
Temapolitiske sessioner 
 
Som del af den temapolitiske drøftelse har du på årets delegeretmøde mulighed for at deltage i en 
session under temaet ”krig og fred”. Sessionerne er det man tidligere har kaldt workshops, men for 
at ramme flere forskellige interesser og ønsker tilbyder vi i år sessioner der har mere forskellige 
form og indhold. Du kan tilmelde dig en session under sporene værktøjer, viden eller debat. Spor 1, 
værktøjer er dem der mest ligner workshops. Under temaet vil vi give deltagerne værktøjer med 
hjem der kan bruges i organisationerne og foreninger til hverdag. I spor 2 tilbyder vi deltagerne at 
få ny viden om et område der er vedkommende for deltagerne som unge, som borgere og som 
demokrater – vi tager udgangspunkt i emner og steder som er relevante for DUF eller hvor DUF i 
forvejen er til stede og har aktiviteter der er værd at fortælle om. I spor 3 inviterer vi til debat på 
den lidt større klinge. Vi tager fat på noget af det der er rigtig svært i vores demokrati og vores 
verden. Formålet er at blive klogere, at øve sig som debattør og få en god debat – ikke nødvendigvis 
for at blive enige. Debatterne starter med oplæg og bliver modereret. 
 
Du kan tilmelde dig en session, vi prøver at lave plads til alle, men hvis enkelte sessioner bliver 
fyldt eller der ikke er tilstrækkeligt med deltagere beder vi dig vælge en 2. prioritet også. 
 
Spor 1 - Værktøjer til foreningsliv og frivillige: 
1) Inklusion og mangfoldighed i foreningslivet og særligt med fokus på unge med 
flugterfaringer 
2) Fokus på trivsel - Hvordan taler vi med børn og unge om krig og konflikt, uden at 
polarisere eller skabe frygt for fremtiden? 
3) Fokus på konflikt - Hvordan konflikthåndterer vi i de små fællesskaber og de store? 

Spor 2 - Viden 
1) Fake news og genopbygning. Med sekretariatet fra ungdomshuset i Kyiv 
2) Børn i krig, rettigheder, håb og generationsudfordringer 
3) Beskytter krigens love vores demokrati? 

Spor 3 - Debat 
1) Demokratiets paradokser  
2) Hvem har ansvar for sandheden og tonen 
3) Hvilken plads har forhandling og forsoning i konflikt 

 


