetrivselsrådet

Christine Lund, forkvinde 
for DUF Udviklingspolitisk Råd

Marie Engberg Helmstedt, 
international chef i DUF

Ungeklimarådet

Nadja Gullestrup Christensen, 
Radikal Ungdom

Ungdomsdelegaterne til FN

Cecilia Zade Izeni, 
Konservativ Ungdom 
(Demokrati og Partnerskab) 

Frida Ravn Rosling, 
Operation Dagsværk 
(Demokrati og Partnerskab)

Kristoffer Dyrvig Brandt, 
Metal Ungdom (Faglært 
Uddannelse og Jobskabelse)

Morten Ryom,  
EEO (Faglært Uddannelse og Jobskabelse)

Debat: Unge har brug for flere fri-
rum, for vi oplever et konstant pres 
Af Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk 
Ungdoms Fællesråd, Avisen Danmark, 31. 
august 2022. 

DUF: Vejen til stemmeboksen er 
lang for unge på erhvervsuddan- 
nelser. Det skal vi gøre noget ved
Af Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ung-
doms Fællesråd, Altinget, 1. september 2022. 

Civile nøgleaktører: Foreningslivet 
skal være grønnere, hvis vi skal nå 
klimamålene Af DUF, DIF og Synergi, 
Altinget, 8. september 2022.

Frivillige ledere kløjes i papirarbej-
de, og mange overvejer at sige stop 
Omtale på DR.dk, d. 23. september 2022.

DUF: Det er ikke nok, at vi unge er 
digitale superbrugere, vi må være 
digitale medborgere Af Christine Ravn 
Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd, 
ADD, 26. september 2022. 

DUF: Foreningsfrivillige drukner i 
bureaukrati Af Christine Ravn Lund, for-
kvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd, Altinget, 
27. september 2022. 

Inflationen truer min generations 
mentale og fysiske sundhed Af 
Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk  
Ungdoms Fællesråd, Information, 30.  
september 2022. 

Ny vejledning skal lette foreninger 
for bøvl og bureaukrati Omtale i  
Avisen Danmark, 6. oktober 2022.

Daniel Jensen er en del af nedslå-
ende statistik om unges trivsel
Forsideartikel om DUFs Demokratianalyse 
2022, Avisen Danmark, d. 12. oktober 2022. 

Dansk Ungdoms Fællesråd vil have 
flere unge i Folketinget Omtale i DR 
P1 Morgen og DR.dk, 26. oktober 2022.
 
Foreningslivets ønsker til ny rege-
ring: Fortsat stabil finansiering og 
en bedre ramme for foreningslivet
Omtale i Idrætsmonitor, 27. oktober 2022.
 
Unge stemmer på unge Artikel om 
DUFs Demokratianalyse 2022, TV2 Born-
holm, 30. oktober 2022.

Marcus Taulborg,  
Israelmissionens Unge (Klima og Miljø) 

Emma Susanna Turkki,  
Den Grønne Studenterbevægelse  
/ Nadia Gullestrup, Radikal Ungdom  
(Klima og Miljø)

Signe Gertz,  
Det Danske Spejderkorps  
(Ligestilling og Køn)

Anne Sophie Lyskjær Noer,  
Silba (Ligestilling og Køn)
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