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Alle børn og unge i Danmark, uanset 
baggrund, skal sikres mulighed for et godt 
børne- og ungdomsliv, samt adgang til 
foreningslivet. 

Udtalelsen blev vedtaget af DUFs Delegeretmøde den 3. december 2022 
 
I DUF mener vi, at det frivillige foreningsliv er en grundpille i vores samfund, hvor børn og unge 
bliver demokratisk dannede på tværs af interesser, kultur, uddannelse og sociale forhold. Vi mener, 
at alle børn og unge fortjener et meningsfyldt liv og at alle børn og unge har ret til at være en del af 
et fællesskab.  
 
Ens børne- og ungdomsliv skal ikke gå i stå fordi man har været på flugt, bor på et asylcenter eller 
er nydansker. Alle børn og unge skal have adgang til deltagelse i fællesskaber med andre børn og 
unge - og de barrierer og begrænsninger, der eksisterer for dette, skal nedbrydes. 
 
Der kommer mennesker på flugt til Danmark og vi har en forpligtigelse i forhold til de 
konventioner som vi har underskrevet - blandt andet Flygtningekonventionen, som vi var blandt de 
første til at underskrive i 1951. Derfor har vi et ansvar for at tage imod de mennesker, særligt børn 
og unge, og sikre, at den gruppe oplever at deres rettigheder og livsværdi, har samme vægt og 
betydning som andres. Vi mener, at flygtningekonventionen skal gælde for alle, uanset hvor de er 
flygtet fra. 
 
Vi oplever, at nogle mennesker på flugts rettigheder ikke bliver overholdt, og at der eksisterer 
unikke problemstillinger for de børn og unge, der kommer til Danmark, f.eks. når det kommer til 
adgang til foreningslivet, rimelige forhold på arbejdsmarkedet, adgang til uddannelse og sikring af 
lige rettigheder.  
 
Foruden at arbejde for adgangen til foreningslivet, skal vi også gøre det lettere for unge, der har 
været på flugt, at tage en uddannelse i Danmark. I dag fravælger alt for mange unge med 
flygtningebaggrund at tage en uddannelse af frygt for, at det forsinker deres muligheder for at 
opnå permanent opholdstilladelse på grund af beskæftigelseskravet, hvor tid under uddannelse 
ikke tæller med. Derudover kan adgangen til uddannelse også være begrænset - f.eks. for børn og 
unge, der bor på asylcenter. Uddannelse styrker både arbejdsmarkedstilknytning, ligestilling og 
integration blandt mennesker, der har været på flugt og udgør en vigtig arena for et godt 
ungdomsliv. Mange unge får en indgang til foreningslivet gennem uddannelse og 
arbejdsfællesskaber og får erfaring med værdien af forpligtende fællesskaber. Derfor skal alle unge 
som har flygtet sikres muligheden for fortsat at uddanne sig og udnytte ventetiden konstruktivt til 
at opbygge kompetencer, der kan give muligheden for at bidrage til at skabe positiv forandring for 
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den enkelte og i samfundet. Samtidig er det afgørende, at ingen unge bliver diskrimineret på 
arbejdsmarkedet. 
 
For at få alle med i et forpligtende fællesskab, og som en del af foreningslivet, er vi nødt til at sikre, 
at alle børn og unge har adgang til foreningslivet og at der er plads til kulturelle forskelle og med 
gode rollemodeller som alle børn og unge kan spejle sig i. Foreningslivet kan være et frirum, hvor 
man mødes om det fælles tredje, og hvor kulturelle forskelle bliver mindre udtalte. I vores 
foreningsliv er der lige nu en underrepræsentation af børn, unge og frivillige med nydansk 
baggrund eller børn og unge, som har været på flugt. Foreningslivet er en af de stærkeste arenaer 
for fællesskaber vi har, og underrepræsentationen betyder, at de ikke har de samme 
forudsætninger for at opleve de stærke forpligtende fællesskaber som foreningslivet udgør. De vil i 
mindre grad opleve de sociale fordele man får gennem et engagement i foreningslivet, og 
foreningslivet vil i stigende grad blive mindre repræsentativt. Hvis man kommer fra en kulturel 
baggrund, hvor foreningslivet ikke er så udbredt som det er i Danmark, kan forudsætningerne for 
at blive en del af foreningslivet være sværere. Ud over sociale og kulturelle barrierer for at deltage i 
foreningslivet, skal vi også være opmærksomme på de økonomiske og praktiske barrierer, der kan 
være for deltagelse.  
 
Foreningslivet kan være en god brobygning ud til det øvrige samfund, da det er med til at skabe 
trygge overgange, hvor børn kan udfolde og udvikle sig. Det forudsætter, at børn og unge ikke 
flyttes rundt mellem asylcentre, og oplever skift og utryghed. 
 
Uanset ens baggrund, har man ret til at blive behandlet lige, få overholdt sine rettigheder og få fair 
muligheder i Danmark. Vi skal som ungdom stå fast på dette og samtidig gå forrest for at sikre, at 
alle børn og unge i Danmark har adgang til foreningslivet og kan blive en del af et forpligtende 
fællesskab.  
 
Derfor mener vi, at:  

• DUF skal arbejde for, at det skal være lettere at få adgang til vores forenings-, uddannelses- 
og arbejdsfællesskaber for alle børn og unge.  

• DUF skal arbejde for, at alle børn og unges rettigheder bliver overholdt og at Danmark 
lever op til flygtningekonventionen. 

• DUF skal udbrede viden om foreningslivet blandt nydanske børn og unge. 
• Foreningslivet skal sørge for at gøre sig tilgængeligt, f.eks. ved at øge andelen af frivillige 

med nydansk baggrund.  
• Uddannelse bør tælle på lige fod med beskæftigelse som kriterium for at opnå permanent 

opholdstilladelse i Danmark.  
• DUF skal arbejde for at skabe mere stabilitet i hverdagen for børn og unge med 

flygtningebaggrund, så de får mulighed for, og plads til, at leve et værdigt børne- og 
ungeliv.  


