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Temapolitisk drøftelse 2022 - Krig og Fred 
Alle fortjener fred.  

Vi ønsker dialog som vejen til fred - men hvad gør vi, når den vej bliver utilstrækkelig i konfliktsituationen?  
Krigen i Europa giver anledning til mange overvejelser – også hos ungdommen. Hvordan forholder vi os til 
krig? Hvad gør vi når vores idealer om dialog, diplomati og fred er under pres? 

Vi har ikke alle løsningerne, men vi vil som fællesskab afgive et løfte om at gøre alt hvad vi kan for at styrke 
vores demokratiske institutioner, aldrig tage dem for givet og insistere på at hjælpe, hvor vi kan. 

Vi anerkender samtidigt, at det kan være nødvendigt at kæmpe kampen og krigen for demokratiet, men vil 
stå fast på, at krigens love altid skal overholdes, særligt når det handler om børn, unge og de grupper der er 
særligt udsatte. 

Minoriteter og unge i krig 
Krig og konflikt sætter liv og levevilkår på spil for de befolkninger og områder det rammer. 
Men krig rammer mennesker forskelligt, nogle grupper rammes særligt hårdt. Udsatte grupper som fx 
etniske eller seksuelle minoriteter bliver yderligere marginaliseret og er særligt udsat. Socialt udsatte og 
andre svage grupper oplever at blive presset til det yderste, når samfund rammes af konflikt og ustabilitet.  

Også blandt ungdommen har det konsekvenser. Unge mænd oplever at blive tvunget til at deltage i 
krigshandlinger mod deres vilje, og unge kvinder er i stor risiko for at blive udsat for bl.a. vold og overgreb. 
Dertil er særligt børn og unge udsatte, fordi deres verden bliver vendt på hovedet og både dagligdag, 
fritidsliv og trygge rammer forsvinder. 

Derfor mener DUF, at: 
● Danmark bør fordømme de mange overgreb begået mod børn og unge i krigsramte lande. 
● Danmark bør tage særligt ansvar for at sikre børn og unges rettigheder og muligheder i 

krigssituationer. 
● Danmark skal være bannerfører i det internationale samfund for, at krigens love og internationale 

konventioner overholdes. 
● Civilsamfundsorganisationer i Danmark, der gør en forskel for børn og unge i og fra krigsramte 

lande, bør have særligt fokus og støtte. 
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Kampen om sandheden 
Kampen om sandheden er den moderne krig i både krigs- og fredstid. Kontrol over viden og information er 
en udfordring, der forstærkes med internettets kræfter. Særligt i krigstid forstærkes kampen om sandheden. 
Information, billeder og personlige fortællinger deles med lynets hast, men vi ser kun dele af historien, kun 
dele af virkeligheden. Vi mangler de nuancer og vinkler, som er vigtige for at forstå konteksten, for at kunne 
skimte sandheden. Når det gælder internettet, ser vi både udfordringer med fri adgang og demokratisk 
kontrol. Det der ideelt skulle have været diktatorernes værste fjende, er blevet dem et kærkomment værktøj 
til kontrol. 

Adgangen til information og digital infrastruktur skal være fri, pressefrihed skal være i højsædet og unge og 
børn skal dannes til at navigere i det digitale forsamlingshus. Vi anerkender dog samtidigt, at der er brug for 
ordnede forhold på internettet – derfor skal vitale internetaktører ansvarliggøres for deres indvirkning på 
offentligheden og samfundet, ligesom medier i Danmark og udlandet skal tage et større ansvar for at give 
adgang til mere objektive beskrivelser end clickbait og journalistik der bare sælger mere. 
 
Derfor mener DUF, at: 

● Rammerne for den digitale infrastruktur skal forankres demokratisk. 
● Digitale platforme, som fx Facebook og Twitter, skal stilles til ansvar for det indhold der publiceres, 

spille en aktiv rolle i kampen mod misinformation og tage ansvar for algoritmerne som bestemmer, 
hvad vi eksponeres for. 

● Der bør være fokus på at gøre medier, hvor børn og unge særligt er målgruppen, nemmere at 
navigere rundt i med henblik på at forbedre formidlingen og tydeliggøre kampen om sandheden. 

● Danmark bør støtte frie medier, der opererer i lande med begrænset pressefrihed. 
● Danmark bør stille større krav til mediers journalistiske praksis, så der kommer mere fokus på solid 

kildekritisk journalistik. 

Kampen for fair levevilkår og trivsel 
Børn og unges psyke og trivsel tager skade af at vokse op i skyggen af krige og konflikter.  

De bliver alt for hurtigt voksne, når de kan se forældre og søskende i krig, eller må flygte fra alt de kender og 
har kært, og når de pludselig skal tage alt for stort ansvar i familien.  

Samtidigt bliver børn og unge i hele regionen påvirket, når der bliver sået tvivl om en fremtid med stabilitet, 
uddannelse og muligheder. Vi mener, at der i krigens skygge bør sikres et frirum til børn og unge, hvor der er 
plads til leg og adgang til et meningsfuldt børne- og ungdomsliv. 

Derfor mener DUF, at: 
● Alle bør have adgang til et meningsfuldt børne- og ungdomsliv, på trods af krig, hvor der bl.a. er 

plads til frirum til leg for børn og unge. 
● Foreninger, der laver sociale initiativer for børn og unge i og fra krigshærgede områder skal 

understøttes. 



 

 

 

Side 3 

● At der bør sættes særligt ind for at sikre adgangen til og kvaliteten af uddannelser for generationer 
af børn og unge, som vokser op i krig.  

● Det er vigtige at støtte generationer af børn og unge, som er vokset op i krig også efter krige 
afsluttes.  

Kampen for håbet 
Vi ser en verden med stigende usikkerhed og bekymringer, hvilket får frygten til at vokse for hvilken fremtid 
vi som ungdom går i møde. Vi vil som ungdom kæmpe for håbet om en mere demokratisk og fredelig verden. 
Vi vil råbe beslutningstagere op i indland og udland til at tage handling for at sikre en demokratisk fremtid 
for alle unge, og står fast på de idealer, som vores fællesskaber bygger på, i en insisteren på, at der en fremtid 
for fred. 


