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HOW TO
DELEGERETMØDE
☛ HVAD ER DELEGERETMØDE?
Delegeretmødet er DUFs øverste myndighed (ligesom en generalforsamling), hvor delegerede
fra alle DUFs medlemsorganisationer mødes, drøfter og beslutter retningen for DUF det
næste år. Der sættes både fokus på året, der er gået, men der ses i høj grad også frem mod nye
mål for DUF.

☛ HVEM DELTAGER?
Hver medlemsorganisation har ret til at sende et antal delegerede og observatører. Antallet af
delegerede afhænger af, hvor mange medlemmer den enkelte medlemsorganisation har. Derudover deltager DUFs styrelse, de ansatte fra DUFs sekretariat og specielt indbudte gæster.

☛ HVEM GØR HVAD?

•
•
•
•
•
•

•

DELEGEREDE er dem, der deltager med tale- og stemmeret.
OBSERVATØRER er dem, der deltager med taleret men uden stemmeret.
STEMMETÆLLERE er dem, der er særligt udvalgt til at hjælpe med at tælle ved oprækning af stemmekort eller ved skriftlig afstemning. Det er ofte nogen af de ansatte fra DUFs
sekretariat.
DIRIGENTER er dem, der leder delegeretmødet og har ansvaret for, at delegeretmødet
forløber i overensstemmelse med DUFs vedtægter. Dirigenterne styrer talerlisten, sætter
forslag, udtalelser og ændringsforslag til afstemning og sørger for, at tidsplanen overholdes.
STYRELSEN er 19 engagerede unge fra DUFs medlemsorganisationer, der er valgt ved 		
delegeretmødet for en to-årig periode. Styrelsen står for at lede DUF imellem delegeretmøderne.
SEKRETARIAT er 45 engagerede medarbejdere, som til daglig oplyser, rådgiver, arrangerer debatter og kurser både nationalt og internationalt for medlemmerne i DUFs medlemsorganisationer. Til daglig holder DUFs sekretariat til på Scherfigsvej 5 på Østerbro. På delegeretmødet har sekretariatet keyhangers om halsen, og du kan altid tage fat i dem, hvis du
har spørgsmål eller kommentarer.
TRYGHEDSVÆRTER er to personer, som bliver valgt, når mødet starter. Dem kan du gå
til, hvis du oplever noget ubehageligt eller utrygt. DUFs styrelse indstiller to tryghedsværter.

☛ HVORFOR ER DET VIGTIGT AT DELTAGE?
Som deltager på DUFs delegeretmøde sikrer du, at din egen medlemsorganisation er repræsenteret og får indflydelse på, hvad DUF fremadrettet skal arbejde med. Du får derudover
mulighed for at følge med i DUFs udvikling og mærke det fællesskab, som du og din organisation er en del af i DUF. Som deltager får du også mulighed for at netværke med unge fra andre
af DUFs medlemsorganisationer, og bliver en del af en demokratisk festdag, hvor vi samles for
at hylde fællesskabet, dialogen og demokratiet.
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☛ HVAD SKER DER PÅ DELEGERETMØDET?

•
•
•

•

•
•

FORMØDER På formøderne, som ligger inden delegeretmødet egentlig starter, får din
gruppering muligheden for at mødes og drøfte forslag og udtalelser, der kommer til debat i
løbet af dagen.
FORMANDENS BERETNING er den siddende formands tale om DUFs
arbejde og et kig på, hvad der venter i det kommende år. Delegeretmødet har mulighed for at kommentere på formandens beretning,
når den er afholdt.
TEMAPOLITISK DRØFTELSE er en tematisk snak om
TALERSTOLEN
et udvalgt emne. I år er emnet demokrati, og sammen skal
Alle delegerede og observatører
vi diskutere emnet i mindre grupper og til sidst alle
har mulighed for at gå op på talersammen sammen. Her skal I sammen vedtage et dokustolen og sige deres mening.
ment om, hvad DUF skal mene og arbejde for på
Vi håber, at I er mange, som har lyst
området.
til at deltage i drøftelserne!
TALERSTOLEN – HVORNÅR OG HVORDAN?
Vi ved, at det kan kræve lidt mod at stille
Når et punkt på dagsorden er fremlagt, har du mulighed for at komme til orde. Du skal blot aflevere en
sig op foran de andre og tage ordet.
”jeg ønsker ordet”-seddel til dirigenterne, så kommer
Derfor bliver der altid klappet af
du på talerlisten.
alle nye, der tør stille sig
FROKOST Vi spiser alle sammen frokost samtidig, og
på talerstolen!
frokostpausen kan samtidig bruges til netværk.
MIDDAG Vi afslutter dagen med fælles middag.
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☛ HVAD ER MIN OPGAVE SOM DELEGERET?
Som delegeret skal du deltage aktivt i drøftelserne og beslutningerne herunder stemme, når
der er valg.

☛ HVAD STEMMER VI OM?

•
•

•

•
•
•

POLITISKE MÅL behandles hvert andet år og er med et at sætte retningen for DUFs
strategi, som styrelsen behandler og vedtager det følgende år. DUFs styrelse formulerer et
udkast til politiske mål med input fra medlemsorganisationerne forud for delegeretmødet.
Du kan se dem i delegeretmødehæftet og indsende ændringsforslag til dem.
UDTALELSER En udtalelse er noget, som du mener, at DUF skal have
en holdning til. En udtalelse er altså et politisk holdningsdokument
til et hvilket som helst emne, som DUF bør mene noget om.
HVAD BETYDER
Alle delegerede har mulighed for at indstille en udtalelse til
SIMPELT FLERTAL
delegeretmøde.
Simpelt flertal betyder, at der
FORSLAG Et forslag er noget, som du mener, DUF skal
er flere delegerede, som stemmer
arbejde med eller for. Ved at indstille et forslag til Delefor end imod. Det er et afstemgeretmødet, kan du altså foreslå, at DUF fremadrettet
ningsprincip, hvor der altså
sætter fokus på og arbejder med noget bestemt. Alle delekun kræves én stemmes
gerede kan indstille et forslag.
overtal i modsætning til
VEDTÆGTSÆNDRINGER Vedtægterne er DUFs spilleprincip om absolut
regler, som du forud for delegeretmødet kan stille ændringsflertal.
forslag til.
ÆNDRINGSFORSLAG er et ændringsforslag til allerede
fremsatte forslag. Det kan være både til kontingent, budget, udtalelser,
forslag, vedtægtsændringer, temapolitisk drøftelse og de politiske mål.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÆNDRINGSFORSLAG Har du et forslag til en ændring til et
af de ændringsforslag til budget, kontingent, udtalelser og politiske mål, som der allerede er
indsendt, kan du sende det helt frem til dagen for delegeretmødet.

ÆNDRINGSFORSLAG
er din mulighed for
at sætte præg på de dokumenter,
som delegeretmøde vedtager!
Du kan tale med din delegation forud for
delegeretmøde, om I har lyst til
at indsende et ændringsforslag. Hvis du
stiller et ændringsforslag, får du på mødet
mulighed for at forklare og motivere,
hvorfor du ønsker at ændre i teksten.
Herefter kan andre tale imod dit
forslag og til sidst stemmer alle
om ændringsforslaget.
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☛ HVORNÅR ER DER VALG TIL DUFS STYRELSE?
DUFs styrelse vælges hvert andet år altid i ulige år, mens der i lige år vedtages politiske mål.

☛ HVAD FOR NOGET INFORMATION KAN JEG FORVENTE FREM MOD
DELEGERETMØDET?

Delegeretmødehæftet indeholder det materiale, som skal behandles på mødet. Delegeretmødehæftet udsendes 4 uger før delegeretmødets afholdelse og sendes både til alle medlemsorganisationer og til den e-mail, du er tilmeldt med.
Efter fristen på indsendelse af forslag til udtalelser, politiske mål, temapolitisk drøftelse samt
ændringsforslag til budget, kontingent, udtalelser, forslag, vedtægtsændringer, temapolitisk
drøftelse og politiske mål udsendes de pr. mail til alle tilmeldte deltagere og til medlemsorganisationerne.

☛

VIGTIGE DATOER FORUD FOR DELEGERETMØDET

• 30. OKTOBER KL. 12: Frist for indsendelse af forslag til vedtægtsændringer,
andre forslag og forslag til temapolitisk drøftelse.

• 1. NOVEMBER: Frist for tilmelding til delegeretmøde
• 6. NOVEMBER: Delegeretmødehæftet udsendes
• 20. NOVEMBER KL. 12: Frist for indsendelse af ændringsforslag til budget,
kontingent, politiske mål, temapolitisk drøftelse samt ændringsforslag til
vedtægtsændringer.

• 27. NOVEMBER KL. 9: Frist for indsendelse af forslag til udtalelser og
ændringsforslag til temapolitisk drøftelse.

• 5. DECEMBER KL. 11: Frist for indsendelse af ændringsforslag til ændringsforslag vedr. budget, kontingent, udtalelser og politiske mål.
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PUNKT

10-15

”

Mange har den
fejlagtige opfattelse, at demokrati
primært handler om
talerstole og afstemninger,
men i foreningslivet opstår
den usynlige lim, der i
virkeligheden gør det danske
demokrati stærkt.
Chris Borup Preuss – Jyllands-Posten 22. august

PRAKTISKE OPLYSNINGER

STED

Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

HENVENDELSE

DUFs sekretariat på Vejen Idrætscenter, samme sted som indregistrering. Tlf. 60 20 14 00 eller e-mail ms@duf.dk

INDREGISTRERING

Lørdag den 5. december 2020 kl. 10:00-11:00.

AFREJSE

Selve mødet forventes afsluttet kl. 16:45.

MØDETS START

Lørdag den 5. december 2020 kl. 11:00.

REGISTRERING

Eventuel manglende betaling finder sted ved indregistreringen.

MÅLTIDER

Delegeretmødegebyret dækker følgende måltider lørdag:
• Morgenmad
• Frokost og en sodavand/øl
• Kaffe/te og eftermiddagskage
• Aftensmad/sodavand/øl

MATERIALER

Delegeretmødehæftet sendes til dig pr. mail den 6. november 2020.
Bemærk hæftet bliver ikke trykt i år. Øvrigt materiale udsendes også
pr. mail efter indsendelsesfristerne.

STEMMERET

Delegerede har kun stemmeret på mødet, hvis organisationens
kontingent til DUF er betalt rettidigt inden 1. april 2020.

BETALING

Deltagerne får kun adgang til mødet, såfremt deltagergebyret er betalt.
Husk at medbringe en kvittering eller anden dokumenta tion, hvis indbetalingen er foretaget efter den 1. december 2020.

TRANSPORT

Vejen Idrætscenter ligger 15 min. gang fra Vejen Station.
Se evt. rejseplanen.dk for præcise tider.
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TIDSPLAN

10:00 – 11:00

ANKOMST, REGISTRERING OG MORGENMAD (60 MIN)
Udlevering af stemmemateriale, forslag, ændringsforslag, navneskilt m.m.
samt mulighed for en kop kaffe og en bid brød.

11:00 – 11:10

ÅBNING (10 MIN)
Velkomst ved formanden, vedtagelse af forretningsorden og valg af dirigenter.

11:10 – 11:20

KONSTITUERING (10 MIN)
Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede, praktiske oplysninger
og valg af stemmetællere.

11:20 – 11:40

FORMANDENS BERETNING (20 MIN)
Formand for DUF Chris Borup Preuss aflægger mundtlig beretning.

11:40 – 12:00

FORMANDENS BERETNING TIL DEBAT (20 MIN)

12:00 – 12:05

HOVEDTALER (5 MIN)

12:05 – 12:10

UDDELING AF FORENINGSPRISEN 2020 (5 MIN)
Foreningsprisen overrækkes til en forening, der i 2020 har gjort en forskel
for at styrke foreningslivets anerkendelse og synlighed.

12:10 – 12:11

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER (1 MIN)

12:11 – 12:12

ANDRE INDKOMNE FORSLAG (1 MIN)

12:12 – 12:30

OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER/OBSERVATØRORGANISATIONER (18 MIN)

12:30 – 12:40

REGNSKAB 2019 (10 MIN)
Årsregnskabet for 2019 fremlægges med efterfølgende debat.

12:40 – 12:50

GODKENDELSE AF BUDGET 2021 (10 MIN)
Styrelsens forslag til budget for 2021 fremlægges med efterfølgende debat
af selve forslaget og eventuelle ændringsforslag. Til sidst stemmer delegeretmødet om budgettet.
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12:50 – 12:55

KONTINGENT 2021 (5 MIN)
Styrelsens forslag til medlemskontingentet for 2021 præsenteres og sættes
til afstemning.

12:55 – 13:00

VALG AF INTERN REVISOR OG REVISORSUPPLEANT (5 MIN)
DUFs styrelse indstiller en kandidat til posten som intern revisor for en
2-årig periode og en kandidat til posten som intern revisorsuppleant for
en 1-årig periode, som delegeretmødet skal godkende.

13:00 – 13:45

FROKOST (45 MIN)

13:45 - 14:45

TEMAPOLITISK DRØFTELSE (60 MIN)

14:45 – 15:05

PAUSE MED KAGE (20 MIN)

15:05 – 15:50

POLITISKE MÅL (45 MIN)

15:50 – 16:30

FORSLAG TIL UDTALELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL
UDTALELSER (40 MIN)
Forslagsstillere præsenterer forslag og ændringsforslag til udtalelser, og
der debatteres efterfølgende. Til sidst stemmes der.

16:30 – 16:45

EVENTUELT OG AFSLUTNING (15 MIN)
En mulighed for at gå på talerstolen med afsluttende bemærkninger og
tak for i dag.

16:45 - 18:00

AFTENSMAD (75 MIN)
Aftensmad og derefter afsluttes dagen

DUF DELEGERETMØDE 2020
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PUNKT

10-15

FORSLAG TIL DAGSORDEN

1. Åbning af delegeretmødet
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Valg af dirigenter
4. Valg af stemmetællere
5. Formandens beretning
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Indkomne forslag
8. Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer
9. Regnskab for 2019
10. Budget for 2021
11. Fastlæggelse af kontingent for 2021
12. Valg af intern revisor og revisor suppleant
13. Temapolitisk drøftelse
14. Politiske mål
15. Forslag til udtalelser

12
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PUNKT

10-15

SAMVÆRSPOLITIK
FOR DELEGERETMØDET

DUF ønsker at delegeretmødet skal være ram-

Dette gælder både for billeder taget af DUF og

men for den gode samtale mellem deltagere.

deltagere på delegeretmødet. Kontakt Mia Sy-

Her skaber vi sammen rummet for den nysger-

berg på ms@duf.dk, hvis du ønsker at få fjernet

rige samtale, hvor vi kan lære af hinandens styr-

et billede.

ker og forskelle. Vi ønsker at snakken skal være
åben og ærlig, og at man altid går efter bolden

ALKOHOLKULTUR

og aldrig efter manden. DUF repræsenterer

Til delegeretmødet vil der blive serveret alkohol

mange forskellige organisationer, som alle har

– vi opfordrer deltagere til at drikke med måde.

deres unikke kultur. DUF opfordrer derfor til at

Det skal være muligt på delegeretmødet at del-

skabe en inklusiv og åben samtale med rum for

tage på lige fod, uanset om man drikker alkohol

hinandens forskelle.

eller ej. Vi tror på det er muligt at opsætte gode
rammer for indtag af alkohol. DUF opfordrer

TRYGHEDSVÆRTER

alle deltagere til at være bevidst om hvordan al-

Der udnævnes ved delegeretmødets start to el-

kohol påvirker en, og at drikke derefter.

ler flere tryghedsværter. Det er muligt at gå til
tryghedsværterne både under og efter delege-

Tryghedsværterne kan til enhver tid indskræn-

retmødet, hvis deltagere oplever noget ubeha-

ke udskænkning af alkohol til bestemte perso-

geligt. Tryghedsværterne er ædru under dele-

ner, og kan til enhver tid bede deltagere om at

geretmødet, bærer synlige navneskilte, og kan

trække sig tilbage til deres hotelværelse eller

til en hver tid kontaktes under delegeretmødet.

sige tak for denne gang og tage hjem. Dette skal

Deres kontaktoplysninger vil fremgå tydeligt

efterkommes uden yderlige ophold.

under delegeretmødet. Såfremt det ikke er muligt at finde en tryghedsvært, kan man også

DEBATKULTUR OGSÅ PÅ DE SOCIALE

kontakte generalsekretæren, og den politiske

MEDIER

ledelse i form af formand og næstformand.

Vi ønsker en debat, hvor der er plads til positive såvel som konstruktive kritiske ytringer.

BILLEDER – OG DELING AF BILLEDER

Vi ønsker en debat, hvor der er respekt for for-

PÅ SOCIALE MEDIER

skellighed, højt til loftet, og hvor vi diskuterer

Alle deltagere på delegeretmødet vil ved an-

indhold og ikke personligt. Debatten har altid

komsten have muligheden for at få udleveret en

sit udgangspunkt i, at vi vil DUF det bedste, og

badge, som viser, at de ikke har givet samtykke

engagement, indignation og gejst er positivt.

til at optræde på billeder. Dette gælder for alle
billeder taget af DUF eller andre deltagere i lø-

Hvis nogen træder ved siden af vores debatkul-

bet af dagen.

tur, har vi alle et ansvar, for at bringe debatten
tilbage på sporet. Ved gentagende overskridel-

DUFs fotograf tager kun situationsbilleder i

ser bliver vedkommende bedt om at forlade ste-

løbet af dagen. Portrætbilleder tages kun med

det.

samtykke. Enhver deltager på DUFs delegeretmøde, kan efter ønske få fjernet sit billede
fra sociale medier, hjemmeside og materialer.

DUFDUF
DELEGERETMØDE
DELEGERETMØDE
2020
2020
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PUNKT

2-4

PKT. 2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
PKT. 1
PKT. 2
PKT. 3
PKT. 4

PKT. 5
PKT. 6

PKT. 7

Delegeretmødet vælger to dirigenter og en sekretær, som leder mødets forhandlinger.
Der udarbejdes en forhandlingsprotokol over delegeretmødets forhandlinger.
Alle delegerede og observatører kan skriftligt anmode om ordet. De indtegnede får
ordet i den rækkefølge, som de har indtegnet sig.
Dirigenterne kan fastsætte begrænsninger for taletiden under hensyntagen til delegeretmødets overordnede rammer. Dirigenterne kan give tilladelse til korte bemærkninger.
Dirigenterne kan, hvis de finder det nødvendigt, stille forslag om en debats afslutning.
Forslag af denne karakter kan også stilles af delegerede.
Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke særlige
regler er fastsat i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 delegerede
fremsætter ønske herom. Der foretages skriftlig afstemning i henhold til paragraf 13
i DUFs vedtægter under valg til formand, næstformand, forretningsudvalg og styrelse, såfremt der er opstillet flere kandidater end det er påkrævet.
Alle delegerede kan bede om ordet til forretningsordenen. Den, der beder herom,
skal straks have ordet før alle øvrige indtegnede talere.

I ØVRIGT GÆLDER FØLGENDE TIDSFRISTER
Forslag til vedtægtsændringer, andre forslag og forslag til temapolitisk drøftelse kan stilles inden
delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest fredag den 30. oktober 2020 kl. 12:00 i
henhold til § 9, stk. 2, i DUFs vedtægter.
Ændringsforslag til budget eller kontingent samt ændringsforslag til vedtægtsændringer kan
stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt senest fredag den 20. november 2020 kl. 12:00
i henhold til § 9, stk. 5, i DUFs vedtægter.
Forslag til udtalelser og ændringsforslag til temapolitisk drøftelse kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest fredag den 27. november 2020 kl. 9:00 i henhold til
§ 9, stk. 6, i DUFs vedtægter.
Ændringsforslag til ændringsforslag vedr. budget, kontingent, udtalelser og politiske mål skal
væres indsendt senest den 5. december kl. 11:00 i henhold til vedtægternes §9 stk. 6 og stk. 7 i
DUFs vedtægter.

PKT. 3 VALG AF DIRIGENTER

Styrelsens forslag til dirigenter:
• Kira Marie Peter-Hansen fra Socialistisk Folkeparti
• Katrine Robsøe fra Radikale Venstre

PKT. 4 VALG AF STEMMETÆLLERE

Forslag til stemmetællere fremsættes på delegeretmødet.
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PUNKT

10-15

”

Det største håb
for fremtiden kommer fra
unge, som engagerer sig,
og som vil dialogen, samarbejdet
og den demokratiske
udvikling.”
Chris Borup Preuss – Altinget Udvikling 20 februar

PUNKT

10-15
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FORMANDENS FORORD

2020

blev på mange måder et anderledes år – for foreningslivet,
for Danmark og for hele verden. COVID-19 tvang os til at omlægge vores
hverdag, aflyse arrangementer, blive hjemme og
i videst muligt omfang isolere os fra andre.
Den 11. marts lukkede Statsministeren landet.
Børnehaver og skoler lukkede, alle offentligt ansatte blev sendt hjem, barer og diskoteker blev
forbudt område og al aktivitet i foreningslivet
gik i stå. Jeg ved, at det var et stort chok for
alle. Og det var en kæmpe omvæltning at skulle
omlægge vores hverdag på en måde, ingen af os
havde prøvet før.
Og i et par uger befandt vi os alle vist også lidt i
en choktilstand.
Men hurtigt begyndte livet at vende tilbage i
foreningsdanmark. De faste ugentlige møder
blev afholdt via. Zoom, der blev arrangeret virtuelle Netflix-partys, bygget spejderhytter i Minecraft og afholdt online Madmekka. Senere på
foråret, da vi måtte mødes i mindre grupper og
med stor afstand, blev der samlet skrald i stedet for at holde politiske møder, der blev spillet
musik udendørs for beboerne på plejehjem og
lavet individuelle lejrbål med ti meters afstand.
På forskellig vis var vi sammen på afstand.
For DUF har det været helt afgørende at sikre,
at vores del af foreningslivet kommer så godt
igennem krisen, som overhovedet muligt. Derfor har DUF i forbindelse med corona dedikeret
de nødvendige ressourcer til at sikre foreningslivet bedst muligt både i forhold til interessevaretagelse, administration af nye puljer og
rådgivning af medlemsorganisationer og lokalforeninger.

Og foreningslivet i DUF-paraplyen har virkelig –
mere end nogensinde før – vist, hvad det er vi kan.
Vi står sammen – også selvom vi ikke må være
sammen, og vi giver børn og unge et sted at høre
til.
HVORDAN FÅR VI ALLE MED?
I svingende omfang har vi i 2020 kunnet mødes igen. Og det er dejligt! Men af samme årsag
også drønvigtigt, at vi bliver ved med at huske,
at der stadig er nogen, der ikke må være med.
Det er de børn og unge, som lider af en kronisk
sygdom, og som bare ikke må blive smittet.
Og dem skal vi huske. For de har nu, mere end
nogensinde, brug for et sted at høre til. Der er
stadig mange, som ikke kan komme i skole, som
ikke kan deltage i familiearrangementer, og
som altså føler sig mere isolerede og udenfor end
før. Hvordan får vi dem med i vores fællesskaber? Det er et spørgsmål, som er svært at give
et simpelt svar på, fordi udfordringerne og behovene er så forskellige. Men det er et spørgsmål, som jeg vil bede jer ude i de enkelte foreninger og lokalforeninger om at tage stilling til.
Forud for hvert enkelt arrangement, I afholder,
bør I spørge jer selv, hvordan får vi alle med?
FÆLLESSKABER FOR ALLE
Dét spørgsmål har vi i DUF også stillet os selv
mange gange i løbet af de seneste par år. ”Alle
unge med i fællesskabet” er nemlig fortsat en
vision for DUF. Vi har brugt år 2020 i DUF på at
arbejde med forskellige minoritetsgrupper, lyttet til, hvordan andre – udenfor DUF-paraplyen
arbejder med inklusion, og inspireret DUFs
medlemsorganisationer til at åbne deres fællesskaber således, at de bliver tilgængelige for alle.
”Fællesskaber for alle – hvem er med” er titlen
på den kampagne, som DUF har igangsat i håb
om at få flere med, og det var navnet på den konference, vi afholdte i august måned, hvor flere
end 100 deltagere deltog – fysisk og digitalt.
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DEN DIGITALE DEMOKRATISKE SAMTALE
Det er også et mål for os at få alle med i den demokratiske samtale. Det har været fokus i det arbejde, der fulgte i kølvandet på demokratikommissionens betænkning, som udkom i januar 2020.
Tematikken omkring den digitale demokratiske
samtale og det faktum, at mange unge (og særligt unge kvinder) ikke vil ytre sig i debatten
pga. den hårde tone online, fik efter lanceringen
af betænkningen særlig stor opmærksomhed.
I DUF har vi derfor arbejdet videre med netop
dette og har vedtaget en handleplan for DUFs
videre indsats på området. Indsatsen skulle
være startet med en debat-tur rundt i landet,
hvilket desværre blev umuligt pga. COVID-19.
Turen blev i stedet omlagt til et virtuelt format,
og er i løbet af efteråret fortsat i mere og mindre
fysisk form. Vores ambition om at sætte demokratiet til debat i Danmark og arbejde for realisering af Demokratikommissionen løsningsforslag lever således stadig i bedste velgående.
UNGE BØR EJE UDVIKLINGEN
På det internationale område har mange aktiviteter været nødt til at blive aflyst eller udskudt. Dog har vi fortsat arbejdet med det
tværpolitiske netværk i Ukraine, dialogambassadørsamarbejdet med unge i Jordan, Tunesien
og Egypten, startet et nyt online netværk for
tidligere ungdomsledere og igangsat Explore
Georgien med deltagelse fra 6 af DUFs medlemsorganisation. Vi har også brugt mange
af vores kræfter på at påvirke den kommende udviklingspolitiske stratetegi. Vi synes nemlig, at unge bør eje udviklingen, og at vi derfor også bør have indflydelse på, hvordan strategien lander. Med beslutningen om at udvide
ungdomsdelegatprogrammet med en ny tematik
om faglært uddannelse og arbejde og et nyt ungepanel, der skal rådgive udviklingsministeren,
er vi også mere end fortrøstningsfulde. Vi tror
på, at der bliver lyttet til det, vi siger og vil der-

for i den kommende tid formulere ungdommens
ti ønsker til den nye politik.
I en svær tid, som vi må erkende, at 2020 har været, er I, det danske foreningsliv, vigtigere end
nogensinde før. Og jeg synes i den grad, at I har
vist, at I tager jeres ansvar alvorligt, og at I –
uanset hvilke udfordringer I står overfor – kæmper videre, arbejder med det, I har til rådighed
og skaber fællesskaber, hvor børn og unge trygt
kan fortsætte med at udvikle sig. En kæmpe tak
for det skal lyde fra mig.
Jeg glæder mig til vores delegeretmøde og til at
gå i dialog med jer om, hvordan vi i DUF i det
kommende år skal fortsætte vores arbejde.

Chris Borup Preuss
Formand for DUF
– Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF DELEGERETMØDE 2020

19

PUNKT

5

CORONA
2020 blev i sandhed et år, hvor

6 mio. til konkurstruede landsorgani-

COVID-19 lagde en dæmper på alt

sationer.

socialt samvær og gjorde det svært at
være sammen.

3 KOMMUNIKATION TIL MEDLEMMERNE: Fra starten har det været
vigtigt for DUF, at jer ude i medlems-

2 GODE VILKÅR FOR GENÅBNING

organisationen vidste, at vi havde

DUF har fra nedlukningen og frem,

AF FORENINGSLIVET: Vi lykkedes

øjnene på bolden og arbejdede for

haft fokus på tre centrale indsatser

med at få de udendørs forenings-

at finde løsninger på jeres problemer.

aktiviteter med i den første fase af

Derfor har vi både intensiveret den

1 ØKONOMISK HJÆLP TIL DE HÅR-

genåbningen, hurtigt efter kom

direkte kommunikation til sekretaria-

DEST PRESSEDE FORENINGER: Vi er

de øvrige foreningsaktiviteter, og ikke

terne hos landsorganisationerne, men

lykkes med at sikre 55 mio. kroner til

mindst fik vi sikret nogle gode vilkår

vi har også oprettet en corona-hotline,

foreninger under DUF. Heraf 42 mio. i

for afholdelse af sommeraktiviteter,

sendt målrettede corona-nyhedsbreve

nødpuljer til lokalforeninger, 7 mio. til

som blev forlænget et godt stykke

og afholdt en række temamøder rela-

sommeraktiviteter i sommerpuljen og

ind i efteråret.

teret til Corona.

			
• DUFs CORONA HOTLINE har registreret 109 henvendelser og været i dialog med 43 af DUFs medlemsforeninger.

• DUFs SOMMERPULJE har uddeltover 7,2 mio. kr.
til 457 lokalforeninger til glæde for knap 40.000 børn
og unge i hele landet.

• DUFs SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE om, hvordan

• DUFs SEKRETARIAT var hjem sendt i 77 arbejds-

foreningslivet var påvirket af corona i foråret, modtog

dage og delvist hjemsendt i yderligere 58 arbejds-

DUFs svar fra 60 af medlemsforeninger, og 1253 lokal-

dage.

foreninger svarede på undersøgelsen.

DUF FYLDTE 80 ÅR
Den 25. juni fyldte DUF 80 år. En dag som skulle have

rigtig stor, men det betød desværre også, at vi oversteg

været fejret med en fødselsdagsreception på Scher-

det daværende forsamlingsforbud. Receptionen er

figsvej for både de ansatte i DUF, DUFs styrelse,

derfor udskudt til 23. april 2021. DUFs runde dag blev

medlemsorganisationer og gode venner af huset.

markeret med en lille fejring i haven for de ansatte på

Tilslutningen til arrangementet var glædeligt nok

sekretariatet.
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ET STÆRKT DEMOKRATI
– SOM LIVSFORM OG STYREFORM
DEMOKRATIKOMMISSIONEN

DEMOKRATIETS DAG

I starten af året (22. januar 2020) udkom Demokratikommissionen med sin

DUF har i perioden fra 4. septem-

analyse og anbefalinger. Rapporten fik en varm modtagelse fra et hav af vigtige

ber til 9. december afholdt 50 Demo-

demokrati-aktører, herunder Statsmini-

kratiets Dag-arrangementer på

steren, som også modtog rapporten og

erhvervsskoler og FGU-institutio-

delte sine tanker med os om demokratiets

ner i hele landet med deltagelse af

tilstand. Særligt tematikken omkring den

i alt 4500 elever.

digitale demokratiske samtale og det
faktum at mange unge (og særligt unge
kvinder) ikke vil ytre sig i debatten pga.
den hårde tone online fik efterfølgende
særligt stor opmærksomhed, og det har
DUF sidenhen arbejdet videre med – senest ved vedtagelsen af en handleplan for
DUFs videre indsats på området.

DEMOKRATIANALYSEN
I DUFs demokratianalyse fra november 2020 svarer hele 75% af unge
mellem 16 og 25 år, at de har en holdning til, i hvilken retning Danmark
og Verden skal udvikle sig. Desværre
oplever en del af de unge dog en
række barrierer for at engagere sig i

DEMOKRATIHÅNDBOGEN

demokratiet. 47% af de unge siger,

I 2020 har DUF arbejdet på og udgivet en demokratihåndbog. Idéen med

at de ikke føler, at de har tid eller

bogen har været at lave en anvendelsesorienteret håndbog om det demokra-

overskud. 38% mener ikke, at de ved

ti, der finder sted i foreningslivet. Bogen indeholder både en del, der gør os

nok til at kunne være med. Og 21%

klogere på, hvordan vi kan forstå og tale om ’foreningsdemokratiet’ og en del,

føler ikke, at deres engagement vil

der giver konkrete råd og øvelser til at styrke demokratiet ude i foreningerne.

gøre en reel forskel.

UNGDOMSHUS
I UKRAINE

DM I DEBAT

DUF er gået sammen med Dansk Kul-

har været tradition for tidligere. De indledende runder, som der plejer at

turinstitut om at skabe et nyt ungdoms-

være i DM i debat blev umuliggjort i foråret, og Folkemødet, hvor semifinale

hus i Kyiv, som skal styrke demokratisk

og finale plejer at

deltagelse blandt ukrainske unge og

foregå, blev som

forbinde dem med unge fra Danmark.

bekendt aflyst.

Ambitionen er at skabe et hus, som

I stedet afholdt

drives for og af ukrainske og danske

DUF i samarbejde

unge med henblik på at styrke unges

med Politiken en

rettigheder og stemme. Ungdomshuset

indledende runde

vil være åbent for en bred gruppe af

og en finalerunde

ukrainske og danske unge, der i sam-

i efteråret.

DM i debat blev igen i år gennemført men dog på en anden måde, end der

arbejde vil udvikle og gennemføre en
lang række aktiviteter, herunder et udi foråret 2021. Forhåbningen er, at der

ANALYSE AF
DEMOKRATISK MARGINALISEREDE UNGE

med ungdomshuset bliver etableret

DUF har i samarbejder med Mandag Morgen, Danmarks Almene Boliger,

længerevarende kontakter og samar-

Kommunernes Landsforening og Danske Regioner foretaget en undersøgelse

bejder mellem unge fra Danmark og

af demokratisk marginaliserede unge. Ønsket er at finde ud af, hvad der gør,

Ukraine. Ungdomshuset i Kyiv vil efter

at nogen marginaliserede grupper ikke deltager i demokratiet. Vi forventer at

planen stå klar i første halvår af 2021.

have resultaterne fra undersøgelsen klar i december 2020.

vekslingsprogram, som DUF faciliterer
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’’

UDDANNELSER I DUF

Uddannelsen har gjort mig meget mere bevidst om, hvad det vil
at være leder! Jeg føler lige pludselig, at det er et kæmpe privilegium,
mens jeg tidligere blot tog posten, fordi der manglede en.”
Citat fra deltager på DUFs lederakademi 2020

100%
angiver i evalueringen,
at de ville anbefale
uddannelsen til andre,
og at de i høj grad eller
meget høj grad har fået
styrket deres handlemod.

MENINGSDANNER
I foråret 2020 gennemførte DUF et hold af meningsdanneruddannelsen ’Brug din stemme – meningsdanner for
foreningslivet’. Det tredje modul af uddannelsen blev
omlagt til et virtuelt modul med online debattræning,
argumentationsøvelser og afslutningsvist en online fest
med konfettikanon, taler og diplomer som fejring af uddannelsens afslutning.
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KONSULENTUDDANNELSEN
DUFs konsulentuddannelse
skulle være startet i september, men opstarten er udskudt
til december 2020 grundet
Corona. Uddannelsen er siden
sidste år blevet videreudviklet,
så værktøjer, metoder og teori
i endnu højere grad sættes i
medlemsorganisationernes
kontekst, og som noget nyt vil

LEDERAKADEMIET

uddannelsen have en lærings-

DUF har i foråret 2020 afsluttet første årgang af DUFs relancerede Lederakademi.

fokuseret eksamen med virke-

På uddannelsen deltog 23 deltagere fra 20 forskellige medlemsorganisationer.

lige foreningscases, som holdet

Lederakademiet 2020/2021 er netop startet op online i november og løber frem

løser i grupper.

til april.

DUFS NETVÆRK

DUF HAR I 2020 nedsat

NETVÆRK FOR ANSATTE OG KONSULENTER

et uddannelsesråd, som

DUFs netværk for ansatte i medlemsorganisationerne har i år 2020 afholdt flere

skal give inputs til fokus og

møder end vanligt. Coronasituationen skabte et større behov for erfaringsud-

prioritering af DUFs uddan-

veksling og blev derfor også temaet ved flere af årets møder. Netværket har

nelser til medlemsorgani-

mødtes 7 gange hhv. online og fysisk, og deltagerne har udtrykt, at det er rart at

sationerne. Rådet har bl.a.

mødes på tværs af paraplyen, og at bruge en ’udvidet kollegafolk’ til at sparre med.

anbefalet DUF at eksperimentere med forskellige

LEDERNETVÆRK

formater for at gøre opmærk-

DUF har faciliteret to netværk for sekretariatsledere i 2020 – et i øst og et i vest.

som på egne uddannelser

Netværkene består af sekretariatsledere i medlemsorganisationer, som har op til

og dermed nå bredere ud.

7 ansatte. De to netværk har primært brugt hinanden til sparring omkring sam-

Derfor har DUF i efteråret

arbejde, corona, at være leder i en politisk styret organisation og udfordringer

trykt et uddannelseskatalog,

med medlemssystemer, kontingentopkrævninger mm.

som er udsendt til alle medlemsorganisationer. Derud-

FORMANDSNETVÆRK

over har uddannelsesrådet

DUFs formandsnetværk startede i august 2019, og i løbet af 2020 har netværket

afleveret sine anbefalinger til

mødtes 5 gange. Netværket har 8-12 deltagere til hvert møde, som sætter stor

fremtidig udvikling af DUFs

pris på det fortrolige rum, der er blevet skabt, og hvor de kan sparre fra andre

uddannelser til DUFs sty-

i samme situation som dem selv. Der er ingen dagsorden til møderne, og pro-

relse. De kommer til at indgå

grammet er derfor udelukkende styret af, hvad der rører sig i organisationerne.

i forårets strategiproces.

’’

Jeg synes, uddannelsen gav nogle fine dyk ned i nogle konkrete
og anvendelige værktøjer, og samtidig er det et godt og trygt sted at kaste
et kritisk syn på, hvad ledelse er og en selv som leder.”
Citat fra deltager på DUFs lederakademi 2020
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DET GODE UNGDOMSLIV
NY UNGEINDSATS
I 2020 vedtog DUF en ny ungeindsats, der skal bidrage til
at styrke vilkårene for det gode ungdomsliv og udbygge
DUFs position som central ungeaktør. Ungeindsatsen er
blevet til med input fra en række medlemsorganisationer,
der har bidraget ved ideworkshops i foråret 2020. Strategien indebærer bl.a., at DUF:
• starter et netværk og en ny trivselsuddannelse, der har
til formål at understøtte medlemsforeningernes eget
arbejde med at sikre og styrke trivslen i deres forenings-

FORUNDRINGSPULJEN

fællesskaber.

DUFs Active Science pulje blev i starten af 2020 navngi-

• igangsætter undersøgelser, der gør os klogere på unges
erfaringer med hhv. præstationsfrie rum og udenforskab.
• øger sit engagement i netværk, der arbejder for at sætte
unges trivsel på dagsordenen.

vet Forundringspuljen og fik sit eget logo. Puljen er på
1. mio. og støttet af Villum Fonden. I løbet af 2020 har
puljen bl.a. støttet stjernekikkerter, rumraketter, robotter og et hjemmelavet stjerneobservatorium.

VERDENSMÅL
DUFs arbejde med verdensmålene kom stærkt fra start, da
verdensmålsindsatsen blev lanceret i 2019. Formålet er at styrke
DUFs medlemsorganisationers
arbejde med verdensmålene og
styrke DUF som ungdommens
globale stemme. DUF har i 2020
oprettet en bæredygtighedsbank på duf.dk og hjulpet medlemsorganisationer med sparring
på verdensmålsaktiviteter både
lokalt og nationalt. Internationalt
har DUF i ungdomsrådssamarbejde med YETT i Zimbabwe
og NYCU i Ukraine arbejdet for
at styrke unges indflydelse, engagement og deltagelse i samfundet samt fokuseret på,
hvordan unge kan arbejde med
verdensmål lokalt og nationalt.

VERDENSMÅLSAKADEMI

Konkret har ungdomsrådet i

Verdens Bedste Nyheder og DUF har sammen skabt Verdensmålsakademiet med

Ukraine afholdt verdensmåls-

støtte fra Tuborgfondet. Akademiet uddanner verdensmålsambassadører, som

maraton og ungdomsrådet

blandt andet holder oplæg og laver aktiviteter om verdensmål. I 2019 blev 25

i Zimbabwe har uddannet

unge verdensmålsambassadører uddannede. Verdensmålsakademiet 2020 er

verdensmåls-champions.

grundet corona blevet udskudt til foråret 2021.
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FORENINGSUDVIKLING
ALLE UNGE MED I FÆLLESSKABET

LOKALFORENINGSPULJEN

I 2020 afholdt DUF konferencen ”Fællesskaber for alle – hvem er med”, hvor

Lokalforeningspuljen har igen i år

faglige indsigter, forskningsperspektiver og projektresultater blev præsenteret.

fortsat med at skabe glæde i lokal-

Grundet forsamlingsforbuddet måtte vi sætte et max deltagerantal på 100 men-

foreninger i hele Danmark. Puljen

nesker, og deltagere derudover så i stedet med via. en live-streaming. Samme

har bevilget penge til meget forskel-

dag som konferencen blev afholdt lancerede DUF i samarbejde med Tuborg-

ligartede ansøgninger. Konservative

fondet en kampagne på sociale medier.

Studerende har fx modtaget penge

I slutningen af året startede DUFs Fællesskaberuddannelse, som henvender sig

til indretning af lokaler, Studenter-

til alle ungefællesskaber, der gerne vil blive bedre til at inkludere flere forskellige

rådet på Københavns Universitet

unge. Uddannelsen har 30 tilmeldte deltagere, heraf 20 fra DUFs medlemsorga-

har fået penge til et projekt om

nisationer.

Community Organizing, for at få
flere unge til at tage del af beslutningerne på studiet, og Lille Vildmose Spejderne (KFUM-Spejderne
i Aalborg) har fået tilskud til nye
rafter og torve.

KONSULENTYDELSER

DUF har i skrivende stund løst konsulentopgaver for 30 medlemsorganisationer. Opgaverne spænder fra faglige oplæg og workshops til længere
konsulentforløb og foreningsudviklingsprocesser. Derudover har DUF
forestået 15 individuelle coachingsamtaler for ledere i medlemsorganisationerne.

FOLKEOPLYSNINGSNETVÆRK
I 2020 har DUF oprustet indsatsen

FOLK – MØDESTED FOR DEMOKRATI OG DANNELSE

på folkeoplysningsområdet efter

I starten af 2020 blev center for demokrati og dannelse navngivet. Det nye navn

ønske fra medlemsorganisationerne.

blev: folk – mødested for demokrati og dannelse. Efter et forår med planlægning

DUF har bl.a. afholdt fyraftensmøder

og rekruttering af trænere blev træningsforløbet 'Grib demokratiet' skudt i gang

om lokal lobbyisme i København og

i september. Formålet med forløbet er at give unge fra folkeskolens udskolings-

i Aarhus og netværksarrangementer

trin og ungdomsud-

for medlemmer af folkeoplysnings-

dannelserne mod

udvalg i henholdsvis Kolding og

på og konkrete erfa-

Roskilde. Derudover har DUF bistået

ringer med at tage

VIFO i en undersøgelse af lokale

aktiv del i demokra-

samråd og hjulpet lokale kirkelige

tiet. Forløbet foregår

foreninger, som oplever at blive

både på Ungdoms-

udelukket fra at modtage folkeop-

øen og hjemme i de

lysningstilskud. Gennem debatind-

unges lokalområder.

læg i nationale dagblade har DUF

Projektet er støttet af

desuden pointeret vigtigheden af at

Nordea-fonden.

prioritere folkeoplysning.
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INTERNATIONALT UDSYN
Mange aktiviteter på det internationale område er desværre

alumnenetværk for tidligere ungdomsledere i partnerskabs-

blevet aflyst i 2020 pga. Corona. Men mange er også blevet

projekter under DUF. I netværket deltager 15-25 tidligere

omlagt og nytænkt. I 2020 fik DUF for eksempel prøvet at

ungdomsledere fra 8 internationale partnerskaber i 7 forskel-

holde den første online monitoreringsrejse i DUFs historie.

lige lande. Derudover samlede DUF i foråret næsten 40 frivil-

”Turen” gik til Marokko, hvor både Radikal Ungdom, Venstres

lige i et online fællesskab, hvor der blev delt erfaringer med

Ungdom, Ungdomsringen i Aalborg og Rebild Ungdoms-

og inspiration til, hvordan man som ungdomsorganisation

skole har partnersamarbejder. DUF har også oprettet et

kan handle under en pandemi.

DIALOGAMBASSADØRERNE
I starten af marts mødtes foreningsak-

Flere af deltagerne kom fra ungdoms-

minaret lærte deltagerne om dialog,

tive fra Marokko, Palæstina, Tunesien,

organisationer, som har partnerskaber

og hvordan man designer og facilite-

Egypten og Jordan til et regionalt

med DUFs medlemsorganisationer

rer en dialogworkshop. Formålet

Dialogambassadør-seminar i Jordan.

under den internationale pulje. På se-

med seminaret var, at deltagerne
efterfølgende føler sig rustet til at

OM DIALOGAMBASSADØRERNE

udbrede dialog i deres egne organi-

Siden 2009 har DUF samarbejdet med lokale partnerorganisationer for at

sationer og lokalsamfund.

træne frivillige ‘dialogambassadører’ i Jordan, Egypten, Tunesien og Danmark.

I Danmark har DUF afholdt et semi-

Dialogambassadørerne arbejder for at nedbryde fordomme, fremme mangfoldighed og skabe en mere dialogisk kultur blandt unge. I 2018 og 2019 alene
har dialogambassadørerne holdt workshops for næsten 12.000 unge i de fire
lande, og har oprettet mere end 60 partnerskaber med lokale organisationer

nar for frivillige, som allerede har
været dialogambassadører i mindst
2 år, og som blev trænet som junior-

med fokus på at opbygge dialogiske kompetencer i organisationerne. Dialog-

trænere. De skal på sigt være med

ambassadørerne er støttet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

til at uddanne nye dialogambassadører.

TVÆRPOLITISK NETVÆRK I UKRAINE
I 2020 har det overordnede tema i det tværpolitiske net-

mødtes til online seminar og efterfølgende arbejdet på

værk mellem Danmark og Ukraine været kommunalvalg.

kampagnen online. Det har bl.a. resulteret i en video for

Netværksrepræsentanterne har lært om kommunalvalg i

at aktivere unge til at stemme og en række paneldebatter

begge lande og i fællesskab udviklet en kampagne frem

i Ukraine op til valget.

mod lokalvalget i Ukraine i oktober 2020. Netværket har
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DUFs ARBEJDE I
EUROPA OG I NORDEN
NORDEN

NORDENS UNGE I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER (NUBF)

I slutningen af 2019 satte regeringen DUF til at stå i spidsen for ungesporet, Nor-

UNGDOMSDELEGATER
Trods Corona-restriktioner og aflysninger har DUFs ungdomsdelegatprogram opnået store resultater. De
seks ungdomsdelegater har gennem
flere aktiviteter arbejdet for me-

den Unge i Bæredygtige Fællesskaber. Projektet startede i januar 2020 og varer
frem til udgangen af 2022. Formålet med projektet er
at skabe bæredygtige og vedvarende fællesskaber på
tværs af landegrænser i norden. Med projektet følger
en nordisk ungepulje, som DUFs medlemsorganisationer kan søge til nordiske projekter. Den første frist
til puljen er 2. marts 2021.

ningsfuld ungeinddragelse og været
medvirkende til, at Danmark nu får et
ungepanel for udviklingssamarbejdet,
så fremtidens udviklingsarbejde får et
tydeligere ungeperspektiv. Derudover
har de været Danmark rundt og inddraget en bred skare af unge i globale

NORDEN-DELEGATERNE
I januar 2020 udpegede DUFs styrelse Troels Boe Andersen (DDS) og Nicolai
Boysen (NAU) som nordendelegater og dermed repræsentanter i NORDBUK,
Nordisk Børne- og Ungdomskomite og i Ungdommens Nordiske Råds session.
Delegaterne arbejder aktivt med DUFs norden-politik-papir, som blev vedtaget
i juni 2020.

dagsordener og brugt deres inputs
til at præge en ny udviklingspolitisk
strategi. Sidst, men ikke mindst er

EU-UNGDOMSDELEGATER

det lykkes at komme i mål med en

I marts deltog Nicolai Boysen fra NAU og Christian Andersen Mølby fra KFUM-

udvidelses af ungdomsdelegatpro-

Spejderne (tidl. Ungdomsdelegater) i en ungdomskonference i Kroatien om

grammet således, at der fremadret-

ungearbejde. Det blev den sidste større tjans for de to delegater, og i juni valgte

tet kommer til at være yderligere to

vi to nye delegater: Lise Coermann Nygaard fra Dansk ICYE og Marek Azoulay

ungdomsdelegater, der skal repræ-

Jørgensen fra Nyt Europa. I

sentere DUF og Danmark i FN, på en

oktober deltog de i en ung-

ny tematik om erhvervsuddannelse,

domskonference om demo-

faglærte og jobskabelse.

krati og ungeinddragelse
med deltagelse af ungdomsdelegater fra alle EU-lande.

EXPLORE GEORGIEN

Konferencen hører under EU’s

I september måned startede DUFs

ungdomsdialog, som skal sikre,

kursusforløb Explore Georgien. Efter-

at myndighederne i EU hører,

året er blevet brugt på at dykke ned

hvad ungdommen synes og

i internationalt projektarbejde sam-

mener. I slutningen af novem-

men med deltagere fra seks af DUFs

ber var de to delegater med til

medlemsorganisationer; Det Danske

at facilitere en række europæi-

Spejderkorps, Ungdomsringen, Silba,

ske udgaver af demokratiets

Europæisk Ungdom, SF Ungdom og

dag på danske erhvervsskoler.

Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger. Under Explore-forløbet bliver deltagerne klædt på til at

EUROPEAN YOUTH FORUM (YFJ)

starte et internationalt projekt og for-

De to årlige forummer under European Youth Forum er begge blevet af-

løbet slutter med en rejse til Georgien

holdt digitalt grundet corona-restriktioner. Det andet møde blev afholdt i

for at udforske mulighederne for nye

slutningen af november, hvor Nicolai Boysen (tidl. EU-ungdomsdelegat)

partnerskaber og projekter sammen

stillede op til bestyrelsen i YFJ.

med unge i Georgien.
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DUF I DEBATTEN
EN OVERSIGT OVER UDVALGTE DEBATINDLÆG FRA 2020
– INDLÆGGENE KAN LÆSES BAGERST I HÆFTET.

✍ 15. JANUAR
”Vi unge deltager ikke i debatten, fordi de ældre har monopoliseret den” i Politiken
✍ 20. FEBRUAR
”DUF: Danske og arabiske unge er vigtige for diplomatisk maratonindsats” i Altinget Udvikling
✍ 24. APRIL
”Lad os slå to fluer med et smæk – tænk klimaet ind i genopretningen efter coronakrisen”
i Jyllands-Posten

✍ 20. MAJ
DUF: ”Coronakrisen viser styrken ved et stærkt organiseret foreningsliv” i Altinget Civilsamfund

✍ 30. MAJ
”Tre organisationer i fælles opråb: Det tager lang tid, før mennesker med handikap kan
vende tilbage til en almindelig hverdag” Altinget Udvikling
✍ 10. JUNI
”Hjælp de udsatte børn tilbage i fritidsaktiviteterne efter corona – de har brug for det” i Information

✍ 22. JUNI
”Nej, Schultz Jørgensen, de unge er ikke selvoptagede” i Berlingske

✍ 11. AUGUST
”Kulturspidsernes kritik af Joy Mogensen er helt forfejlet” i Information
✍ 22. AUGUST
”Det frivillige foreningsliv styrker demokratiet” i Jyllands-Posten
✍ 26. AUGUST
”DUF: Lad ungdommen eje den nye udviklingsstrategi” i Altinget Udvikling

✍ 31. AUGUST
”Drikkekultur. Alkoholforbud avler ikke ansvarlighed hos ungdommen” i Avisen Danmark

✍ 1. SEPTEMBER
”Alle unge fortjener et fællesskab. Coronakrisen kan lære os at invitere nye med” i Kristeligt Dagblad

✍ 1. SEPTEMBER
”Der er behov for, at unge kan træne sine demokratiske færdigheder” i Altinget Civilsamfund
✍ 5. OKTOBER
”DUF: Danske unge har medansvar for deres globale generationsfæller” i Altinget Udvikling
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DUFs ØKONOMI OG PULJER

DUFS ÅRSREGNSKAB 2019
Det økonomiske resultat for DUF i 2019 endte
med et overskud på t.kr. 342, hvor det tilsvarende resultat i 2018 blev på t.kr. 86. Omsætningen
i 2019 landede på 34,7 mio. kr. imod 29,7 mio. kr.
i 2018.
DUFS PULJER
DUFs økonomi bygger på to komponenter; hhv.
intern finansiering (Udlodningsmidler fra Danske Spil) som udgjorde i alt 148,7 mio. kr. i 2019
og ekstern finansiering (andre offentlige puljer,
EU-midler, Danida DAPP-midler og international Pulje, samt private fonde). Midlerne inkluderer således både driften af DUF’s sekretariat
samt de uddelte midler fra de bevilgende puljer:
Tipspuljen, Initiativstøttepuljen, MENA-puljen,
den internationale pulje og lokalforeningspuljen.
DUF uddelte i 2019 i alt 129,1 mio. kr. fra Tipspuljen og Initiativstøttepuljen tilsammen mod
127,9 mio. kr. i 2018. Udgifter til administration
af Tipspuljen var på 2,5 mio. kr. i 2019, hvilket
matcher udgifterne til formålet i 2018. Midlerne i de internationale puljer, hhv. MENA og
Projektpuljen, kommer fra bevillinger under
Udenrigsministeriet. Midler forvaltes separat
fra Tipsmidlerne i henhold til reglerne omkring
forvaltning af statslige bistandsmidler. Der uddeltes i 2019 8,7 mio. kr. fra Projektpuljen, mens
MENA-puljen afsluttedes i 2019 uden uddelinger.

tipsadministrationen, stab og projektmedarbejdere. Lønomkostninger var samlet set på 17,9 mio.
kr. i 2019 mod 15,2 mio. kr. i 2018.
GENERELT OM UDLODNINGSMIDLERNE
I DUF
DUF modtager i henhold til spillelovgivningen
en andel af overskuddet, der genereres af Lotto
og øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske
Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF anvende
midlerne til ”ungdomsformål”. DUF fastsætter
selv sine tilskudsregler, der efter godkendelse af
Tipsungdomsnævnet, som er nedsat af Kulturministeren, bliver offentliggjort som bekendtgørelse i Lovtidende. Pt. giver DUF to former
for støtte: driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt 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 andel
af udlodningsmidlerne udgjorde i 2019 cirka 148
millioner kroner.
De nærmere tilskudsregler, ansøgningsskemaer, regler for revision mv. kan findes på
www.duf.dk/tips.

DUFS DRIFT
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 2019 ansat personale svarende til 37,8 årsværk inklusive
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DUFs MEDLEMMER

4H
Arbejder for at skabe aktive, selvstændige og ansvar-

BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMS-

lige børn og unge gennem praktiske og menings-

FORBUND

fyldte aktiviteter med udgangspunkt i natur, dyr,

Fungerer som ungdomsorganisation for det ikke

jord og mad. 4H står for ”hånd, hoved, hjerte og hel-

uniformerede børne- og ungdomsarbejde i Baptist-

bred”.

kirken. BBU tilbyder en bred vifte af aktiviteter for
børn og unge, fx gospelkor, søndagsskoler og ungdomsskoler.

AFS INTERKULTUR
Er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation som
internationalt set har eksisteret i mere end 100 år.
AFS er ligeledes den ældste udvekslingsorganisation

BIFROST

i Danmark. Foreningen udveksler unge mennesker

Landsforeningen Bifrost er en landsdækkende para-

til skoleophold rundt omkring i verden.

plyorganisation for foreninger, der benytter rollespil
som metode til at udvikle børn og unge til hele,
kreative og sociale individer.

ALTERNATIVETS UNGE

BØRNE- OG UNGDOMSOASE

Alternativets officielle ungdomsparti med særligt

Er en organisation for børn og unge i de lutherske

fokus på seriøs bæredygtig omstilling, en ny politisk

kirker i Danmark. Organisationen søger gennem

kultur og fællesskabets og den enkeltes entrepre-

aktiviteter som påske- og sommerlejre, koncerter

nante skaberkraft. Vores tre hovedformål er at styrke

og sociale arrangementer at give børn og unge

unges demokratisk stemme, at flere unge tager del i

en ’oase’ for deres tro på Gud og et kendskab til den

og ansvar for en seriøst bæredygtig omstilling, samt

luthersk kristne tro.

at Alternativet som bevægelse og politisk platform
bliver et samlingspunkt for alle generationer.

APOSTOLSK KIRKES BØRN OG UNGE

CISV DANMARK

AKBU er en landsforening for børne- og ungdoms-

I CISV mødes mennesker og perspektiver. I mødet

foreninger, der gennem lokale tilbud og nationale

skaber vi fredsuddannelse. Vi er verdensborgere og

lejre, events og ledertræning arbejder blandt med-

arbejder for en åben og retfærdig verden. Vi er en

lemmerne for en sund livsindstilling på grundlag af

græsrodsorganisation, der er tilstede i over 60 lande

en kristen livsanskuelse.

i verden. Vi laver lejre og projekter, der engagerer
mennesker af alle aldre fra hele verden. Vi er CISV.
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DANMARKS UNGE KATOLIKKER
CODING PIRATES

Er den officielle børne- og ungdomsorganisering af

Understøtter og fremmer idéudvikling, konstrukti-

katolikker i Danmark. DUKs aktiviteter spænder fra

onsevne og designtænkning gennem en åben og

forældre-børn-arrangementer for de mindste, over

eksperimenterende tilgang til teknologier gennem

ungdomsklubber og undervisning, til sommerlejre

demokratiske og dialogiske processer. I foreningen

og landsdækkende weekendarrangementer.

kan it-kreative børn, unge og frivillige designe, konstruere og kode sammen. Coding Pirates er karakteriseret ved medborgerskab, netværk og venskaber,
der lader børn, unge og voksne mødes omkring
idéudvikling, samskabelse og vidensudveksling i en
åben deltagelseskultur.

DATS – LANDSFORENINGEN FOR
DRAMATISK VIRKSOMHED
Er en landsdækkende teaterorganisation, der repræsenterer amatørteater i Danmark. DATS varetager
enkeltmedlemmers, sceners, institutioners og gruppers teaterinteresser, blandt andet i form af tilskud

DANMARKS FOLKEKIRKELIGE

til kurser, opsætninger, festivaler og konferencer.

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 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.

DANMARKS KRISTELIGE
GYMNASIASTBEVÆGELSE

DANSK BLINDESAMFUNDS UNGDOM

Er et forum for unge på gymnasiale og videregående

Er en organisation for unge med synshandicap, der

uddannelser, og foreningen arrangerer landsstæv-

tilbyder sine medlemmer nye oplevelser og venner

ner for begge grupper. I DKG skabes rum for debat

samt muligheden for at påvirke forholdene for blinde

om samspillet mellem tro og samfund, blandt andet

og svagsynede børn og unge i Danmark.

gennem brug af oplægsholdere som præster, kunstnere og politikere.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UNGDOM
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Skaber netværk og formidler viden blandt unge

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er en

med og uden flygtningebaggrund. Igennem sociale

politisk ungdomsorganisation, der sympatiserer

aktiviteter engagerer vi unge flygtninge i forenings-

med den socialdemokratiske tankegang og ideologi.

livet, styrker deres kompetencer og ressourcer og

I DSU er der plads til mange forskellige holdnin-

hjælper dem med at etablere netværk med andre

ger, og medlemmerne kan ofte være uenige om et

unge. Vi bidrager til den demokratiske debat om

emne, men det gør kun diskussionerne mere inte-

flygtninge ved at formidle viden og sætte ansigt på

ressante og nuancerede.

de mennesker, det drejer sig om.
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS
Er et spejderkorps for både drenge og piger.

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

Foreningen tilbyder oplevelser med friluftsliv og

Blev grundlagt i 1995 og er en af de nyeste politiske

viden om kristendommen. Baptistspejdernes uni-

ungdomsorganisationer i Danmark. Det sociale

form er mørkeblå skjorter med lyseblå tørklæder.

element spiller en stor rolle i DFUs arbejde, hvilket
blandt andet afspejler sig i den årlige sommerlejr
for alle medlemmer.

UK

UNGDOMSKREDSEN
DANSK HANDICAP FORBUND

DANSK HANDICAP FORBUND

DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER
Er en forening, der arbejder med formidling og
produktion af billedmedier for børn og unge.
Medlemmerne er børne- og ungdomsfilmklubber
samt institutioner og foreninger.

– UNGDOMSKREDSEN
Er en ungdomsafdeling af Dansk Handicap Forbund,
der organiserer unge med fysiske handicap i Danmark. Foreningen arbejder for integration af og reel
ligestilling mellem unge med handicap.

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

DANSK ICYE

udfordringer i skolen, på arbejdsmarkedet og hos

Er en international udvekslingsorganisation, der

offentlige myndigheder.

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.

DANSKE GYMNASIEELEVERS
SAMMENSLUTNING
Organiserer elevråd og har en medlemsprocent på
omkring 80 % af landets gymnasier. DGS repræsenterer også landets gymnasieelever i råd og nævn

DANSK SKOLESKAK

under Undervisningsministeriet og andre institu-

Bygger på idéen om, at skoleskak styrker børn og

tioner, der har relevans for landets ungdomsud-

unges intellektuelle og sociale udvikling. Foreningen

dannelser.

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.

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

Organiserer mere end 400 spejdergrupper og over

Er en landsorganisation for studerende i Danmark.

36.000 spejdere i hele landet. DDS arbejder for at

Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer

udvikle børn og unge gennem aktiviteter med ud-

DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. DSF

gangspunkt i spejdermetoden og spejderidéen.

arbejder for, at studerende i Danmark får de bedste

Uniformen er en mørkeblå skjorte med grønt tør-

uddannelser og levevilkår.

klæde.

DANSKE UNGDOMS- OG BØRNEARTISTERS
LANDSFORENING (DUBAL)

DUI-LEG OG VIRKE

Gennem artisttræning, arrangementer og projekter

Tilbyder fællesskab og fritidsaktiviteter med mening

ønsker DUBAL at fremme børn og unges samar-

for børn og unge gennem alt lige fra hobbyaktivite-

bejdsevner og respekt for andre. Artisttræning, samt

ter og teater til internationale sommerlejre og træf i

andre kreative aktiviteter, og sammenhold skal være

Danmark og udlandet.

med til at styrke medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

DYRENES ALLIANCE

De grønne pigespejdere har 100 års erfaring med at

Dyrenes Alliance er en forening af og for unge, der

lave udfordrende friluftsaktiviteter for piger. Deres

brænder for at skabe en bedre verden for dyr.

aktiviteter får piger til at turde mere – også at lave

DA er meget engagerede i at uddanne unge om-

fejl. Hos De grønne pigespejdere får pigerne et

kring dyrs vilkår og velfærd, med det formål at få

frirum, hvor de ikke skal tænke på deres køn og de

de unge til selv at tage aktivt stilling til dyrene i

forventninger, der ligger til dem, men bare kan være

vores samfund og motivere de unge til at bidrage

som de er.

til at skabe ændringer for dyrene.

ERHVERVSSKOLERNES
ELEV-ORGANISATION
DE GULE SPEJDERE I DANMARK

Er en interesseorganisation for eleverne på teknisk

Er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som

skole og HTX. EEO varetager erhvervsskoleelevernes

har til formål at udvikle børn og unge til vågne,

interesser og arbejder blandt andet for at sikre

selvstændige mennesker, der påtager sig et med-

elevernes rettigheder, forbedre arbejdsmiljøet,

menneskeligt ansvar i det danske samfund og ude

skaffe flere praktikpladser og forbedre praktikfor-

i verden. Uniformen er en kakifarvet skjorte og hver

holdene.

gruppe har et tørklæde i deres egne farver.
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EUROPÆISK UNGDOM
Er en politisk ungdomsorganisation for unge, der
tror på et samlet Europa. Foreningen arbejder for, at

FRIVILLIGT DRENGE- OG PIGE-FORBUND, FDF

Danmark først og fremmest deltager i det europæi-

Er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation,

ske samarbejde uden forbehold og undtagelser, og

der formidler de kristne fortællinger og værdier på

at Europa bliver en større del af unge danskeres be-

en måde, der er relevant for moderne børn, unge

vidsthed.

og voksne. Aktiviteterne i FDF varierer fra kreds til
kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den
røde tråd.

FAGBEVÆGELSENS UNGDOM
– ELEVER, LÆRLINGE OG STUDERENDE

THE INTERNATIONAL MEDICAL

Varetager og koordinerer Fagbevægelsens Ungdom’s

COOPERATION COMMITTEE

indsats overfor forbundenes medlemmer under

IMCC er et medlemsudviklende fællesskab af stude-

30 år, der automatisk er medlem af Fagbevægelsens

rende, der arbejder frivilligt med sundhed – lokalt,

Ungdom. Blandt organisationens faste aktiviteter

nationalt og internationalt. IMCC gennemfører ud-

er Jobpatruljen, der tager rundt for at tjekke unge

veksling af unge i hele verden og indgår i internatio-

lønmodtageres løn- og ansættelsesvilkår.

nale partnerskaber.
IMCC oplyser og underviser om samt debatterer
sundhed.

FORENINGEN AF UNGE NYDANSKERE
Organiserer unge nydanskere fra det meste af verden,
der er kommet til Danmark som enten første- eller
andengenerationsindvandrere. FUN arbejder blandt
andet med at lære børn og unge af anden etnisk

ISRAELSMISSIONENS UNGE

oprindelse end dansk om demokrati og danske

Arbejder på et folkekirkeligt grundlag sammen med

foreningsprincipper.

andre kristne organisationer for at udbrede kristendommen til jøderne. Det sker blandt andet gennem
volontørprogrammer, hvor danske unge kan deltage
i forskellige projekter primært i Israel.

FRELSENS HÆRS BØRNE- OG
UNGDOMSARBEJDE
Laver lokalt børne- og ungdomsarbejde samt nationale lejre i en række byer landet over. Al Frelsens
Hærs Børne- og Ungdomsarbejdes arbejde er funderet på et kristent grundlag og aktiviteterne

KFUM OG KFUK I DANMARK

varierer lige fra familiearbejde og klubber til lejre

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdoms-

og kongresser.

bevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter
lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et
globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.
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LANDBOUNGDOM
Er et mødested for unge på landet, unge under

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

landbrugsuddannelse og unge med interesse for

Er et spejderkorps med cirka 25.000 medlemmer.

livet på landet og et samlingspunkt for faglige,

Vi giver børn og unge mod til sammen at tage

sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

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 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 idégrund-

KONSERVATIVE STUDERENDES

lag om Jesus Kristus som frelser og Guds ånds aktive

LANDSORGANISATION

medvirken i hverdagen. LFKU samler børn og unge

Er en studenterorganisation for unge med et borger-

til fællesskab om kristne værdier.

ligt/konservativt livssyn. KS er et forum, hvor man
kan møde andre studerende med samme interesse
for politik og samfundsforhold.

LANDSGARDEFORENINGEN
KONSERVATIV UNGDOM

Er paraplyorganisation for danske bygarder og mu-

Er Danmarks ældste politiske ungdomsorganisation.

sikkorps. LGF arbejder for at fremme børn og unges

Udgangspunktet for KU’s holdninger er, at politik

livsfærdigheder gennem optræden med musik i

altid skal være baseret på balancegangen mellem

stabile, frivillige omgivelser med venskaber og de-

hensynet til den personlige frihed og individers ret-

mokratiske værdier.

tigheder 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-merkantil- og

KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE

HHX-elever. LH varetager elevernes fælles interesser

Er en kristelig studenterorganisation, som formid-

over for blandt andet skoleledelsen, politikere eller

ler evangeliet til studerende og hjælper de kristne

andre steder, hvor eleverne kan få indflydelse til at

på studiestederne. KFS bygger sit arbejde på den

gøre deres uddannelse bedre.

danske folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse,
samtidig med at de også går ind for demokrati og
trosfrihed.
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LIBERAL ALLIANCES UNGDOM

MUSIK & UNGDOM

Er en forening af engagerede unge mennesker, der

Arbejder for at fremme børn og unges muligheder

alle har en interesse i politik og ser frihed som en

i den danske musikkultur på alle niveauer – lige fra

menneskeret. LAU lægger vægt på at give deres

øvelokalet til scenen. Hovedaktiviteterne er projekt-

medlemmer mulighed for at være aktive – både

virksomhed og rådgivning, og organisationens med-

socialt og politisk.

lemmer er primært musikskoler og orkestre.

LUTHERSK MISSIONS BØRN OG UNGE

Er Danmarks grønne forening for børn og unge, der

Er en kristen børne- og ungdomsorganisation, der

tilbyder naturoplevelser og gerne blander sig i den

anser Bibelen for at være Guds ord, fuldt troværdig

offentlige miljødebat.

NATUR & UNGDOM

og eneste rettesnor for kristen tro, lære og liv. LMBU
tilbyder en række forskellige aktiviteter fra regionale
og landsdækkende stævner og lejre til dybtgående
samtaler og stille bøn.

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

METODISTKIRKENS BØRNE- OG

daglige arbejde.

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.

OPERATION DAGSVÆRK
Er en hjælpeorganisation, som støtter uddannelsesprojekter i udviklingslande. Under sloganet ”oplysning – stillingtagen – handling” arbejder foreningen

MISSIONSFORBUNDETS BØRN OG UNGE

for at oplyse om og forbedre forholdene i udviklings-

Er en frikirkelig børne- og ungdomsorganisation

lande. OD har arbejdsgrupper på en stor del af de

under Det Danske Missionsforbund. MBU’s formål er

gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

at give kundskab i Guds ord, kristen tro og kristent
liv og at føre børn og unge til at tro på Jesus Kristus,
til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i
verden.

RADIKAL UNGDOM
Radikal Ungdom er et politisk ungdomsparti, som
kæmper for den socialliberale agenda i både Danmark og verden. I Radikal Ungdom arbejder vi for
lige muligheder for alle uanset hvilken baggrund,
man kommer fra.
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RED BARNET UNGDOM
Er en selvstændig ungdomsorganisation, der igennem frivillige indsatser arbejder for at fremme børns
rettigheder samt at engagere unge mennesker i

SILBA

arbejdet for udsatte børn.

Er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som arbejder for at fremme demokrati, frihed og menneskerettigheder i Østeuropa, på Balkan og i Kaukasus
samt at udbrede kendskabet til området. De primære aktiviteter er valgobservationer og seminarer

SABUS

i fokuslandene.

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 uniform er en
grøn skjorte med gult tørklæde.

SIND UNGDOM
Er lokale, rummelige og ligeværdige klubfællesskaber 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 mø-

SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE

der forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv

MED HANDICAP

eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbar-

Er paraplyorganisation for 13 organisationer for unge

hed og derigennem bliver i stand til at leve et mere

med handicap og repræsenterer unge under 36 år

tilfredsstillende og indholdsrigt liv.

med psykisk udviklingshæmning, neurologiske og
fysisk handicap. SUMH arbejder for et samfund, hvor
alle uanset handicap kan fungere på egne præmisser.

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM
Er en socialistisk ungdomsorganisation, der samler
alle unge mennesker, som vil kæmpe for større lig-

SEMERKAND UNGDOM

hed, et renere miljø, international solidaritet, bedre

Har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien, der

velfærd og reel ligestilling mellem kønnene.

historisk udgjorde et bånd mellem Europa og Asien.
Foreningen arbejder for at give unge et bedre liv
gennem aktiviteter som spirituelle foredrag, lektiecafeer og familieaktiviteter og har rod i sufismen,
der er en spirituel fortolkning af islam.

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 problemer, vi oplever – som krig,
arbejdsløshed, forurening og fattigdom – udspringer
af det kapitalistiske system.
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UNGDOMMENS RØDE KORS
URK kickstarter nye relationer for børn og unge, der

STUDENTERFORUM UC

i en periode har brug for en hjælpende hånd. Mere

Studenterforum UC er den nationale studenterfor-

end 20.000 børn og unge lægger hvert år deres tid,

ening for de danske professionshøjskoler.

hjerte og idérigdom i sammen at skabe ligeværdige

Foreningen er talerøret for studerende på de mellem-

ung-til-ung-fællesskaber gennem lektiehjælp, klub-

lange videregående uddannelser, f.eks. lærer-, social-

ber, ferielejre og meget mere.

rådgiver- og bioanalytikeruddannelsen. Vi arbejder
for et uddannelsesmiljø, hvor studerende har mulighed for at udvikle sig fagligt og menneskeligt.

UNGDOMSRINGEN
Er en uafhængig interesseorganisation for fritids-,
junior- og ungdomsklubber. Foreningen har mere
end 1000 klubber med tilsammen 140.000 større

SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMS-

børn og unge som medlemmer. Blandt medlem-

FORENINGER

merne er også andre virksomheder, der arbejder

Er paraplyorganisation for de danske idræts- og

med større børn og unge.

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.

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

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.

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

UNGDOMMENS NATURVIDENSKABELIGE

foreninger, der alle har aktiviteter for ensomme

FORENING

unge. Dels ved at indsamle, udvikle og formidle

Har til formål at fremme interessen for og kendska-

viden og redskaber til brug for andre, der arbejder

bet til naturvidenskab, teknologi og sundhedsviden-

med unge. Det gør vi dels online, i udgivelser, gen-

skab blandt unge igennem diverse arrangementer.

nem oplæg, workshops m.m.

De frivillige er fortrinsvist gymnasieelever og universitetsstuderende.
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YOUTH FOR CHRIST – DANMARK

YOUTH FOR UNDERSTANDING – DANMARK

Er en del af en global familie, da YFC findes i over

Er en landsdækkende udvekslingsorganisation for

80 lande. YFC er drevet af ønsket om, at unge får

unge og del af YFU International, verdens største

et møde med Gud, og at det sker på kreativ og

udvekslingsorganisation. Foreningen har blandt

autentisk vis. YFC ønsker at videreformidle Gud i et

andet til formål at fremme mellemfolkelig forståel-

nutidigt sprog og på en måde, som unge forstår.

se gennem international ungdomsudveksling.

OBSERVATØRORGANISATIONER I DUF

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS UNGDOM
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom engagerer unge til fordel for en mere retfærdig verden gennem
kreative kampagner, sjove aktiviteter og politiske netværk. Folkekirkens Nødhjælps Ungdom
målgruppe er unge i alderen 15 - 30 år, og aktiviteterne henvender sig til efterskole- og højskoleelever samt en bred gruppe af unge i større byer.
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DUFS STYRELSE

Styrelsen står for ledelsen af DUF mellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed.
Styrelsen er fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF. Der er i år afholdt
9 styrelsesmøder, 15 forretningsudvalgsmøder, 3 styrelsesseminarer (heraf det ene fokuseret på
strategi) og 1 forretningsudvalgsseminar.

Chris Borup Preuss, formand
Suppleant Kristian Lausten Madsen

Venstres Ungdoms Landsorganisation

Christine Ravn Lund, næstforkvinde
Suppleant Sara Lentz Jørgensen

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Lucas Skræddergaard
Suppleant Julie Osias

Ung Mosaik

Rasmus Kjær Slot
Suppleant Johan Hedegaard Jørgensen

Danske Studerendes Fællesråd

Thor Ekberg Bonde
Suppleant Oskar Kloppenborg Vellev

Ungdomsringen

Caroline Frederikke Trinskjær
Suppleant Caroline Erup Friis

De grønne pigespejdere

Clara Halvorsen
Suppleant Lukas David Sonne Lunøe

Radikal Ungdom

Frederik Enevoldsen
Fagbevægelsens Ungdom
Suppleant Jacob Fog-Petersen		
Frederik Vad
Suppleant Anna Thusgård Rørstrøm

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Frederikke Nørring Levison
Suppleant Natascha Skjalgaard

KFUM-Spejderne i Danmark

Ida Marie Garder
Suppleant Kristine Svinning Valeur

AFS Interkultur

Katrine Seier
Suppleant Christina Christiansen

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
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Lukas Julius Kaarby
Suppleant Eskil Lyngsøe Poulsen

Kristeligt Forbund for Studerende

Martin Flindt Nielsen
Suppleant Maja Mørk Christensen

Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Mathias Green
Suppleant Jakob Bonde Nielsen

Danske Skoleelever

Nickolaj Oksen

Bifrost

Pernille Bruun Madsen
Suppleant Stine Alkert

Red Barnet Ungdom

Philip Longos Winkel
Suppleant Björg Kristjánsdóttir

Dyrenes Alliance

Troels Emil A. Boe
Suppleant Karen Risør Bjerre

Det Danske Spejderkorps
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DUFs UDVALG 2020

TIPSUDVALGET PER 1. MARTS 2020
Louise Juul Jensen, udvalgsformand
Chris Borup Preuss, formand for DUF
Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF
Anders Berner
Ida Lang Andersen
Kim Viggo Nielsen
Rasmus Volf
Søren Olsen
Verner Lundbak

DUI-LEG og VIRKE (indtil september 2020)
Venstres Ungdom
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
Bifrost
International Medical Cooperation Committee
KFUM og KFUK i Danmark
Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Ungdomsringen
Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger

Eksterne ressourcepersoner:
Robert Andersen
Søren Eriksen

Danske Skoleelever
Det Danske Spejderkorps

INITIATIVSTØTTEUDVALGET (IS) PER 1. MARTS 2020
Jakob Bonde Nielsen, udvalgsformand
Danske Skoleelever
Malene Kolle Rasmussen
Bifrost
Signe Mortensen
Det Danske Spejderkorps
Mikkel Bøgn Eriksen
Fagbevægelsens Ungdom
Noah Nabe
Kristeligt Forbund for Studerende
Knut Ibæk Topp Lindenhoff
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
Mads Balslev Hansen
SF Ungdom
Eksterne ressourcepersoner:
Frederikke Nørring Levison
Oskar Kloppenborg Vellev

KFUM-Spejderne i Danmark,
Ungdomsringen

DUFS INTERNATIONALE UDVALG PER 1. MARTS 2020
Pernille Arzuaga-Bjørnskov, udvalgsformand
KFUM-spejderne i Danmark
Sarah Bigum, formand
Ungdommens Røde Kors
Karen Risøe Bjerre
Det Danske Spejderkorps
Jacob Kronby
Bifrost
Steffen Bolvig Hansen
Danske Baptisters Spejderkorps
Clara Dybbroe Viltoft
Danske Gymnasieelers Sammenslutning
Johan Schiøler
Danske Studerendes Fællesråd
SImon Bjørnholdt Eriksen
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Sofie Hvid Rasmussen
International Medical Cooperation Committee
Snekka Yogsewaran
Ung Mosaik
Sofie Kuhn
Radikal Ungdom
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LOKALFORENINGSPULJEUDVALGET PER 1. MARTS 2020
Rasmus Pilegaard, udvalgsformand
Netværket af Ungdomsråd
Christopher Bonde
Danmarks Unge Katolikker
Anders Bach Hellerøe
Venstres Ungdom
Anne Eskelund
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Caroline Holdflod
Fagbevægelses Ungdom
Cecilie Bernard Hansen
De grønne pigespejdere
Hans Nørregaard Larsen
AFS Interkultur
Jeppe Petersen
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Sara Jørgensen
Frivilligt Drenge- og Pige Forbund
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DUFs SEKRETARIAT

GENERALSEKRETARIAT
Generalsekretær
Vicegeneralsekretær
Ledelseskonsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
International konsulent
International konsulent
Chefkonsulent
Kommunikationskonsulent
Studentermedarbejder

Louise Juul Jensen (fra oktober 2020)
Jakob Kaastrup Sørensen
Merle Singer-Lippert
Birgitte Søe
Freja Fokdal
Jonas Roelsgaard
Benjamin Frimand-Meier
Celine Lilienhoff Jagd
Sidsel Dyhl Stybe
Mathias Ottesen Leinum
Nelly Eckegren

ADMINISTRATIONSAFDELINGEN
Administrationschef
Vacant
Administrativ koordinator
Mia Syberg
Bogholder
Rie Nortoft
IT-studentermedarbejder
Daniel Silas Rauch
Servicemedarbejder
Erik Iversen
TIPSADMINISTRATIONEN
Chef for Tipsadministrationen
Chefkonsulent
Konsulent
Tipskonsulent
Tipskonsulent

Anne Vibe Schouby Bengtsen
Cathrine Næsby (orlov)
Maria Møller Kursch
Astrid Kæthius
Rikke Hansen

DEMOKRATI OG UNGE
Chef for Demokrati og Unge
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Politisk konsulent
Studentermedarbejder

Line Novel
Majbritt Bæk Dalgaard (orlov)
Simon Meggers Matthiesen
Daniel Honoré Jensen
Esther Elmegaard Bæk
Laura Nørmark Fabricius
Nora Sina
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FORENINGSUDVIKLING
Chef for Foreningsudvikling
Chefkonsulent
Organisationskonsulent
Projektleder
Projektleder
Uddannelseskonsulent
Praktikant
Organisationskonsulent
Organisationskonsulent
Organisationskonsulent
Studentermedarbejder

Frederik Fredslund-Andersen
Nanna Kjølholt (orlov)
Katrine Raaby
Deniz Atan
Rie Ljungmann
Mette Post Riggelsen
Hanna Nøddelund
Jesper Clausson Vibholt
Guro Klausen
Christina Juul Anderson
Rikke Jonasson Dalum

INTERNATIONAL UDVIKLING
International chef
International chefkonsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
International konsulent
Økonomisk rådgiver
Studentermedarbejder

Marie Engberg Helmstedt
Nina Lundbye
Inge Sidenius Petersen
Andrea Holst-Mjöbäck
Nina Madsen
Lea Lybecker
Jonas Sidenius
Charlotte Bernhard
Helene Van der AA Kühle
Søren Jespersen
Karen Damsgaard
Nikoline Gilvad Whitt
Maria Nikhita Mølholm

KØNSFORDELING I DUF INTERNT
Der er en generel tendens til flere mænd end kvinder i DUFs styrelse (63,16 %).
Der er en tendens til flere mænd i bevillingsudvalgene: Tipsudvalget (72,73%), Initiativstøtteudvalget (66,67 %) og Lokalforeningspuljeudvalget (55,56 %). Dog er der en
tendens til flere kvinder i DUFs internationale udvalg (63,64%).
Der er gennemsnitligt et flertal af kvinder blandt DUFs ansatte (75,51%)
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DUFs MEDLEMSKABER 2020

CENTER FOR UNGDOMSFORSKNINGS BESTYRELSE (CEFU)
Frederik Fredslund-Andersen, Chef for Foreningsudvikling, DUF
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Rasmus Kjær Slot, forretningsudvalgsmedlem
FRILUFTSRÅDET
DUFs repræsentant ved generalforsamlingen i 2020 var Christine Ravn Lund,
næstforkvinde for DUF.
GLOBALT FOKUS
Marie Helmstedt, International Chef, DUF
KROGERUP HØJSKOLES REPRÆSENTANTSKAB
DUF har to pladser i repræsentantskabet, som udpeges årligt. For 2020 er udpeget
Chris Borup Preuss, formand for DUF
Morten E. G. Jørgensen, tidl. generalsekretær for DUF
MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE
Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF
UNICEF DANMARK
Repræsentantskabsmøde årligt hvor DUF har mulighed for at sende 2 repræsentanter.
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REPRÆSENTATIONER 2020

2030-PANELET
Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, DUF
EU-SPECIALUDVALGET VEDR. UDDANNELSE OG UNGDOM
Jonas Roelsgaard, politisk konsulent for Norden og Europa, DUF
INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE (DIPD)
Ida Paetau, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Jens Husted, Venstres Ungdoms Landsorganisation
MENNESKERETTIGHEDSALLIANCEN
Line Novél, Chef for Demokrati og Unge, DUF
NORDISK BØRNE- OG UNGDOMSKOMITÉ (NORDBUK)
Troels Emil A. Boe, styrelsesmedlem, DUF
ONLINE@LLIANCEN – STYREGRUPPE
Line Novél, Chef for Demokrati og Unge, DUF
NBC – NORDIC BALTIC CORPORATION. SAMMENSLUTNING FOR
UNGDOMSRÅD I NORDEN OG BALTIKUM
Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, DUF
Nicolai Boysen, NAU
RÅDET FOR BØRNS LÆRING
Chris Borup Preuss, formand for DUF
SAGKYNDIGGRUPPEN FOR NORDEN 0-30 (NORBUKS STØTTEPROGRAM)
Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, DUF
STYREGRUPPEN UNDER VI-VIL-EUROPA
Philip Winkel, styrelsesmedlem, DUF
TEKNOLOGIRÅDETS REPRÆSENTANTSKAB
Rasmus Kjær Slot, forretningsudvalgsmedlem, DUF
TV2 ØSTJYLLANDS REPRÆSENTANTSKAB
Cecilie Hansen, tidl. formand i ÅUF
Hanne Tange, Det Danske Spejderkorps
Marie Bach Trads, tidl. Formand i ÅUF
Sara Springborg, sekretariatsleder hos ÅUF.
Alle fire er udpeget og medlemmer af Århus Ungdommens Fællesråd.
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UDVIKLINGSPOLITISK RÅD
Marie Helmstedt, International Chef, DUF
UNGDOMMENS NORDISKE RÅD (UNR)
Troels Emil A. Boe, styrelsesmedlem, DUF
UNGDOMSDELEGATER TIL FN
Anja Katrine Søndergaard, SF Ungdom
Casper Pedersen, Europæisk Ungdom
Julian Lo Curlo, Danske Studerendes Fællesråd
Malene Bentsen Laursen, KFUM & KFUK
Nadia Gullestrup Christensen, Radikal Ungdom
Stine Bang Larsen, Ungdomsringen
UNGDOMSDELEGATER TIL EU’S UNGDOMSDIALOG
Lise Coermann Nygaard, Dansk ICYE
Marek Azoulay Jørgensen, Nyt Europa
UNGEKLIMARÅDET
Monika Skadborg, tidligere ungdomsdelegat
UNGEPANEL FOR LIGESTILLINGSMINISTEREN
Thor Ekberg Bonde, forretningsudvalgsmedlem, DUF
EUROPEAN YOUTH FORUM (YFJ)
Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, DUF
Nicolai Boysen, NAU
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DUFs AKTIVITETSKALENDER FOR 2020

JANUAR
• Brug din stemme – Meningsdanner for foreningslivet modul 1
• DUFs Lederakademi modul 3
• Internationalt skriveværksted
• Lancering af Demokratikommissionens analyser og anbefalinger
• Ledernetværk ØST
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Ungdomsrådssamarbejdet med NYCU i Ukraine og YETT i Zimbabwe: Seminar i Ukraine
FEBRUAR
• Brug din stemme – Meningsdanner for foreningslivet modul 2
• Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP): Junior Trainers Seminar
• Dialogmøde (Aarhus) – Demokrati som livsform
• Dialogmøde (Odense) – Demokrati som livsform
• Netværk for internationale koordinatorer
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Møde i Formandsnetværket
• Ungdomslederkursus Forår 2020
MARTS
• DAPP: Dialogambassadørseminar i Egypten (Aflyst pga. Covid-19)
• DAPP: Regionalt Seminar i Jordan
• Dialogmøde (Roskilde) – Demokrati som livsform
• Dialogmøde (Esbjerg) – Demokrati som livsform
• Internationalt skriveværksted (Aflyst pga. Covid-19)
• Introduktion til de internationale muligheder i DUF (Udskudt pga. Covid-19)
• Ledernetværk ØST
• Møde i Konsulentnetværket
• Workshop #1 - idéudvikling til DUFs ungeindsats
• Workshop om sikkerhed og PSEAH (Udskudt pga. Covid-19)
• Økonomistyring i internationale projekter og anti-korruption (Udskudt pga. Covid-19)
APRIL
• De-brief af ungdomsledere (Udskudt pga. Covid-19)
• DUF: Partnerseminar 2020 (Aflyst pga. Covid-19)
• Møde i Konsulentnetværket (online om corona-tematikker)
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine (Aflyst pga. Covid-19)
• Online temamøde om corona-hjælpepakker og den politiske dialog
• Verdensmålsambassadør-dag
• Virtuel paneldebat m Demokratikommissionen: coronaen og borgeridealet
• Virtuel paneldebat m Demokratikommissionen: coronaen og demokratiets tilstand
• Virtuel paneldebat m Demokratikommissionen: coronaen og mediernes ansvar
• Workshop #2 - idéudvikling til DUFs ungeindsats
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MAJ
• Ekstra møde i Konsulentnetværket (online om corona-tematikker)
• Forankringsfokusgruppe
• Fyraftensmøde om Corona for frivillige (online)
• Internationalt skriveværksted (online)
• Ledernetværk ØST
• Ledernetværk VEST
• Møde i Formandsnetværket (online om corona-tematikker)
• Netværk for internationale koordinatorer (online)
• Online temamøde: Genåbning af aktiviteter
• Online Youth Community – Modul 1 og 2 (online)
• Opstartsmøde i DUFs Uddannelsesråd (online)
• Tværpolitisk netværk: Seminar om lokal valg 12.-16. maj (online)
• Tværpolitisk netværk: Online modul 1, 2 og 3 (online)
• Verdensmålsakademiet: Q&A live på Facebook
• Workshop #3 - idéudvikling til DUFs ungeindsats
JUNI
• Brug din stemme – Meningsdanner for foreningslivet (udskudt fra marts og omdannet til
online modul)
• DUFs Lederakademi modul 4 (udskudt fra marts og omdannet til online modul)
• Evaluer dit internationale projekt 1 (online)
• Evaluer dit internationale projekt 2 (online)
• Ledernetværk ØST
• Møde i Konsulentnetværket (online om rekruttering efter corona-nedlukning)
• Online Touth Community – Modul 3 (online)
• Online temamøde: Genåbning med alle – hvordan sikrer vi plads til risikogrupper i
genåbningen?
• Online temamøde: Sommerlejr og håndsprit
• Online temamøde: Rekruttering til den nye sæson
• Tværpolitisk netværk: Online modul 4 og 5 (online)
• Youth Leader Alumni netværksmøde 1 og 2 (online)
AUGUST
• Alle unge med i fællesskabet konference
• DAPP: YCD Joint Coordination Meeting (online)
• DUF: Ungdomslederkursus Efterår 2020 (Aflyst pga. Covid-19)
• Explore Georgien: Intro-aften
• Internationalt skriveværksted (København)
• Ledernetværk ØST
• Møde i Formandsnetværket
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Offentliggørelse af Ukraine Ungdomshus til DUF-DKI
• Sikkerhedskursus for ansatte på DUF og i medlemsorganisationer
• Teambuilding-weekend for danske dialogambassadører
• Tværpolitisk netværk: Kampagnegruppemøde 1 og 2 (online)
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SEPTEMBER
• Fyraftensmøde: Foreningsliv i en corona-tid
• Fællesskaber-uddannelse Modul 1
• Grib demokratiet (folk) modul 1 for hold 1 og 2
• Ledernetværk VEST
• Minikursus i Grafisk facilitering
• Møde i Konsulentnetværket: rekruttering og inklusion
• Møde i Online Youth Community
• Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
• Nordiske Unge i Bæredygtige Fællesskaber (NUBF): Ungekonference på Ungdomsøen 		
(Udskudt pga. Covid-19)
• Paneldebat med Demokratikommissionen i Haderslev: politiker og journalistleden
• Reception – DUF 80 år (Udskudt pga. Covid-19)
• Tværpolitisk netværk: Kampagnegruppemøde 3 og 4 (Online)
• Ungdomsleder de-brief
OKTOBER
• DAPP: Dialogambassadørseminar i Danmark
• DM i Debat: Indledende runde
• DUFs Lederakademi modul 1
• Explore Georgien: Klar til afrejse
• Explore Georgien: Kursusweekend
• Fyraftensmøde: Sådan skriver du et debatindlæg
• Grib demokratiet (folk) modul 2 for hold 1
• Internationalt skriveværksted
• Ledernetværk ØST
• Møde i Formandsnetværket
• Møde i Konsulentnetværket (Online): Online mødeledelse
• Paneldebat med Demokratikommissionen i Aarhus: politiker- og journalistleden
• Tværpolitisk netværk: kampagne ifm. valg i Ukraine (Afholdes uden dansk deltagelse
pga. Covid-19)
• Tværpolitisk Seminar i Ukraine
• Udviklingsdag i DUFs Uddannelsesråd
• Weekendtur i tværpolitisk netværk for danske deltagere
• Workshop om økonomistyring og anti-korruption
NOVEMBER
• DAPP på Ungdommens Folkemøde (Ændret pga. Covid-19)
• DM i Debat: Finale
• Evaluer dit internationale projekt
• Explore Georgien: Næste skridt & skriveværksted
• Explore Partner-ID til Georgien
• Fyraftensmøde: Op på øl-kassen og ud over rampen
• Fællesskaber-uddannelse Modul 2 og 3
• Grib demokratiet (folk) modul 2 for hold 2
• Grib demokratiet (folk) modul 1 for hold 3 og 4
• Kursus i udviklingskommunikation og engagering af frivillige for frivillige i DUFs
medlemsorganisationer
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Ledernetværk VEST
Netværksmøde i tværpolitisk netværk mellem Danmark og Ukraine
Møde i konsulentnetværket: Stress
Sikkerhedskursus for internationale projektfrivillige
Udviklingsdag i DUFs Uddannelsesråd
Verdensmålsakademiet #2
Workshop om dialog i internationale partnerskaber faciliteret af dialogambassadører

DECEMBER
• DUFs Konsulentuddannelse modul 1
• Grib demokratiet (folk) modul 2 for hold 3
• Ledernetværk ØST
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AKTIVITETSKALENDER 2020
– DUFs UNGDOMSDELEGATER

JANUAR
• Dialogmøde om Nordisk Samarbejde om bæredygtighed (København)
• Møde med Verdens Skove (København)
• Ungemøde med minister Mogens Jensen, Studenterhuset, København
• Konference om naturkrisen, Christiansborg
• Oplæg om partnerskaber, danish institute for sustainable innovation & entrepreneurship
(København)
• Workshop om ungeengagement i udviklingsarbejde (København)
• CONUN (Bruxelles)
• Møde med Nordisk Ministerråds ungdoms rådgivningsgruppe om biodiversitet (Online)
• Ungdomdelegat-Introduktionsweekend
• Globalt Fokus: Grøn Meningsdannerkursus, Globalt Fokus
• Møde med PlanBørnefonden (København)
• Møde med folkekirkens nødhjælp (København)
• Møde med Miljøministeriet (København)
• Møde i Europæiske Miljøargentur om miljøets tilstand i EU
• Møde med Odenses borgmester (Odense)
FEBRUAR
• Intromøde i UM (København)
• Møde med 2 svenske ungdomsdelegater og et medlem af den nordisk ungdomsdelegation (online)
• Møde med den grønne studenterbevægelse (København)
• Møde med Nordisk Ministerråds ungdoms rådgivningsgruppe om biodiversitet (online)
• Møde med Nordisk Ministerråd (København)
• Møde med WWF (København)
• Møde med Den Grønne Studenterbevægelses (DGSB) Biodiversitetsarbejdsgruppe (DUB)
(København)
• Oplægsholder ved Djøf høring “Ligestillingsløftet” (København)
• CSW64-formøde (København)
• Formøde – CSW (København)
• Interessentmøde om Biodiversitetskonventionen (København)
• Deltagelse i seksualundervisning ifm. Uge Sex (København)
• Møde med WWF (København)
• Møde med miljøministeriet (København)
• Fællesmøde (København)
• Skypemøde med Nordisk fokusgruppe om ligestilling i anledning af Generation Equality (online)
• Oplæg om FN/klima til Grøn dag hos Radikal Ungdom (København)
• Møde med Nordisk Råd omkring planlægning af Nordic Youth Biodiversity Summit (København)
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MARTS
• Borgermøde om Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd (Odense)
• Oplæg hos Dansk Fjernvarme, der har oprettet et unge klimapartnerskab med de ungdomspolitiske formænd (Kolding)
• Ungeklimarådets fremlæggelse af forslag til 70% målet for Dan Jørgensen, (København)
• UN Women unge konsultation forud for CSW (Udskudt til 2021 pga. Covid-19)
• Kvindekommissionens 64. Samling (CSW/Beijing+25 (Udskudt til 2021 pga. Covid-19)
• Møde med Nordisk Ministerråds ungdoms rådgivningsgruppe om biodiversitet (online)
• Møde med Nordisk Ministerråd omkring planlægning af Nordic Youth Biodiversity Summit
(online)
• Møde om etablering af en Nordic Chapter i GYBN + planlægning af en nordisk ungdoms
webinar om biodiversitet (online)
• Oplæg hos Konservativ Ungdoms Kvindenetværk (Udskudt pga. Covid-19)
• Fællesmøde (online)
• Møde med 92-gruppen generalsekretæren (Online)
• Møde om etablering af en Nordic Chapter i GYBN + planlægning af en nordisk ungdoms
webinar om biodiversitet (Online)
• Opstartsmøde for internationale biodiversitetsgruppen i Den Grønne Studenterbevægelsen
(Online)
• Youth Blast m. MGCY (Aflyst pga. Covid-19)
• Keynote speaker til Rysensteen Model UN (Udskudt pga. Covid-19)
• Nordisk Ministerråd Webinar: “On the Road to the Nordic Youth Biodiversity Summit” (Online)
• Global Youth Biodiversity Network (GYBN) Møde: Post-2020 updates (Online)
APRIL
• ECOSOC youth forum (Udskudt pga. Covid-19)
• Oplæg hos Malmö Universitets Studenterrådet. Emne: Why Environmental Politics is also
Student Politics (Online)
• Den Grønne Studenterbevægelsen (DGSB) internationalt udvalgs møde (Online)
• Møde med Simon Ulvsgaard fra Cambridge University UN Association (Online)
• DUF Styrelsesmøde: biodiversitet politikpapir behandling (Online)
• Webinar om EU Green Deal hos Global Aktion (Online)
• Møde med den danske ministerielle delegation til UNFCCC (Online)
• Den Grønne Studenterbevægelsen (DGSB) internationalt udvalgs møde (Online)
• YOUNGO Technology Mechanism WG møde (Online)
• YOUNGO Constituency Meeting (Online)
• YMCA webinar on UNFCCC party groupings (Online)
• Oplæg hos Det Interkulturelle Akademi (AIIA). Emne: Vigtigheden at inkludere ungdommen
i de officielle beslutninger om klima og miljø (Online)
• Møde med Tim Damon fra Global Youth Development Institute om Action for Climate
Empowerment (ACE) (Online)
• Debatindlæg i Jyllands-Posten sammen med Ungeklimarådet bliver trykt
• YOUNGO Adaptation WG Meeting (Online)
• YMCA webinar on UNFCCC Action for Climate Empowerment (ACE) (Online)
• Den Grønne Studenterbevægelsen (DGSB) biodiversitets internationalt udvalgs møde
(Online)
• Møde med WWF og DUB (Online)
• Indslag i Radio loud fra 11-12 om klima og verdensmål (København/Svendborg)
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YOUNGO ACE WG Meeting (Online)
GYBN møde med Antoine Scherer (Online)
Global Youth Biodiversity Summit (Udskudt pga. Covid-19)
Intersessional Seminar on Youth and Human Rights (Udskudt pga. Covid-19)
Møde i EU/AU-ekspertråd (Aflyst pga. Covid-19)
Partnerseminar (deltagelse ½-1 dag) (Aflyst pga. Covid-19)
Fællesmøde (København)

MAJ
• Møde om Friends of Europe med Ida og Martin Engmann fra UM (Online)
• Oplæg til DANVA’s drikkevandskonference, Bella Sky (Udskudt pga. Covid-19)
• Oplæg for Aalborg Ungebyråds Internationale Udvalg (Udskudt pga. Covid-19)
• Møde med Miljøministeriets delegation til CBD (Online)
• Oplæg Dansk Industri Erhvervstræf Lolland Falster, Lolland Falster (Udskudt pga. Covid-19)
• Møde i GYBN Europe politisk gruppe (Online)
• Møde med FoE (Online)
• HLPF prep-meeting med de Europæisk delegater (Online)
• Radio Loud om Klima (Radio)
• CBD Informal meeting on Youth programmes coordination (Online)
• Climate Action Network Europe strategy call om EU Climate Law (Online)
• HLPF-formøder m. europæiske ungdomsdelegater (Online)
• World Health Assembly Afholdt virtuelt – afholdes måske som normal samling til november
(Online)
• Møde med Missionen og UM om HLPF (Online)
• Radio Loud omkring klima (Radio)
• Video om vigtigheden af ungdomsdelegater i UNEP Instagram konto (Online)
• Møde med Students Organizing for Sustainability UK Direktør om Mock-COP (Online)
• GYBN Europe koordinationsmøde omkring ungdommens holdning om EU Biodiversitetsstrategien (Online)
• Insta-takeover på Iloveglobal goals instagram (Instagram)
• HLPF forberedelse med FNNY (Online)
• Møde arbejdsgruppe i youngo omkring verdenshave (Online)
• Radio Loud omkring klima (Radio)
• Fællesmøde (København)
• Møde med sdg 7 youngo omkring FoE (Online)
• Deltager i Paneldebat til DANVA’s landsmøde (Udskudt pga. Covid-19)
• Informel Oplæg – hvad laver en ungdomsdelegat for EUD landsmøde (Online)
JUNI
• GYBN Nordic Chapter Koordinationsgruppe møde (Online)
• Oplæg for Radikal Ungdom Aalborg (Online)
• Styrelsesmøde med drøftelse af mandatpapirer (København)
• Grundlovsarrangement med Kvinderådet (Online)
• Build back better, UN meeting on Green recovery (Online)
• Interessemøde med Frederiksberg Forsyning ang. Deres bæredygtighed arbejde (Frederiksberg)
• Oplæg Århus Radikale Ungdom (Online/Aarhus)
• Folkemødet på Bornholm (Aflyst pga. Covid-19)
• UNFCCC Subsidiary Bodies (SB 52), Bonn (Udskudt pga. Covid-19)
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FN’s Menneskerettighedsråd (HRC) (Online)
Globalt Fokus fremtidsværksted om ligestilling (Online)
Deltagelse i møde i Djøfs ligestillingskomité (København)
Fællesmøde og møde med DUFs styrelse om mandatpapirer (København)
Møde med klimaministeriets delegation til COP26 (Online)
Møde med valgudvalget omkring valg af afrikansk repræsentant til HLG møde (Online)
Møde med valgudvalg til HLG møde (Online)
Snak med Afrikansk Ungerepræsentant og valgu dvalg (Online)
Snak med FoE (Online)
Møde med ungedeltagere til møde med kommisær for udenrigssamarbejde (Online)
Møde med folk fra UNMGCY omkring valgproces (Online)
Online informationsmøde vedrørende 44. samling i FN’s Menneskerettighedsråd (Online)
Debat med Kommisær for udenrigssamarbejde (Online)

JULI
• EU-Afrika High-Level Group møde (Online)
• SDG 7 UNMGCY (Online)
• Sidste møde med europæiske ungdomsdelegater om side event til HLPF (Online)
• HLPF briefing med delegationen (Online)
• Generation Equality (Udskudt pga. Covid-19)
• HLPF (Online)
• HLPF Side Event: Economic Exclusion of Young People - A Youth-Led Talk Show (Online)
• Møde med Nordic Youth Delegates ifm. HLPF (Online)
• OEWG3 (Udskudt pga. Covid-19)
AUGUST
• Fællesmøde - muligvis socialt element med EU og Norden delegaterne (København)
• Alumnenetværksmøde for ungdomsdelegater (København)
• Kursus i grafisk facilitering (København)
• Intromøde til UM (København)
• Møde med udviklingsministeren (København)
• Aids Fondet (København)
SEPTEMBER
• Fællesmøde (København)
• Sustainable Transition Together - Talks & Tunes at DTU Skylab (Kongens Lyngby)
• Kvinderådets Generation Equality arrangement (København)
• Kvinderådets Talk Town festival (København)
• UNGA-formøde og ungekonsultation (København)
• UNGA (Online)
• UN 75 (Online)
• NYC Climate Week (Online)
• Biodiversity Summit (Online)
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Beijing+25 (Online)
3. Udvalg (overvej hvor lang deltagelse) (New York/Online)
Mariagerfjord Ungdomsskolers arrangement: ’engagerede unge og FN’s verdensmål’ (Hobro)
CBD COP - UN Biodiverstity Conference (Udskudt pga. Covid-19)
European Sustainable Development Network Youth Camp - EU Green Deal and sustainable
Europe (Berlin)
• Informationsmøde om ungdomsdelegatprogrammet (København/Online)
• Fællesmøde (København)
NOVEMBER
• Ungdommens Folkemøde (Aalborg, Silkeborg, København, Esbjerg)
• SBSTTA 24 (Canada)
• SBI 3 (Canada)
• Verdensmålstour (Roskilde, Aalborg, Esbjerg, Nyborg, København))
• Nordic Youth Summit on Gender Equality / Generation Equality Norden konference (København)
• Ungdommens Folkemøde, Aalborg - Royal Stage, Nordkraft
• Møde med styrelsen: Afrapportering (København)
• Delegeretmøde (Nyborg)
• COP26, Glasgow (Udskudt pga. Covid-19)
DECEMBER
• Fællesmøde og evaluering (København)
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Chris Borup Preuss – Altinget Civilsamfund 20. maj
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PKT 6. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

I henhold til vedtægternes § 20, stk. 1 skal forslag til ændringer i DUFs vedtægter være
indsendt til DUF senest 5 uger før delegeretmødet.
Der var ved redaktionens slutning ikke modtaget nogen forslag til vedtægtsændringer.

PKT 7. INDKOMNE FORSLAG

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 2 skal forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet,
være indsendt til DUF senest 5 uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra denne frist
kan kun gives af delegeretmødet.
Der var ved redaktionens slutning ikke modtaget nogen indkomne forslag.

PKT. 8 OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER/
OBSERVATØRORGANISATIONER

RØD-GRØN UNGDOM
Styrelsen indstiller Rød-Grøn Ungdom til optagelse i DUF som medlemsorganisation.
Formål
Rød-Grøn Ungdom organiserer unge i kampen for et demokratisk, socialistisk og feministisk samfund, der passer på vores klima, miljø og natur. Organisationen har som mål
at sætte fokus på politiske emner og rykke samfundet gennem kampagneaktivitet i hele
landet.
Kort om organisationen
Rød-Grøn Ungdom blev etableret i foråret 2020 og har på kort tid opbygget en demokratisk og solid organisationsstruktur med aktiviteter både på nationalt og lokalt plan.
Rød-Grøn Ungdom er en politisk ungdomsorganisation for unge under 30 år, der politisk
identificerer sig til venstre for midten. I organisationens politiske platform er der fire
søjler, som definerer organisationen: de er socialister, demokrater, feminister og klimaaktivister. Organisationen arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter for alle unge,
der ønsker at støtte det politiske budskab og søger at danne samarbejder med andre
ungdomspartier, organisationer og bevægelser også på nordisk og internationalt plan.
Motivation
Rød-Grøn Ungdom motiveres til at blive medlemmer i DUF af mulighed for at være en
del af et større ungdomsfællesskab, som kan opnå mere, når der løftes i flok. De ønsker
at finde og benytte nye samarbejdsmuligheder og ser DUF som en arena, hvor de aktivt
kan deltage i den demokratiske udvikling i det unge danske foreningsliv.
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UNGE FOR LIGEVÆRD
Styrelsen indstiller Unge for Ligeværd til optagelse i DUF som medlemsorganisation.
Formål
Unge for Ligeværds formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige
behov begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Foreningen arbejder for, at alle, der kan tilslutte sig målsætningen, får lyst til at blive medlem og
deltage i foreningens arbejde. Foreningen arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter for alle unge, der ønsker at benytte sig af tilbuddene.
Kort om organisationen
Unge For Ligeværd er en forening for unge og voksne med særlige behov. Foreningen
har som mål, at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med
andre.
UFL, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og
vanskeligheder, at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt medlemmerne og
at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Der
bliver i UFL arrangeret kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre
begivenheder, der giver medlemmerne inspiration, oplysning og vigtigst af alt – gode
oplevelser med ligestillede.
Motivation
Unge for Ligeværd vil gerne være en del af DUF, fordi det giver dem mulighed for at
være en del af et større ungdomsfællesskab. De vil gerne deltage i kurser og DUFs medlemstilbud samt samarbejde om politisk interessevaretagelse. Unge for Ligeværd ønsker
at bidrage ind i DUF-fællesskabet med erfaringer og redskaber fra deres målgruppe til
andre unge.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS UNGDOM
Styrelsen indstiller Folkekirkens Nødhjælps Ungdom til optagelse i DUF som medlemsorganisation.
Formål
Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms formål er at engagere frivillige unge i Danmark til at
gøre en indsats til gavn for verdens fattigste og støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde,
nationalt og internationalt.
Kort om organisationen
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom engagerer unge til fordel for en mere retfærdig verden.
Gennem kreative kampagner, sjove aktiviteter og politiske netværk tilbyder de handle-
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muligheder for enhver smag - alle skal kunne være med! Folkekirkens Nødhjælps Ungdom
har været observatørmedlemmer af DUF siden Delegeretmøde 2018, men ønsker nu at blive
optaget som fuldværdige medlemmer, fordi de har flere aktive lokalforeninger.
Motivation
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom ønsker at blive fuldværdige medlemmer af DUF, fordi
de som en politisk organisation ser fordelen i at få en stærkere stemme og ønsker at være
en del af fællesskabet. De er motiverede af, at organisationen får en større synlighed og en
større legitimitet gennem at være medlemmer af DUF og ønsker at benytte sig af DUFs
medlemstilbud.
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LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalg og fungerende generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2019
for Dansk Ungdoms Fællesråd.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og finder, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 13. maj 2020

DAGLIG LEDELSE

FORRETNINGSUDVALG

Chris Borup Preuss
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne af
Dansk Ungdoms Fællesråd
REVISIONSPÅTEGNING PÅ
ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af
11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og
revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr.
958 af 1. december 2003.
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til
Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af Dansk Ungdoms Fæl-

lesråd i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget de af delegeretmødet
vedtagne budgettal samt de nyeste budgettal
som sammenligningstal i årsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar
1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af
tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1.
december 2003.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet
i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk
Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i
bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetnin-gen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af
11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og
revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr.
958 af 1. december 2003 . Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen
ansvarlig for at vurdere Dansk Ungdoms Fællesråds evne til at fortsætte driften; at oplyse
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette
er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere Dansk Ungdoms Fællesråd, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for,
om regnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt god offentlig revisionsskik,
jf. bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til

Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt god offentlig revisionsskik,
jf. bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til
Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003
foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for
væsentlig fejlinformation i regnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Ungdoms Fællesråds interne
kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,
som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede
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oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,
er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse
af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at Dansk Ungdoms Fællesråd
ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner
og begivenheder på en sådan måde, at der
gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om
blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK
REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet.

de udvalgte emner, om de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er
det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante
emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger
at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 13. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
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DE DELEGERETMØDEVALGTE
REVISORERS PÅTEGNING

Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget gennemgang af årsregnskabet 2019 med
henblik på at vurdere, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt
og i overensstemmelse med vedtægter, delegeretmødebeslutninger m.v.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

København den 13. maj 2020
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ORGANISATIONSOPLYSNINGER

ORGANISATION
DUF – DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD
Scherfigsvej 5
2100 København Ø
Tlf. 39 29 88 88
CVR-nr. 13 07 85 13
www.duf.dk, duf@duf.dk

FORRETNINGSUDVALG
Formand:

Chris Borup Preuss, Venstres Ungdom

Næstforkvinde:

Christine Ravn Lund, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund

Øvrige medlemmer:

Lucas Skræddergaard, Ung Mosaik
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd
Thor Ekberg Bonde, Ungdomsringen

DAGLIG LEDELSE
Fung. Generalsekretær:

Jakob Kaastrup Sørensen

Delegeretmødevalgte revisorer:		Andreas Højmark Søndergaard
		Heidi Klokker

Ekstern revision:
PwC
		Jesper Møller Langvad
		Rene Søeborg
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LEDELSESBERETNING 2019

Ledelsesberetningen til DUFs årsregnskab 2019
er et supplement til styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning,
som blev aflagt på delegeretmødet i november
2019. Ledelsesberetningen vil derfor primært
fokusere på de overordnede strategiske, organisatoriske og driftsmæssige forhold, som har
særlig relevans for økonomi og regnskab.
Delegeretmødet har vedtaget, at der arbejdes
med følgende fire strategiske områder: Et stærkt
demokrati, Det gode ungdomsliv, Et stærkt foreningsliv og Unge med internationalt udsyn og
engagement.
En lang række af DUFs udgiftskrævende aktiviteter finansieres via eksterne bevillinger, som
er øremærket særlige aktiviteter og projekter;
nationalt og internationalt. Der vil som følge
heraf altid være en vis usikkerhed i forhold til
budgettering af eksterne bevillinger, bl.a. fordi
en del projekter først modtager bevilling i løbet
af budgetåret. Uagtet dette er der dog en rimelig vished i forhold til de helt store indtægter i
form af udlodningsmidlerne og midlerne fra
Udenrigsministeriet. Men regnskabet vil ofte
afvige lidt fra det budget, som blev vedtaget på
delegeretmødet.

Årsregnskabet omfatter alene indtægter henholdsvis aktivitets- og lønudgifter afholdt i DUF
i løbet af 2019.

1. DET ØKONOMISKE RESULTAT
Årets omsætning var t.kr. 34.697 mod det oprindeligt delegeretmødevedtagne t.kr. 32.026. Det
økonomiske resultat for 2019 før hensættelser
gav et overskud på t.kr. 342. Det oprindelige
budget udviste et forventet resultat på kr. 0. Forretningsudvalget anser resultatet som tilfredsstillende.
Væksten i årsværk sammenlignet med regnskabet 2018 og budget 2019 kan henføres til en
række forhold:
• Forøgede indtægter fra internationale aktiviteter, der anvendes til aflønning af ansatte
knyttet til de internationale aktiviteter henholdsvis administrativt overhead til DUF
i øvrigt. En del af disse ekstra indtægter kan
knyttes til periodisering af DUFs administrative indtægter.
• Forøgede aktiviteter i forhold til indsatsområdet Et stærkt demokrati, inkl. oprustning i
forhold til det nordiske og europæisk samarbejde.

1.1. HOVEDTAL I T.KR. DE SENESTE 4 ÅR:
2016

2017

2018

2019
Realiseret

2019
Budget

Omsætning

32.436

27.924

29.676

34.697

32.026

Projekt- og aktivitetsomkostninger

28.971

23.989

25.570

30.520

28.432

3.725

3.567

3.599

3.939

3.644

– 117

475

507

342

0

12.612

13.087

13.574

13.515

34,7

31,1

30,4

37,8

Driftsomkostninger
Årets resultat før henlæggelser
Egenkapital og henlæggelser
Personale i årsværk

32,4
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• Iværksættelse af det nye indsatsområde, ”Det
gode ungdomsliv”, som blev vedtaget på delegeretmødet.
• Forøget bemanding knyttet til den generelle
interessevaretagelse i DUF med ansættelse af
yderligere én medarbejder i Generalsekretariatet.
Udover disse forskydninger i forhold til regnskab 2018 og budget 2019 skal en mindre del
af væksten endelig ses i sammenhæng med, at
DUF i tilknytning til medarbejderes barselsorlov og/eller fratrædelser sigter efter et vist overlap i ansættelserne, så overlevering af viden og
kontakter sikres bedst muligt. Der henvises iøvrigt til gennemgang af de enkelte specifikationer
nedenfor, hvor ændringer i årsværkstilknytning
adresseres mere specifikt, ligesom der henvises
til en samlet oversigt over årsværksforskydninger i afsnit 7, Personaleomkostninger.

2. INTERNT FINANSIEREDE AKTIVITETER
DUF har en række internt finansierede projekter, som er vedtaget af delegeretmødet og DUFs
styrelse. Udmøntning heraf er beskrevet i DUFs
strategi, og indsatserne og resultaterne er nærmere beskrevet i styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning fra
delegeretmødet i november 2019. Der er redegjort for de væsentligste driftsmæssige forskydninger for såvidt af internt finansierede aktivitet
i forhold til regnskab 2018 og budget 2019 under
de enkelte afsnit nedenfor.
2.1. ET STÆRKT DEMOKRATI
– SOM LIVSFORM OG STYREFORM
Der blev i 2019 brugt t.kr. 5.345 – inklusive 5,5
årsværk omfattende både dedikerede personaleressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk
– på arbejdet knyttet til fremme af et stærkt demokrati som livsform og styreform. Det oprindelige delegeretmødevedtagne budget beskrev
et forventet forbrug på t.kr. 2.888 – herunder 3,3
årsværk. De øgede personaleressourcer er bl.a.
anvendt på indsatsen i forhold til arbejdet med
Demokratikommission samt en opprioritering

af det europæiske og nordiske samarbejde, herunder en ekstraordinær indsats i forbindelse
med Europaparlamentsvalget 2019.
De væsentligste driftsmæssige forskydninger
relaterer sig til øgede omkostninger vedr. Demokratiaktiviteter, herunder arbejdet med Folketingsvalg 2019, samt demokratikommissionen.
Derudover har der været et mindre forbrug af
aktivitetsmidler til Demokratiets dag end forventet, samt nogle periodemæssige forskydninger af projektet Ekstremt Demokratisk. Det er
redegjort nærmere for områderne herunder:
Interne projekter
DUF har gennem 2019 arbejdet med en række
forskellige projekter og indsatser relateret til at
opnå de politiske mål, som delegeretmødet har
vedtaget under temaet ”Et stærkt demokrati –
som livsform og som styreform”.
De økonomiske aktiviteter der er gennemført
under dette tema, som DUF finansierer internt,
er i resultatopgørelsen bl.a. opgjort som ”Demokrati aktiviteter”. Disse aktiviteter dækker bl.a.
DUFs arbejde med Demokratikommissionen og
indsatsen med at sætte fokus på unges valgdeltagelse ved EP-valget i 2019. Udover aktiviteterne
arbejder DUF løbende med at indhente ny viden
om demokrati og unges demokratiske deltagelse.
I denne sammenhæng udarbejder og publicerer
DUF analyser af forskellig art, f.eks. den årlige
Demokratianalyse. Arbejdet med disse analyser
anføres i regnskabet som ”Demokrati viden”.
Øvrige demokratiprojekter
Udover de interne projekter gennemfører DUF
en række demokratiprojekter i samarbejde med
andre aktører. Indenfor disse er der sket nogle
økonomiske forskydninger i løbet af året. I denne sammenhæng fremhæves følgende:
Interessevaretagelse
De øgede omkostninger til interessevaretagelse
sammenlignet med budget 2019 skyldes, at flere
ekstraordinære kommunikationsrelaterede udgifter i 2019 er blevet bogført under denne post.
Eksempelvis opdatering af platforme relateret
til DUFs grafiske udtryk, samt indkøb af beachflag o.l.
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Udgifter til DUFs øvrige interessevaretagelse er
på samme niveau som tidligere år.
Demokratiets dag
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske Erhvervsskoler. Omkostningerne til aktiviteten
udgjorde i 2019 samlet ca. t.kr. 600. Heri indgik
bl.a. aflønning af en projektmedarbejder på fuld
tid. Det samlede antal skolebesøg i 2019 er på
niveau med aktivitetsniveauet i 2018. Udgifterne
til projektet deles nogenlunde ligeligt mellem
DUF og Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Ekstremt Demokratisk
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF, Online @lliancen og teatergruppen C;NTACT,
som skal bekæmpe radikalisering blandt unge.
Indsatsen er flerårig og løber på tværs af flere regnskabsår. Hele indsatsen finansieres af
Online@lliancen under PET og udmøntes primært af teatergruppen C:NTACT. Selvom der således er stor økonomisk aktivitet for regnskabsåret 2019 (t.kr. 1.380) i forhold til det budgetterede, er projektet samlet set udgiftsneutralt for
DUF over hele projektperioden. Aktiviteten har
ikke på noget tidspunkt været budgetteret, hvilket kan tilskrives DUFs begrænsede involvering
i form af primært administrativ kontakt om og
løbende udbetaling af bevillingen.
Skolevalg
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF, Folketinget samt Børne- og undervisningsministeriet. DUF har selv en række mindre udgifter til
aktiviteten, men som noget nyt fik DUF mulighed for at udbetale rejserefusion til debattører
fra de politiske ungdomsorganisationer ved skolevalget 2019. Det er årsagen til den øgede udgift, som modsvares af en tilsvarende bevilling
fra Folketinget.
2.2. DET GODE UNGDOMSLIV
Der blev i 2019 brugt t.kr. 1.850 – herunder 3
årsværk omfattende både dedikerede personaleressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk
på arbejdet knyttet til at styrke det gode ungdomsliv. Det oprindelige delegeretmødevedtag-

ne budget beskrev et forventet forbrug på t.kr.
1.701 – herunder 2,3 årsværk. Arbejdet med det
gode ungdomsliv er et nyt selvstændigt indsatsområde, som blev besluttet på delegeretmødet i
2018. De øgede personaleressourcer er bl.a. anvendt til gennemførelse af Folketingsvalget (der
var hensat t.kr. 400 hertil fra regnskab 2018) samt
arbejdet med at gennemføre en større Ungeanalyse, som blev støttet af Tuborgfondet.
De væsentligste driftsmæssige forskydninger
relaterer sig til forskudte omkostninger i projektet om EUs-strukturerede dialog. Der er redegjort nærmere for området herunder:
EU Struktureret dialog
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF og
Børne- og undervisningsministeriet, der har til
formål at komme med input fra danske unge
til EU’s arbejde, samt styrke danske unges viden om EU’s arbejde på ungeområdet. Både de
medarbejderrelaterede og aktivitetsrelaterede
omkostninger i projektet finansieres af en flerårig Erasmus+ bevilling. En større del af aktiviteterne i projektet afholdes – mod oprindelig
forventning i 2020, og forbruget i 2019 er som
følge heraf lavere end oprindeligt budgetteret.
2.3. ET STÆRKT FORENINGSLIV
Der blev i 2019 anvendt t.kr. 5.338 – herunder
7 årsværk omfattende både dedikerede personaleressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk på arbejdet knyttet til at understøtte og
sikre et stærkt foreningsliv. Det oprindelige
delegeretmødevedtagne budget beskrev et forventet forbrug på t.kr. 5.126 – herunder 7,1 årsværk.
De væsentligste driftsmæssige forskydninger
relaterer sig til et højere forbrug til uddannelsesaktiviteter og oplæg og workshops under ét
sammenlignet med budgettet (forøgede udgifter
samlet på t.kr. 150), mindreforbrug på Lokalforeningspuljen (t.kr. 52), samt forbrug på folk –
mødested for demokrati og dannelse, der iværksattes i løbet af 2019 (t.kr. 178). Det bemærkes,
at de omkostninger, der i regnskabet for 2018
blev opgjort som henholdsvis ”Rådgivning” og
”kontakt til medlemsorganisationer”, samt det
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ekstraordinære projekt om samarbejde med
VIFO, i regnskabet for 2019 er samlet under
posteringerne ”Oplæg og workshops”. Aktiviteterne er således ikke nedlagt men alene bogført
på en anden konto. Derudover er en række omkostninger, der samlet set før blev bogført under
”Uddannelsesaktiviteter” nu delvist bogført under ”Oplæg og workshops”. Der er i løbet af året
ikke sket væsentlige forskydninger i det faktiske
aktivitetsniveau eller antallet af gennemførte
uddannelser i forhold til forventet.
folk – mødested for demokrati og dannelse
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF,
Krogerup Højskole og DeltagerDanmark om at
etablere et civilsamfundscenter for demokrati,
som har til formål at uddanne unge i at være
demokratiske fortalere og til at tage del i det
samfund, de er en del af. Projektet er igangsat
som et nyt projekt i 2019, vedtaget af styrelsen
og budgetmæssigt prioriteret indenfor den eksisterende budgetramme af forretningsudvalget.
I starten af 2020 har projektet opnået støtte fra
Nordea Fondet t.kr. 1.796. Disse midler vil kunne finansiere de fleste af udgifterne i projektet
i dets nuværende form i 2020 og 2021. Hertil
kommer en mindre egenfinansiering fra DUF i
størrslesordenen t.kr. 125, som er blevet anvendt
til at igangsætte projekt og søge midler.

3. EKSTERNT FINANSIEREDE PULJER
OG PROJEKTER
De eksternt finansierede puljer og projekter i
DUF omfatter det sidste af de fire strategiske
områder i DUF – Det internationale område.
Det internationale område inkluderer en strategi og to puljer, som DUF administrerer til gavn
for medlemsorganisationernes internationale
projekter.
Der blev i 2019 brugt t.kr. 10.302 – herunder 13,3
årsværk omfattende både dedikerede personaleressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk
på internationale aktiviteter. Det oprindelige
delegeretmødevedtagne budget beskrev et forventet forbrug på t.kr. 11.425 – herunder 12,1
årsværk.
Det bemærkes, at omkostningerne på det inter-

nationale områder er finansieret af Udenrigsministeriet.
3.1. INTERNATIONALT
2019 var andet år med DUFs globale ungeprogram. Omdrejningspunktet for programmet
er at styrke unges mulighed for deltagelse i og
indflydelse på foreningslivet, samfundet og demokratiet gennem partnerskaber og netværk
mellem danske ungdomsorganisationer og ungdomsorganisationer i verden.
Medarbejderressourcerne anvendes til at understøtte DUFs internationale pulje, som er kernen
i DUFs globale ungeprogram og en åben mulighed for alle DUFs medlemsorganisationer. Puljen støtter omkring 50 partnerskaber mellem
20 forskellige medlemsorganisationer og deres
partnere i 25 forskellige lande. Herudover driver
DUF en række underprojekter i det internationale program, som både omfatter, Ungdomsdelegatprogrammet, Verdensmålsindsatsen samt
Det tværpolitiske netværk i Ukraine.
Gennem Dansk Arabisk Partnerskabs Program
(DAPP) driver og støtter DUF en række projekter, herunder Dialogambassadørprogrammet og
KFUM-spejdernes projekt i Tunesien.
Herudover anvendes medarbejderressourcer til
koordination af de samlede programmer med
Udenrigsministeriet.
De væsentlige driftsmæssige forskydninger i
budgettet er relateret til, at de tilbageførte midler, som DUF modtager fra afsluttede projektbevillinger under DUFs internationale pulje,
ikke i udgangspunktet indregnes i budgettet, og
herved øges puljens samlede budget i løbet af
året.

4. STABSFUNKTIONER I DUF – SERVICE
OG UNDERSTØTTENDE FUNKTIONER
Der afsættes årligt et rammebudget til sikring
af stabsfunktionerne i DUFs sekretariat, som
leverer service og understøttende funktioner til
det generelle sekretariatsarbejde, interessevaretagelse, samt national puljeadministration og
medlemsservice.
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4.1. DUFS STABSFUNKTIONER
DUFs generalsekretariat inkl. kommunikationsteamet og administrationsafdelingen udgør
staben i sekretariatet, som understøtter styrelsen og generalsekretæren samt implementeringen af de strategiske indsatsområder. DUFs
stabsfunktioner omfattede i 2019 t.kr. 5.167
samt 6,6 årsværk omfattende både ledelses- og
personaleårsværk (konsulenter og administrative medarbejdere). Det oprindelige delegeretmødevedtagne budget beskrev et forventet forbrug
på t.kr. 4.592 – herunder 5,2 årsværk.
Generalsekretariatet varetager bl.a. en vigtig
opgave med at sikre DUFs interessevaretagelse
i forhold til det politiske niveau, relevante ministerier, repræsentationer og medlemskaber samt
strategiske samarbejdsrelationer. I den hensigt
at styrke dette arbejde har DUF i 2019 udvidet
området med endnu en politisk konsulent for at
understøtte den af styrelsens vedtagne ekstraordinære indsats omkring folkeoplysning.
4.2. SERVICE TIL MEDLEMSORGANISATIONERNE OG PULJEADMINISTRATION
Dette område yder generel rådgivning om støtte
fra Udlodningsmidlerne samt til alle interesserede i forhold til ansøgninger til Initiativstøttepuljen (IS). Der løftes desuden en stor opgave i
forhold til at betjene de to puljeudvalg, herunder gennemgå og behandle alle ansøgninger til
puljerne og lave indstillinger på hver enkelt ansøgning til udvalgene.
Stillingerne, der servicerer puljeområdet, udgjorde i 2019 som budgetteret i alt 2,4 årsværk.
De væsentligste driftsmæssige forskydninger i
2019 vedrører fortrinsvist udgifter til revision
som følge af flere udtrukne organisationer til
ekstern kontrol (5 imod normalt 3-4) samt udgifter knyttet til betaling af de udtrukne organisationers egne revisionsudgifter, som også dækkes
af DUF.

5. GENERELT OM FINANSIERING AF DUF
DUF modtager i henhold til spillelovgivningen
en andel af overskuddet, der genereres af Lotto
og øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske
Licens Spil A/S. Det fremgår af spillelovgivningen, at DUF skal anvende midlerne til ”ungdomsformål”. DUF fastsætter selv sine tilskudsregler,
der efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet,
der er nedsat af kulturministeren, bliver offentliggjort som bekendtgørelse i Lovtidende. Pt.
fordeles DUFs andel af tilskudsmidlerne til to
formål: driftstilskud til landsdækkende børneog ungdomsorganisationer samt initiativstøtte
til nyskabende projekter for og med børn og
unge. Det er ikke et krav, at ansøgeren skal være
medlem af DUF for at opnå støtte.
DUFs andel af udlodningsmidlerne udgjorde i
2019 cirka 148 millioner kroner.

6. STØRRE BUDGETAFVIGELSER I 2019
De væsentligste ændringer mellem det reviderede budget og det realiserede resultat for 2019
er opsummeret nedenfor. I tilfælde hvor det reviderede budget afviger markant fra det af delegeretmødet vedtagne budget, er delegeretmødets
budgettal inkluderet. Kommentarerne er opbygget efter resultatopgørelsen og noterne i årsregnskabet.
6.1. KONTINGENTER FRA MEDLEMSORGANISATIONERNE
I forbindelse med gennemgangen af medlemskontingenterne for 2019 har DUFs sekretariat
ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2019 konstateret fejlopkrævninger hos et antal medlemsorganisationer. Disse er blevet korrigeret, og de
berørte medlemsorganisationer har modtaget
direkte besked herom. På denne baggrund er
regnskabet i overensstemmelse med det budgetterede.
6.2. ADMINISTRATIONSBIDRAG FRA
UDENRIGSMINISTERIET
Administrationsbidraget forbundet med bevillinger til de internationale aktiviteter er væsentligt over det budgetterede. I overensstemmelse
med regnskabspraksis er der sket en periodise-
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ring af administrationsbidraget fra puljeregnskaberne, så indtægterne og omkostninger til
administrationen medtages i det samme år. Periodiseringen har medført, at der er optaget et tilgodehavende på endnu ikke modtaget bidrag fra
puljeregnskaberne, og at årets indtægt er større
end det budgetterede t.kr. 2.323 imod t.kr. 1.200.
6.3. RENTER
På trods af negativ rente på indestående i banken lykkedes det at sikre et positivt afkast på
DUFs investeringer givet stigende obligationskurser – i alt svarende til en afvigelse på t.kr.
53 i forhold til det af delegeretmødet vedtagne
budget.
6.3. NOTER
Note 1: Aktivitetstilskud
International Pulje og DAPP-programmet: Samlet set har Udenrigsministeriets bevillinger til
DUFs internationale aktiviteter været højere
(t.kr. 10.738) end budgetteret i DM-budgettet
(t.kr. 10.330).
EU-midler: EU-midlerne ligger omvendt under
det forventede niveau, hvilket har været forudset i Forretningsudvalgets budgetopfølgninger i
løbet af året. Det samlede omfang af EU-midler
udgør t.kr. 294 mod budgetteret t.kr. 400.
Demokratiets dag: DUF modtog tilskud til gennemførelse af aktiviteter knyttet til Demokratiets dag på erhvervsskoler og FGU-uddannelser.
Tilskuddet udgjorde i 2019 t.kr. 300 imod det
budgetterede på t.kr. 200.

modsvares af udgifter under projektet konteret
under specifikation 4. DUF modtager igennem
bevillingen et tilskud til interne omkostninger.
Deltagerbetaling delegeretmøde: Deltagerbetaling ligger over det budgetterede i delegeretmødebudgettet, hvilket skyldes, at flere end
forventet deltog i delegeretmødet i november
2019. Der var i 2019 næsten 350 deltagere imod
lidt over 300 deltagere i 2018.
Note 2: Et stærkt demokrati
Der er brugt t.kr. 2.730 på aktiviteter, mod oprindeligt budget på kr. 1.235. Dette skyldes, at
samarbejdet med PET om projektet Ekstremt
Demokratisk fortsatte i 2019 med tilhørende bevilling, jf. note 1 ovenfor samt afsnit 2.1. Derudover demokratikommissionen mv.
Note 3: Det gode ungdomsliv
Der er brugt t.kr. 423 på aktiviteter, hvilket er
noget mindre end det budgetterede t.kr. 550.
Baggrunden herfor er bl.a. et mindre forbrug
under budgetposten ’EU struktureret dialog’,
hvilket flugter med den mindre bevilling til aktiviteten.
Note 4: Et stærkt foreningsliv
Der er afholdt udgifter for t.kr. 2.010 imod oprindeligt budget på t.kr. 1.759. En medvirkende
årsag hertil er de ressourcer, som er anvendt på
opstart og igangsættelse af Folk – center for demokrati og dannelse.

Ekstremt Demokratisk: Indtægter og udgifter i
projektet balancerer over projektets levetid,
men der kan forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter i det enkelte budgetår afhængig af aktiviteten. Samlet set påvirkes DUFs
økonomi ikke af projektets aktiviteter udover et
mindre administrationstilskud, jf. også afsnit
2.1 ovenfor.

Note 5: Unge med internationalt udsyn og
engagement
Driftsbudgetteringen på det internationale område modsvares af tilsvarende indtægter. Der har
været et mindre forbrug på DAPP, som skyldes,
at DUF af UM har fået lov at finansiere aktiviteter via det gamle MENA-program. Løn, som
finansieres via DUFs modtagelse af overførsler
fra de internationale programmer, er øget fra
delegeretmødebudgettets t.kr. 5.725 til 6.323.

Alle unge med i fællesskabet: Her bogførtes i 2019
t.kr. 1.520 imod delegeretmødebudgettets t.kr.
1.850. Midlerne modtages fra Tuborgfondet og

Note 6: Tipsadministration
Samlet forbrugtes t.kr. 1.377 imod budgetterede
1.467 på tipsadministrationen. Mindreforbruget
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sikredes uanset højere end forventede udgifter
til revision, som begrundedes i flere end vanligt
eksterne kontroller inkl. refusion til de udtrukne organisationers egne revisorer.
Databaseomkostninger er vedligeholdelse af
sagsbehandlingssystem og løbende tilretninger.
Note 7: Organisationsomkostninger
Der har været flere omkostninger på delegeretmødet end oprindeligt budgettet, hvilket bl.a.
henføres til det store fremmøde til delegeretmødet i november 2019 jf. note 1 ovenfor. Omvendt
har en række øvrige driftsomkostninger ligget
lidt lavere. Samlet set er driftsudgifterne i 2019
bogført med t.kr. 2.029 imod delegeretmødebudgettets 2.053.
Note 8: Kapacitetsomkostninger
Samlet set er kapacitetsomkostningerne t.kr.
3.939 imod delegeretmødebudgets 3.644. Årets
afskrivninger er påvirket af, at der er udgiftsført
en række mindre anlægsaktiver med en anskaffelsessum på under t.kr. 25, hovedsageligt ITudstyr.
Driftsomkostninger i øvrigt er stort set som
budgetterede.

8. BALANCE
Balancesummen andrager pr. 31. december
2019 t.kr. 47.570, hvilket er en stor reduktion i
forhold til balancesummen den 31. december
2018 på t.kr. 58.278. Den centrale årsag til denne reduktion er, at DUF ved indgangen til 2019
havde midler stående, som vedrørte endnu ikke
udbetalt puljemidler knyttet til særligt Lokalforeningspuljen og midler knyttet til internationale puljer. Der er i løbet af året sikret det tilsigtede afløb herfor.

9. FREMTIDEN
I 2020 forventer DUF at have en omsætning,
som er lidt lavere end 2019. DUFs delegeretmøde vedtog således i november 2019 et budget for
2020, hvor der forventes en omsætning på t.kr.
30.733.
Pr. 13. maj ses der dog positive resultater af ansøgte eksterne puljer, og dette vil påvirke omsætningen positivt. I 2020 forventes fortsat et
resultat før henlæggelser på kr. 0 svarende til
budgettet.
Der forventes ikke større budgetmæssige ændringer i løbet af 2020, ligesom der ikke vurderes
at være større trusler af økonomisk art – heller
ikke knyttet til udfordringerne fra den aktuelle
nedlukning i Danmark grundet Covid-19 – som
vil påvirke DUFs økonomi mærkbart.

7. PERSONALEOMKOSTNINGER
Det samlede antal årsværk på sekretariatet i
2019 var 37,8. mod 30,4 i 2018 og de budgetterede 32,4 årsværk i delegeretmødebudgettet. Årsværksfordelingen mellem de enkelte strategiske
indsatsområder og stabsfunktioner er angivet
nedenfor:
De samlede lønomkostninger udgjorde t.kr.
17.972 mod t.kr. 15.213 i 2018 og t.kr. 15.668 i
delegeretmødebudgettet for 2019. En række
lønomkostninger er knyttet eksplicit op på
modtagne eksterne bevillinger; særligt på det
internationale område, hvor DUF modtog godt
t.kr. 6.313 til aflønning af konsulenter og tilknyttede ledere.
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REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd er
aflagt efter vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, Bekendtgørelse af 11. januar 1999 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud
til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003.
Dansk Ungdoms Fællesråd er ifølge sine vedtægter en organisation med et almenvelgørende
eller på anden måde almennyttigt formål.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i
forhold til tidligere år.
Årsregnskabet er aflagt i DKK.

vedrørende udlodningsregnskabet 2018 er indtægtsført i 2019.
Ud over den i resultatopgørelsen viste omsætning har Dansk Ungdoms Fællesråd administreret (modtaget og videresendt) tips- og lottomidler til ungdomsformål i andre organisationer for
i alt mio. kr. 143 (årets udlodning fra Danske Spil
A/S).
Der er udarbejdet et særskilt regnskab og beretning for fordelingen af tips- og lotto-midler
til ungdomsformål. Dette regnskab udviste pr.
31.12.2018 et underskud på fordelingspuljen til
senere inddækning med 2018 midler på t.kr. 96.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter generelt i takt med, at de indtjenes, herunder
værdireguleringer af finansielle aktiver og passiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

OMKOSTNINGER
Aktivitetsomkostninger
Aktivitetsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået i året til at gennemføre
årets aktiviteter.
Under udgifter til administration af tipstilskud er lønninger beregnet på baggrund af antal årsværk, der medgår til tipsadministrationen. Lokale- og kapacitetsomkostninger under
tipsadministrationen er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede lokale- og kapacitetsomkostninger for DUF (del af driftsomkostninger). Også ved beregning af disse andele
tages udgangspunkt i antal årsværk, der medgår
til tipsadministrationen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
RESULTATOPGØRELSEN
Omsætning
Omsætningen indtægtsføres i takt med, at fakturering finder sted.
Der er foretaget periodisering af kontingenter,
aktivitetstilskud og administrationsindtægter
således, at de enkelte poster er udtryk for driften
i året.
DUFs andel af udlodningsmidler (tipstilskud)
indtægtsføres i udbetalingsåret, så tilskuddet

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes
forventede brugstid, der udgør:
Ejendomsforbedringer 10 år
Kontorinventar
5 år
IT-udstyr
2 år
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Nyanskaffelser med en kostpris under t.kr. 25
omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.
Ejendommen er opført til anskaffelsesværdi.
Der foretages ikke afskrivninger på selve ejendommen.

Periodiserede indtægter
Periodiserede indtægter opført som forpligtelser vedrører indtægter i det efterfølgende regnskabsår og udgøres hovedsageligt af Tipstilskud
fra årets Tipsregnskab.

Tilgodehavende
Tilgodehavender er opført til den værdi, hvormed de forventes at indgå ud fra en individuel
vurdering.

Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris
på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Mellemværender med projekt- og puljeregnskaber udgøres af modtagne betalinger modregnet afholdte omkostninger til programmets
gennemførelse.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og omfatter børsnoterede obligationer der er
optaget til dagskurs på balancedagen.
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RESULTATSOPGØRELSE 2019

Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

664.100

630.000

781.800

627.400

Tipstilskud, DUFs virksomhed

13.975.483

13.693.995

13.975.483

13.512.159

Tipstilskud, tipsadministration

2.896.515

2.896.515

2.896.515

2.700.000

17.091.396

14.725.000

16.841.000

12.768.677

69.470

80.000

65.000

67.990

34.696.964

32.025.510

34.559.798

29.676.226

HOVEDTAL

Spec.

OMSÆTNING
Kontingenter medlemsorganisationer

Aktivitetstilskud

1

Andet (salgsindtægter)
Omsætning i alt

AKTIVITETSOMKOSTNINGER
Et stærkt demokrati

2

5.345.384

2.888.531

4.682.540

3.942.503

Et stærkt foreningsliv

3

1.849.626

1.701.176

2.265.278

0

Et stærkt foreningsliv

4

5.337.868

5.125.712

5.376.712

4.963.467

Unge med internationalt udsyn

5

10.302.240

11.424.729

11.133.109

9.937.523

Tipsadministration

6

2.517.787

2.700.000

2.620.000

2.509.274

Organisationsomkostninger

7

5.166.750

4.592.362

4.692.362

4.217.714

30.519.656

28.431.510

30.770.001

25.570.482

Aktivitetsomkostninger i alt

KAPACITETSOMKOSTNINGER
Lokaleomkostninger

8

1.073.079

1.065.000

1.055.000

1.052.256

Sekretariat

8

119.777

100.000

115.000

145.890

Øvrige omkostninger

8

1.105.860

934.000

935.000

991.119

IT

8

657.649

820.000

740.000

806.224

Andre personaleomkostninger

8

647.173

700.000

685.000

628.435

Afskrivninger

8

605.203

380.000

300.000

372.804

Administrationsbidrag

8

-270.233

-355.000

-355.000

-397.597

3.938.507

3.644.000

3.475.000

3.599.131

Resultat af primær drift

238.802

-50.000

314.797

506.613

Renteindtægter og kursreguleringer

103.023

50.000

60.000

-20.713

Finansielle poster i alt

103.023

50.000

60.000

-20.713

Kapacitetsomkostninger i alt

Hensat i året
ÅRETS RESULTAT

400.000

341.825

0

374.797

85.900
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SPECIFIKATION 1 • AKTIVITETSTILSKUD
Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

UDENRIGSMINISTERIET		

		

International Pulje

8.654.633

5.630.000

7.865.000

7.685.002

DAPP youth diversity project

2.083.181

4.700.000

3.500.000

2.009.904

- 		

23.148

CISU/YETT
Administrationsbidrag
Udenrigsministeriet i alt

2.322.777

1.200.000

1.200.000

959.691

13.060.591

11.530.000

12.565.000

10.677.745

153.922

115.000

154.000

135.920

-			

69.519

UNDERVISNINGSMINISTERIET/EU
§44-tilskud
Nordisk konference
EU midler

294.084

400.000

350.000

197.030

Undervisningsministeriet/EU i alt

448.006

515.000

504.000

402.469

Integrationsarbejde 				

26.250

Skolevalg

208.806

200.000

210.000

Demokratiets dag

300.000

200.000

300.000

260.000

FH tilskud EP valg

50.000

Lokalforeningspulje

234.437

200.000

234.000

223.000

Alle unge med i fællesskabet

1.520.000

1.850.000

1.850.000

275.000

Ekstremt Demokratisk

1.043.000		

1.043.000

400.000

DELTAGERBETALING
Delegeretmøde

77.440

55.000

55.000

65.574

Kursusvirksomhed

149.116

175.000

80.000

438.639

Deltagerbetaling i alt

226.556

230.000

135.000

504.213

Aktivitetstilskud i alt

17.091.396

14.725.000

16.841.000

12.768.677
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SPECIFIKATION 2 • ET STÆRKT DEMOKRATI
Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

-			

494.617

STRATEGISKE MÅL
Aktivitets midler strategiske mål
Demokrati aktivitet

329.939

225.000

200.000

0

Demokrati viden

271.980

175.000

275.000

124.377

Folkemøde

227.500

200.000

230.000

124.854

119.816

35.000

45.000

29.193

109.009

400.000

300.000

266.283

1.380.000		

1.050.000

350.000

Interessevaretagelse
Demokratiets dag
Ekstremt demokratisk
Skolevalg

292.203

200.000

275.000

50.974

5,5

2.614.937

1.652.531

2.307.540

2.502.205

Unge og Demokrati udgifter i alt

5.345.384

2.887.531

4.682.540

3.942.503

Lønandel / årsværk

SPECIFIKATION 3 • DET GODE UNGDOMSLIV
Regnskab

DM-budget

Revideret

2019

2019

budget 2019

189.264

100.000

200.000

57.331

50.000

50.000

101.049

150.000

100.000

75.653

250.000

250.000

1.426.329

1.151.176

1.665.278

1.849.626

1.701.176

2.265.278

DUF som central ungdomsaktør
Det gode ungdomsliv
Rammer det gode ungdomsliv
Folketingsvalg – unge på dagsorden
EU struktureret dialog
Årsværk/lønandel
Et stærkt foreningsliv i alt

3
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SPECIFIKATION 4 • ET STÆRKT FORENINGSLIV
Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

DUF som central ungdomsaktør 				

490.168

Juridisk rådgivning nationalt

76.001

90.000

50.000

10.292

Juridisk rådgivning lokalforeninger

10.404

14.000

5.000

3.093

Udannelsesaktiviteter

360.110

430.000

580.000

466.742

Oplæg og workshops

217.065 			

32.057

- 			

8.982

- 			

31.547

Rådgivning/konsulent bistand
Kontakt til medlemsorganisationer
Arbejdsgruppe uddannelsesaktivitet
Lokalforeningspuljen
Aktivitet under
Alle unge med i fællesskabet
Folk – mødested for demokrati
og dannelse
Samarbejde VIFO
Årsværk/lønandel

23.345

75.000

25.000

17.455

1.145.010

1.150.000

1.150.000

350.000

177.830 			

120.000

- 		
7

Et stærkt foreningsliv i alt

80.000

3.328.102

3.366.712

3.366.712

3.553.131

5.337.868

5.125.712

5.376.712

4.963.467

SPECIFIKATION 5 • UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT

Unge med internationalt udsyn og
engagement (International pulje)
DAPP – Youth culture an diversity
project
Lønandel / årsværk

13,3

Unge med internationalt udsyn
og engagement i alt

Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

3.394.568

2.000.000

2.000.000

2.920.091

584.279

3.700.000

2.700.000

1.012.139

6.323.393

5.724.729

6.433.109

6.005.293

10.302.240

11.424.729

11.133.109

9.937.523
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SPECIFIKATION 6 • TIPSADMINISTRATIONEN
Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

Tipstilskud

2.896.515

2.896.515

2.896.515

2.700.000

Tipsadministration, indtægter i alt

2.896.515

2.896.515

2.896.515

2.700.000

68.132

90.000

90.000

100.583

202.101

285.000

285.000

297.014

Advokat

49.763

120.000

75.000

47.825

Revision

863.789

705.000

715.000

486.074

IS-udvalg

15.100

22.000

22.000

31.658

Tipsudvalg

43.175

95.000

50.000

110.950

134.665

150.000

150.000

134.023

1.141.063

1.233.000

1.233.000

1.301.147

2.517.787

2.700.000

2.620.000

2.509.274

INDTÆGTER

UDGIFTER
Lokaleomkostninger
Kapacitetsomkostninger

Databasevedligeholdelse

Årsværk/lønandel

2,4

Tipsomkostninger, udgifter i alt
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SPECIFIKATION 7 • ORGANISATIONSOMKOSTNINGER
Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

50.000

50.000

50.000

50.000

Kontingenter

88.327

83.000

83.000

109.437

YFJ og nordisk samarbejde

55.105

60.000

60.000

99.336

EU struktureret dialog 				

89.385

REPRÆSENTATIONER OG MEDLEMSSKABER
CEFU

DEMOKRATISKE ORGANER
Delegeretmøde

443.066

350.000

375.000

411.771

Styrelse

220.419

230.000

230.000

220.488

Forretningsudvalg

36.794

40.000

50.000

55.081

Udvalg og arbejdsgrupper

86.610

105.000

105.000

108.201

Honorar forretningsudvalg

416.455

410.000

390.000

405.000

Repræsentation, formandskab

12.832

20.000

20.000

10.807

Repræsentation, generalsekretær

19.637

20.000

20.000

18.364

106.085

120.000

110.000

159.876

Ungdomskommunepris

31.735

45.000

45.000

30.247

Formidling (publikationer/web)

91.062

140.000

140.000

236.961

Relationwise

59.250

65.000

60.000

58.750

311.449

315.000

315.000

302.378

3.137.924

2.539.362

2.639.362

1.851.632

5.166.750

4.592.362

4.692.362

4.217.714

Folkemøde Bornholm

Medieovervågning
Medlemsorganisationer
Årsværk / lønandel
Organisationsomkostninger,
udgifter i alt

6,6
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SPECIFIKATION 8 • KAPACITETSOMKOSTNINGER
Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

62.020

65.000

65.000

61.320

270.233

355.000

355.000

397.597

7.450

15.000

6.670

339.703

435.000

420.000

465.587

Ejendomsskat

314.810

325.000

315.000

313.606

El/varme

151.567

165.000

165.000

112.041

Gartner

60.778

65.000

65.000

66.065

204.190

230.000

200.000

266.781

341.734

280.000

310.000

293.763

1.073.079

1.065.000

1.055.000

1.052.256

Afdelinger

62.574

45.000

60.000

79.314

Sekretariat

57.203

55.000

55.000

66.576

Sekretariatsudgifter i alt

119.777

100.000

115.000

145.890

Kontorhold

294.409

275.000

300.000

289.198

Telefon

107.848

90.000

90.000

100.329

12.451

30.000

20.000

36.162

159.269

125.000

160.000

142.920

30.169

15.000

20.000

22.967

- 			

23.617

INDTÆGTER
Husleje
Administrationsbidrag, tipstilskud
Andet
Kapacitetsomkostninger,
indtægter i alt

UDGIFTER
Lokaleomkostninger

Ejendomsvedligehold
Rengøring
Lokaleomkostninger i alt

Sekretariatsudgifter

Øvrige omkostninger

Porto
Forsikringer
Gaver
Merchandise
Revision

384.345

270.000

240.000

232.596

Advokatbistand

47.688

40.000

30.000

56.906

Småanskaffelser

26.041

45.000

30.000

51.082

-216 		

1.000

589

Afskrivning debitorer / Kasse- og valutadif.
Gebyrer m.m.
Øvrige omkostninger i alt

43.857

43.000

45.000

34.753

1.105.860

934.000

935.000

991.119
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Regnskab

DM-budget

Revideret

Regnskab

2019

2019

budget 2019

2018

Databasevedligeholdelse

21.500

90.000

60.000

84.486

Hardware og software

76.391

100.000

100.000

93.885

137.675

120.000

120.000

133.959

422.083

450.000

420.000

445.929

-

60.000

40.000

47.965

657.649

820.000

740.000

806.224

280.406

260.000

280.000

253.293

28.927

50.000

25.000

3.984

Personalepoltik og medarbejdertilfredshed

37.931

30.000

40.000

27.378

HR projekt

34.319

85.000

35.000

89.358

265.590

275.000

305.000

254.422

647.173

700.000

685.000

628.435

605.203

380.000

300.000

372.804

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt

4.208.740

3.999.000

3.830.000

3.996.728

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt*

3.938.507

3.644.000

3.475.000

3.599.131

17.677.248

15.447.529

17.395.000

14.992.613

294.502

220.000

250.000

220.795

Årsværk 		

32,4

37,8

15.667.529

17.645.000

IT

Opkoblinger
Netværksdrift / Hosting
Digital drift
IT i alt

Andre personaleomkostninger
Efteruddannelse
Stillingsannoncer/rekruttering

Frokostordning
Andre personaleomkostninger i alt
Afskrivninger kontorinventar,
IT-udstyr m.v.

*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket

LØNOMKOSTNINGER I ALT
Løn
ATP, AER, barsel.dk

Lønomkostninger i alt

17.971.749

15.213.408
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

2019
AKTIVER

2018

Note:

Ejendommen Scherfigsvej 5

1

9.974.160

10.270.347

Kontorinventar og IT-udstyr m.v.

2

32.423

124.176

Anlægsaktiver i alt 		

10.006.583

10.394.523

3

14.150.369

11.981.917

Forudbetalte omkostninger 		

384.116

97.713

Værdipapirer 		

7.987.532

8.462.538

Likvide beholdninger 		

15.041.296

27.340.915

Omsætningsaktiver i alt 		

37.563.313

47.883.083

AKTIVER I ALT 		

47.569.896

58.277.606

Egenkapital 		

13.515.527

13.573.703

Egenkapital og henlæggelser i alt

4

13.515.527

13.573.703

Periodiserede indtægter 		

17.477.967

17.060.402

Tilgodehavender

PASSIVER:

Ikke anvendte projektmidler

5

0

0

Diverse kreditorer

6

2.833.220

2.477.317

Projektafregningskreditorer

7

625.000

625.000

Offentlige afregningskreditorer

8

254.934

132.270

Danida miniprogramaftaler

9

3.545.158

5.522.766

Udenrigsministeriet, Det arabiske Initiativ

10

1.493.422

7.191.083

Danish Arab Partnership Program

11

7.736.376

5.315.590

Pulje til lokale foreninger

12

88.292

6.379.476

Kortfristet gæld i alt 		

34.054.368

44.703.904

PASSIVER I ALT 		

47.569.896

58.277.607
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

2019

2018

1. EJENDOMMEN SCHERFIGSVEJ 5		
		
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2019

11.095.745

10.843.222

		 Årets tilgang

0

252.523

		 Årets afgang

756.883

0

10.338.862

11.095.745

825.398

709.807

163.881

115.591

		 Afgang på akk. afskrivninger

624.577

0

		 Afskrivninger pr. 31. december 2019

364.702

825.398

		 Bogført værdi pr. 31. december 2019

9.974.160

10.270.347

20.100.000

20.100.000

991.849

1.430.491

		 Årets tilgang

0

81.088

		 Årets afgang

891.055

519.730

		 Anskaffelsessum pr. 31. december 2019

100.794

991.849

		 Afskrivninger pr. 1. januar 2019

867.673

1.130.190

60.702

257.213

860.004

519.730

		 Afskrivninger pr. 31. december 2019

68.371

867.673

		 Bogført værdi pr. 31. december 2019

32.423

124.176

76.391

93.885

26.041

51.082

102.431

144.967

		 Anskaffelsessum pr. 31. december 2019
		 Afskrivninger i alt pr. 1. januar 2019
		 Årets afskrivninger

		 Seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 2019

2. KONTORINVENTAR OG IT-UDSTYR M.V.
		 Anskaffelsessum pr. 1 januar 2019

		 Årets afskrivninger
		 Afgang tidligere års afskrivninger

		Straksafskrivninger:
		Informationsvirksomhed:
		 Informationsteknologi, hardware m.m.
		Driftsomkostninger:
		 Kontorinventar og IT-udstyr m.v.
		 I alt
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2019

2018

3. TILGODEHAVENDER
		 Debitorer

351.374

0

1.600.737

109.919

		 Tips, mellemregning

12.198.258

11.871.998

		 Tilgodehavender i alt

14.150.369

11.981.917

		 Andre tilgodehavender

4. EGENKAPITAL OG HENLÆGGELSER		
		Egenkapital:
		 Saldo pr. 1. januar 2019

13.573.703

13.087.803

0

400.000

-400.000

0

341.825

85.900

13.515.527

13.573.703

0

343.479

		 EU struktureret Dialog

0

-145.530

		 YETT-projekt CISU

0

-197.949

		 I alt

0

-343.479

		 EU Struktureret Dialog

0

0

		 YETT-projekt CISU

0

0

		 Ikke anvendte projektmidler, ultimo

0

0

0

0

1.765.247

1.828.110

		 Kreditorer og skyldige poster

813.405

394.639

		 Andre mellemværender (Ny ferielov)

239.268

239.268

15.300

15.300

2.833.220

2.477.317

		 Henlagt i året
		 Anvendte henlæggelser i året
		 Årets resultat
		 Egenkapital pr. 31. december 2019

5. IKKE ANVENDTE PROJEKTMIDLER
		 Ikke anvendte projektmidler, primo
		 Hensat /anvendt i årets løb:

		 Ikke anvendt, ultimo året:

6. DIVERSE KREDITORER
		 Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje
		 Skyldige feriepenge

		 Depositum
		 Diverse kreditorer i alt
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7. PROJEKTAFREGNINGSKREDITORER
		 Tuborgfondet

625.000

625.000

		 Projektafregningskreditorer i alt

625.000

625.000

0

24.267

180.842

37.825

74.091

70.178

254.934

132.270

136.904.551

119.904.551

		 Programudgifter

-133.869.809

-114.306.853

		 Tilskrevne renter

-90.105

-74.932

		 Danida miniprogramaftale i alt

2.944.637

5.522.766

		 Overført fra sidste år

5.522.766

4.687.101

		 Modtaget fra Danida

17.000.000

17.000.000

-19.811.361

-16.118.571

248.405

0

-15.173

-45.764

2.944.637

5.522.766

600.521

0

3.545.158

5.522.766

8. OFFENTLIGE AFREGNINGSKREDITORER
		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
		 Skyldige feriepenge
		 Skyldig ATP/FIB og barselsfond
		 Offentlige afregningskreditorer i alt

9.

DANIDA MINIPROGRAMAFTALE

		 Modtaget fra Danida

		 Programudgifter
		 Efterreguleringer tidligere år
		 Tilskrevne renter
			
		 Puljens balanceposter
		 Mellemregning med DUF
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10. 		 DET ARABISKE INITIATIV UNGDOMSPROGRAM
		 Modtaget fra Danida

64.925.230

64.925.230

-64.660.702

-57.646.627

-108.882

-87.520

155.646

7.191.083

		 Overført fra sidste år

7.191.083

7.466.408

		 Efterreguleringer tidligere år

-323.823

0

		 Programudgifter

-6.690.252

-235.605

		 Afregnede renter

0

0

		 Tilskrevne ikke afregnede renter

-21.362

-39.720

		 Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram i alt

155.646

7.191.083

		 Puljens balanceposter

1.337.776

0

		 Mellemregning med DUF

1.493.422

7.191.083

15.000.000

10.000.000

-7.221.569

-4.668.706

-42.055

-15.704

		 Danish Arab Partnership Program i alt

7.736.376

5.315.590

		 Overført fra sidste år

5.315.590

4.997.372

2.628

0

5.000.000

5.000.000

0

0

-2.518.443

-4.668.706

-34.420

0

0

0

-28.979

-13.076

7.736.376

5.315.590

		 Programudgifter
		 Tilskrevne ikke afregnede renter
		 Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram i alt

11. 		 DANISH ARAB PARTNERSHIP PROGRAM
		 Modtaget bevilling
		 Programudgifter
		 Tilskrevne ikke afregnede renter

		 Regulering tidligere år
		 Modtaget bevilling
		 Returneret bevilling
		 Programudgifter
		 Efterposteringer tidligere år
		 Afregnede renter
		 Tilskrevne ikke afregnede renter
		 Danish Arab Partnership Program i alt

DUF DELEGERETMØDE 2020

92

PUNKT

9

2019

2018

12. PULJE TIL LOKALE FORENINGER
		 Modtaget bevilling

15.262.590

7.448.000

		 Programudgifter

-15.158.368

-1.052.697

-25.509

-15.827

78.713

6.379.476

		 Overført fra sidste år

6.379.476

0

		 Modtaget bevilling

7.814.590

7.448.000

-14.105.671

-1.052.697

		 Tilskrevne ikke afregnede renter

-9.682

-15.827

		 Pulje til lokale foreninger i alt

78.713

6.379.476

9.579

0

88.292

6.379.476

		 Ubrugte midler ved årets start

0

197.949

		 Udbetalte midler i tilskudsåret

0

-288.321

		 Overført til partnere i regnskabsåret

0

0

		 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

0

138.522

		 Overført til dansk administration

0

-48.150

		 Ubrugte midler ved årets udgang

0

0

t.kr

t.kr

128.892

127.850

		 Miniprogramaftale

0

8.631

		 Mellemøstprogram

0

2.944

		 Lokalforeningspulje

13.851

830

		 I alt uddelte midler

142.743

140.255

		 Tilskrevne ikke afregnede renter
		 Pulje til lokale foreninger i alt

		 Programudgifter

		 Puljens balanceposter
		 Mellemregning med DUF

13. 		 MELLEMREGNING MED CISU OMKRING YETTPROJEKT

14. 		 UDDELTE MIDLER
		 DUF har i 2019 uddelt følgende projektmidler:
		 Tipsmidler
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

2019
Omsætning

2018

34.696.964

29.676.226

Resultat primær drift

238.802

506.613

Afskrivninger (note 1 og 2)

224.583

372.804

Afgang på anlæg (note 1 og 2)

163.357

0

Renter

103.023

-20.713

Årets egenfinansiering

729.765

858.704

Forøgelse forudbetalte indtægter

417.566

7.122

Forøgelse af kortfristet gæld

0

7.317.981

Fald i tilgodehavender

0

274.995

Fald i forudbetalte omkostninger

0

1.264.427

475.006

0

1.622.337

9.723.229

Investering i forbedringer, kontorinventar
og IT-udstyr m.v.

0

333.611

Fald i forudbetalte indtægter

0

0

Forøgelse af obligationsbeholdning

0

1.930.249

2.586.017

0

286.403

0

Nedbringelse kortfristet gæld

11.049.536

0

Kapitalanvendelse i alt

13.921.956

2.263.860

-12.299.619

7.459.369

Likvide beholdninger primo

27.340.915

19.881.546

Likvide beholdninger ultimo

15.041.296

27.340.915

Fald i obligationsbeholdning
Kapitalfremskaffelse i alt

Forøgelse af tilgodehavender
Forøgelse af forudbetalte omkostninger

Ændring i likvide beholdninger
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”

Det er skadeligt for
den demokratiske samtale,
hvis den digitale debatkultur
er blevet så rå, at det
afskrækker unge fra
at deltage.”
Chris Borup Preuss og Søren Schultz Hansen,
Politiken 15. januar
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PKT. 10 FORSLAG TIL BUDGET 2021

KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL
BUDGET 2021
Budgetopstillingen følger en funktionsopdelt
opstilling, der adskiller strategiområder fra
drift, og hvor løn- og aktivitetsomkostninger
fordeles på strategiområder.
Kapacitetsomkostninger fremgår som en særskilt post for at tydeliggøre de faste omkostninger, der er forbundet med driften. Det samme
gør tipsadministrationen, der ikke er underlagt
strategierne.
Organisationsomkostninger fremgår særskilt
og dækker over repræsentationer og medlemskaber, demokratiske organer og kommunikation.
De dele af DUFs bevillinger, der videregives
til andre organisationer (tilskud), indgår ikke i
DUFs driftsbudget. Dette gælder både for tipsmidler (udlodningsmidler) og for puljebevillinger på det internationale område. Det er således
udelukkende midler til DUFs egne aktiviteter og
lønkroner, der fremgår af budgettet.

HOVEDTAL:
Der budgetteres med uændret kontingentsatser
for medlemsorganisationerne, men da der er en
stigning i antal medlemsorganisationer, så stiger kontingentindtægten.
Tilskud til DUFs drift og drift af tipsadministrationen er vedtaget i fordelingsbudget for 2020,
men udmøntes først i DUFs driftsregnskab og
budget for 2021.
Samlet set er der budgetteret med 40,1 årsværk.
Lønbudgettet er fordelt på de strategiske områder.
Fordelingen er foretaget ud fra en vurdering af
årsværk, der arbejder med de enkelte områder.
Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der
arbejder direkte med områderne og indirekte
f.eks. iform af administration og ledelse (kapacitetsårsværk).
Styrelsen indstiller budgettet for 2021 til delegeretmødets godkendelse.
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HOVEDTAL
R - 2019

DMB - 2020

BR3 - 2020

DMB - 2021

664.100

780.000

628.200

628.200

Tipstilskud, DUFs virksomhed

13.975.483

13.803.547

14.278.581

13.913.975

Tipstilskud, tipsadministration

2.896.515

2.919.687

2.919.697

2.943.045

6

17.091.396

13.150.000

17.215.333

16.702.333

1

69.470

80.000

80.000

80.000

34.696.964

30.733.234

35.121.811

34.267.553

				

-

AKTIVITETSOMKOSTNINGER				

-

Spec.

OMSÆTNING
Kontingenter medlemsorganisationer

Aktivitetstilskud
Andet
Omsætning i alt

Et stærkt demokrati

4.952.627

2.197.453

5.297.072

5.139.745

2

Det gode ungdomsliv

1.849.626

2.127.070

1.787.085

1.940.091

3

Et stærkt foreningsliv

5.237.868

5.504.160

5.720.542

5.357.572

4

10.302.240

9.098.600

9.218.727

10.145.971

5

Tipsadministration

2.517.787

2.635.555

2.737.968

2.955.178

6

Organisationsomkostninger

5.166.750

5.476.396

5.804.867

5.564.818

7

30.026.898

27.039.234

30.566.261

31.103.375

				

-

KAPACITETSOMKOSTNINGER				

-

Unge med internationalt udsyn

Aktivitetsomkostninger i alt

Lokale omkostninger

1.073.079

1.080.000

1.125.000

1.133.000

8

Sekretariat

119.777

125.000

125.000

125.000

8

Øvrige omkostninger

962.110

954.000

994.000

971.000

8

IT

657.649

820.000

820.000

805.000

8

647.173

680.000

680.000

685.000

8

255.482

390.000

200.000

150.000

8

(270.233)

(355.000)

(375.000)

(375.000)

8

3.445.036

3.694.000

3.569.000

3.494.000

				

-

Andre personaleomkostninger
Afskrivninger
Administrationsbidrag
Kapacitetsomkostninger i alt

Resultat af primær drift

986.550

(329.822)

				

-

Renteindtægter

1.225.031

-

0

				

-

Årets resultat

103.023

0

1.328.054

0

0

986.550

(329.822)
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SPECIFIKATION 1 • INDTÆGTER
R - 2019

DMB - 2020

BR3 - 2020

DMB - 2021

UDENRIGSMINISTERIET			
International Pulje (GUP)

8.654.633

7.160.000

7.160.000

7.660.000

DAPP youth culture diversity project

2.083.181

2.070.000

2.070.000

2.070.000

Administrationsbidrag

2.322.777

950.000

1.200.000

1.250.000

13.060.591

10.180.000

10.430.000

10.980.000

Udenrigsministeriet i alt

				
UNDERVISNINGSMINISTERIET/EU				
§44-tilskud - SLKS

153.922

115.000

115.000

115.000

EU-midler - Eu’s ungdomsdialog

294.084

250.000

250.000

250.000

Undervisningsministeriet/EU i alt

448.006

365.000

365.000

365.000

				
Skolevalg

208.806

0

0

200.000

Demokratiets Dag

300.000

300.000

260.000

260.000

0

0

164.000

0

1.520.000

1.850.000

1.850.000

1.025.000

234.437

225.000

237.000

237.000

Adm-bidrag, Sciencepuljen - Willum Fondet

0

0

110.000

110.000

Verdensmåsakademiet - Tuborg Fondet

0

0

100.000

30.000

1.043.000

0

1.340.000

0

Folk - Projekt Nordeafondet

0

0

830.000

966.000

NUBF - Nordiske unge i bæredygtige
fællesskaber

0

0

499.333

499.333

Tilskud - Ukraine-projekt/-huset

0

0

700.000

2.000.000

Bryd ekkokammeret

0

0

100.000

0

Projektbevillinger i alt		

2.375.000

6.190.333

5.127.333

Debattur - Kulturstyrelsen
Alle unge med i fællesskabet, Tuborg Fondet
Kulturstyrelsen/Lokalforeningspulje

Ekstremt demokratisk

				
DELTAGERBETALING				
Delegeretmøde

77.440

55.000

55.000

55.000

Kursusvirksomhed

149.116

175.000

175.000

175.000

Deltagerbetaling i alt

226.556

230.000

230.000

230.000

Aktivitetstilskud i alt

17.091.396

13.150.000

17.215.333

16.702.333
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SPECIFIKATION 2 • ET STÆRKT DEMOKRATI
R - 2019
ÅV

DMB - 2020
ÅV

Demokratiaktiviteter		

DMB - 2021

BR3 - 2020
ÅV

ÅV

175.000

175.000

175.000

-

-

164.000

0

Demokrati viden

271.980

175.000

175.000

175.000

Folkemøde

227.500

100.000

100.000

100.000

119.816

35.000

60.000

100.000

109.009

200.000

200.000

200.000

1.380.000

0

1.300.000

0

292.203

-

0

200.000

Nordiske unge i bæredygtige fællesskaber		

0

393.333

393.333

Bryd ekkokammeret - SLKS			

90.000

0

Ukraine-projektet			 388.130

1.076.130

Drift i alt

2.419.463

Debattur med Demokratikommissionen- SLKS

Interessevaretagelse
Demokratiets Dag
Ekstremt demokratisk
Skolevalg

Løn i alt

2.400.508

5,2

2.552.119

685.000

3,1

1.512.453

3.045.463

5,0

2.162.021

6,1

2.720.282

				
Politik og demokrati i alt

4.952.627

2.197.453

5.207.484

5.139.745
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SPECIFIKATION 3 • DET GODE UNGDOMSLIV
R - 2019
ÅV
DUF som central ungdomsaktør
Rammerne om det gode ungdomsliv
Det gode ungdomsliv
EU struktureret dialog
Eu’s ungdomsdialog
Drift i alt

Løn i alt

3,0

Det gode ungdomsliv i alt

DMB - 2020
ÅV

DMB - 2021

BR3 - 2020
ÅV

ÅV

189.264

120.000

120.000

0

57.331

75.000

75.000

0

-

-

		

190.000

75.653

250.000

250.000

0

-

-

		

250.000

423.297

445.000

445.000

440.000

1.426.329

3,5 1.697.070

1.849.626

2.142.070

3,0 1.787.085

1.940.091

DMB - 2020

BR3 - 2020

DMB - 2021

3,0

1.342.085

3,1

1.500.091

SPECIFIKATION 4 • ET STÆRKT FORENINGSLIV
R - 2019

ÅV		 ÅV		ÅV		 ÅV
Juridisk rådgivning nationalt

76.001

25.000 			

25.000		

0

Juridisk rådgivning lokalforeninger		

10.404 		

0			

14.000		

0

Juridisk rådgivning		

0		

0			

0		

0

Uddannelsesaktiviteter		

360.110 		

480.000 			

391.000		

480.000

Lokalforeningspuljen		

23.345 		

25.000 			

25.000		

25.000

Aktivitet under Alle unge med
i fællesskabet		

1.145.010 		

1.150.000 			

1.100.000		

400.000

”Folk” - Center for demokrati og dannelse

177.830 		

150.000 			

470.000		

425.000

Drift i alt		

2.009.766 		

2.025.000 		

1.330.000

1.830.000 		

								
Løn i alt

7

3.228.102

7,5

3.659.160

8,0

3.695.542

8,1

4.027.572

								
Et stærkt foreningsliv i alt 		

5.237.868 		

5.489.160 		

5.720.542 		

5.357.572
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SPECIFIKATION 5 • UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT
R - 2019

DMB - 2020

DMB - 2021

BR3 - 2020

ÅV		 ÅV		ÅV		ÅV
Unge med internationalt udsyn og
engagement (international pulje)		

3.394.568

2.000.000

		

2.486.000

2.850.000

DAPP - Youth culture an diversity
project		

584.279

1.000.000

		

1.000.000

1.000.000

Drift i alt		

3.978.847

- 3.000.000

-

3.486.000 		

3.850.000

						

- 		

Løn i alt

13,3

6.323.393

12,5 6.098.600

13,1

5.732.727

13,3

6.295.971

								
Internationale udvikling i alt 		

10.302.240 		 9.098.600

		

9.218.727

		

10.145.971

SPECIFIKATION 6 • TIPSADMINISTRATIONEN
R - 2019

DMB - 2020

DMB - 2021

BR3 - 2020

ÅV		 ÅV		ÅV		 ÅV
INDTÆGTER								
Tipstilskud		

2.896.515		

2.919.687			

2.919.687		

2.943.045

Tipsadministration, indtægter i alt		

2.896.515		

2.919.687			

2.919.687		

2.943.045

								
UDGIFTER								
Lokaleomkostninger		

68.132		

90.000			

90.000		

90.000

Kapacitetsomkostninger		

202.101		

285.000			

285.000		

285.000

Advokat		

49.763		

50.000			

50.000		

50.000

Revision		

863.789		

700.000			

700.000		

700.000

IS-udvalg		

15.100		

27.000			

27.000		

27.000

Tipsudvalg		

43.175		

100.000			

100.000		

100.000

Databasevedligeholdelse		

134.665		

150.000			

150.000		

150.000

Drift i alt		

1.376.724		

1.402.000			

1.402.000		

1.402.000

								
Løn i alt

2,4

1.141.063

2,5

1.233.555

2,6

1.335.968

3,1

1.553.178

								
TIPS administration i alt 		

2.517.787		

2.635.555			

2.737.968		

2.955.178
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SPECIFIKATION 7 • ORGANISATIONSOMKOSTNINGER
R - 2019

DMB - 2020

DMB - 2021

BR3 - 2020

ÅV		 ÅV		ÅV		ÅV
REPRÆSENTATIONER OG MEDLEMSKABER							
CEFU		

50.000		50.000		 50.000		 50.000

Kontingenter		

88.327		 95.000		 95.000		 95.000

YFJ og nordisk samarbejde		

55.105		

60.000		

60.000		

60.000

								
DEMOKRATISKE ORGANER								
Delegeretmøde		

443.066		400.000		 400.000		 420.000

Styrelse		

220.419		210.000		 210.000		 210.000

Forretningsudvalg		

36.794		 55.000		 55.000		 55.000

Udvalg og arbejdsgrupper		

86.610		

105.000		

75.000		

90.000

Honorar forretningsudvalg		

416.455		

415.000		

415.000		

418.320

Repræsentation, formandskab		

12.832		

20.000		

20.000		

20.000

Repræsentation, generalsekretær		

19.637		

20.000		

20.000		

20.000

Folkemøde Bornholm		

106.085		

120.000		

50.000		

120.000

								
KOMMUNIKATION								
Ungdomskommunepris		

31.735		 25.000		 25.000		 25.000

Formidling (publikationer/web)		

91.062		

95.000 		

70.000		

70.000

Relationwise/Surveylicens 		

59.250		

65.000		

80.000		

30.000

Medieovervågning Moer/Informedia/
Hyperfors		

311.449		 315.000		 313.333		200.000

DUF 80 år		

0		

Drift i alt		

2.028.826		

50.000		

0		

50.000

2.100.000				

1.933.320

								
Løn i alt

6,6

3.137.924

7,0 3.376.396

7,6

3.866.534

7,8

3.631.498

								
Organisationsomkostninger i alt		

5.166.750		

5.476.396		

5.804.867		

5.564.818
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SPECIFIKATION 8 • KAPACITETSOMKOSTNINGER
R - 2019

DMB - 2020

BR3 - 2020

DMB - 2021

ÅV		 ÅV		ÅV		ÅV
INDTÆGTER				
Husleje		
Administrationsbidrag, tipstilskud		
Andet		
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt		

62.020		 65.000		 65.000		 65.000
270.233		

355.000		

375.000		

375.000

7.450		 15.000		 15.000		 15.000
339.703		

435.000		

455.000		

455.000

				
UDGIFTER				
Lokaleomkostninger				
Ejendomsskat		

314.810		325.000		 325.000		 325.000

El/varme		

151.567		155.000		 155.000		160.000

Gartner		

60.778		 65.000		 65.000		 68.000

Ejendomsvedligehold		

204.190		230.000		 230.000		 230.000

Rengøring		

341.734		305.000		 350.000		 350.000

Lokaleomkostninger i alt		

1.073.079		

1.080.000		

.125.000		

1.133.000

				
Afdelinger		

62.574		60.000		 60.000		 60.000

Sekretariat		

57.203		 65.000		 65.000		 65.000

Sekretariatsudgifter i alt		

119.777		

125.000		

125.000		

125.000

				
ØVRIGE OMKOSTNINGER				
Kontorhold		

294.409		285.000		 285.000		 300.000

Telefon		

107.848		90.000		 90.000		 95.000

Porto/forsendelser		

12.451		 30.000		 20.000		 20.000

Forsikringer		

159.269		120.000		 120.000		 120.000

Gaver		

30.169		 18.000		 18.000		 20.000

Revision		

240.595		280.000		 330.000		 300.000

Advokatbistand		

47.688		40.000		 40.000		 40.000

Småanskaffelser		

26.041		 45.000		 45.000		 35.000

Afskrivning debitorer		

-216		

1.000		

1.000		

1.000

Gebyrer m.m.		

43.857		

45.000		

45.000		

40.000

Øvrige omkostninger i alt		

962.110		

954.000		

994.000		

971.000
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SPECIFIKATION 8 • UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT
R - 2019

DMB - 2020

BR3 - 2020

DMB - 2021

ÅV		 ÅV		ÅV		ÅV
IT				
Databasevedligeholdelse		

21.500		90.000		 90.000		 75.000

Hardware og software		

76.391		

Opkoblinger		

100.000		

100.000		

100.000

137.675		130.000		 130.000		 130.000

Netværksdrift / Hosting		

422.083		

460.000		

460.000		

460.000

Digital drift		

0		

40.000		

40.000		

40.000

IT i alt		

657.649		

820.000		

820.000		

805.000

				
ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER				
Efteruddannelse		

280.406		300.000		 300.000		 300.000

Stillingsannoncer/rekruttering		

28.927		50.000		 50.000		 40.000

Personalepolitik og medarbejdertilfredshed

37.931		

30.000		

30.000		

35.000

HR projekt		

34.319		

0		

0		

0

Frokostordning		

265.590		300.000		 300.000		 310.000

Andre personaleomkostninger i alt		

647.173		

680.000		

680.000		

685.000

200.000		

150.000

3.944.000		

3.869.000

				
Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v. 255.482		

390.000		

				
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt		

3.715.269		 4.049.000		

				
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*3.445.036 3.694.0003.569.0003.494.000
*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket (kr. 375.000)				
				
LØNOMKOSTNINGER I DUF				
Løn		 17.677.248		17.577.234		18.136.464		19.795.439
ATP, AER, Barsel 		

294.502		

Årsværk		
Løn i alt, DUF		

250.000		

37,5		

17.971.750		

300.000		

36,1		

17.827.234		

325.000

39,2		

41,5

18.436.464		

20.120.439

91.046 		

86.306

					
Kap-omk. Pr. årsværk		

91.868

Løn-omk. Pr. årsværk		

479.247

102.327 		
493.829

470.318

496.998
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PKT. 11 FORSLAG TIL KONTINGENT 2021

Styrelsen foreslår følgende kontingent for 2021. Kontingentet fastsættes for alle organisationer
med udgangspunkt i antal delegerede. Kontingentet er uændret.

BASERET PÅ INDIVIDUELLE MEDLEMMER
ANTAL MEDLEMMER

KONTINGENT 2019

KONTINGENT 2020

ANTAL DELEGEREDE

0 –

1.000

Kr.

4.500

Kr.

4.500

1

1.001 –

2.000

Kr.

4.500

Kr.

4.500

2

2.001 –

4.000

Kr.

7.500

Kr.

7.500

3

4.001 –

7.000

Kr. 10.900

Kr. 10.900

4

7.001 –

10.000

Kr. 13.700

Kr. 13.700

5

10.001 –

15.000

Kr. 17.200

Kr. 17.200

6

15.001 – 20.000

Kr. 20.500

Kr. 20.500

7

20.001 – 25.000

Kr. 23.600

Kr. 23.600

8

25.001 –

35.000

Kr. 27.200

Kr. 27.200

9

35.001 – 45.000

Kr. 30.400

Kr. 30.400

10

45.001 – 60.000

Kr. 33.200

Kr. 33.200

11

60.001 – 85.000

Kr. 36.400

Kr. 36.400

12

85.001 – 110.000

Kr. 40.000

Kr. 40.000

13

110.001 – 145.000

Kr. 43.400

Kr. 43.400

14			

145.001 – 190.000

Kr. 46.200

Kr. 46.200

15

190.001 – 250.000

Kr. 49.200

Kr. 49.200

16

250.001 –		

Kr. 52.300

Kr. 52.300

17

BASERET PÅ KOLLEKTIVT INDMELDTE MEDLEMMER
ANTAL SKOLER,
GRUPPER EL. LIGN.

KONTINGENT 2018

KONTINGENT 2019

ANTAL DELEGEREDE

< 10

Kr.

4.500

Kr.

4.500

2

11 – 20

Kr.

7.500

Kr.

7.500

3

21 >

Kr. 10.900

Kr. 10.900

4

Kontingent for observatørorganisationer på kr. 4.500 ændres ikke.
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”

Som samfund skal vi
blive bedre til at give de unge,
der ikke selv tager ordet,
en stemme og troen på,
at vi vil lytte.
At spørge ind til, hvad
de egentlig mener – og lytte.”
Chris Borup Preuss – Berlingske 27. september

PUNKT

12-13
PKT. 12

VALG

På valg til posterne som intern revisor og intern revisorsuppleant er:
Styrelsens indstilling til intern revisor for en toårig periode:
• Andreas Højmark Søndergaard, Baptisternes Børne- & Ungdomsforbund
Styrelsens indstilling til intern revisorsuppleant for en etårig periode:
• Steffen Andersen, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

PKT. 13

TEMAPOLITISK DRØFTELSE

STYRELSENS FORSLAG TIL DEN TEMAPOLITISKE DRØFTELSE 2020
Det fremgår af DUFs vedtægter, at DUFs delegeretmøde hvert år skal vedtage en temapolitisk
drøftelse. Den temapolitiske drøftelse sætter hvert år et nyt emne til politisk debat og drøftes
på delegeretmøde. Følgende er styrelsens forslag til den temapolitiske drøftelse med temaet
”Demokrati” i 2020.

DEN TEMAPOLITISKE DRØFTELSE 2020:

DEMOKRATI
INDLEDNING
I DUF mener vi, at demokratiet er den bedste livs- og styreform, og at vi er forpligtede til at
videreudvikle det til enhver kommende generation. Derfor ser vi med bekymring på, at demokratiet verden over er under pres. Vi ser i stigende grad befolkningsgrupper, der ikke tror på
demokratier, en polariserende debat, der splitter og autoritære ledere, der presser menneskerettighederne.
I DUF mener vi, at det er afgørende at give et klart modsvar til disse tendenser, og vi stiller os
derfor forrest i kampen for demokratiet. Vi mener ikke, at demokratiet kan tages for givet, eller at der er et facit for demokratiets tilstand. Vi mener, at demokratiet er en foranderlig størrelse, som skal styrkes og fornyes gennem hver generation. Derfor er det afgørende for DUF,
at vi som samfund tager ansvar for, at børn og unge vokser op med et demokratisk sindelag.
Det nationale demokrati i Danmark
Når det handler om at deltage i det repræsentative demokrati og civilsamfundet, ligger danskerne i toppen af verdensranglisten. Samtidig er tilliden til politikere bemærkelsesværdig
lav, og antallet af medlemmer i partierne er faldet til under fire procent af vælgerne. Som
samfundsengageret ungdom skal vi være med til at sikre et stærkt demokrati i hele Danmark,
som kontinuerligt udvikles. I denne udvikling er det afgørende, at dialogen er gennemgående,
samt at demokratisk repræsentation og det demokratisk organiserede foreningsliv fortsat er
en central måde at inddrage borgere på.
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DERFOR MENER DUF, AT:
• partierne bør bruge flere ressourcer på at inddrage flere borgere i politikudvikling
		 og dermed sikre det nære demokrati lokalt og regionalt.
• der bør etableres et demokratisk dialogforum, hvor medierne, partierne og civil		 samfundet kan drøfte demokratiske dilemmaer og styrke den gensidige forståelse
		 gennem dialog.
• det er vigtigt at sikre demokratisk organisering og inddragelse ved at dyrke repræ		 sentation med valgt mandat i både det store og det lille demokrati.

1
2
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Det globale demokrati og frihedsrettigheder
Det går den gale vej med udviklingen af demokratiet på verdensplan, og antallet af lande med
frit demokrati falder for fjortende år i træk. Vi ser verden over, at basale rettigheder brydes
ved eksempelvis oprettelse af LGBT-frie zoner i Polen, fængsling af unge rettighedskæmpere
i Zimbabwe og ulovliggørelse af protester og kritiske ytringer i Hong Kong. Vi ser med bekymring på den store grad af polarisering både indenfor og imellem lande, som modarbejder
dialog, samarbejde og demokratiet. Det demokratiske ideal, hvor alle mennesker er lige, og
hvor vi lever op til menneskerettighederne og børnekonventionen, skal i højsædet igen, så den
største ungegeneration nogensinde får en demokratisk fremtid. Unges demokratiske rettigheder skal sikres, og det er vigtigt at beskytte individuelt forfulgte unge, der arbejder for at
fremme demokrati og menneskerettigheder. Derfor skal vi stå vagt om de værdier, som kendetegner et stærkt demokrati, som bl.a. er mindretalsbeskyttelse og frihedsrettigheder.

DERFOR MENER DUF, AT:
• unge fra hele verden skal sikres reel adgang til deltagelse, indflydelse og beslutnings
		 processer.
• unge i partnerskaber er vigtige i demokratiet. Flere partnerskaber i det offentlige, i
		 civil samfundet og i erhvervslivet skal inkludere unge aktivt i selve partnerskabet.
• der skal sikres international anerkendelse af værdien af nationale ungdomsråd med
		 bred repræsentativitet.
• at alle lande bør underskrive børnekonventionen, implementere den og overholde
		 de konventioner, de underskriver.

Demokratisk samtale & dialog
Grundlaget for et levende demokrati er den demokratiske samtale, som tager udgangspunkt
i retten til frit at sige, hvad vi tænker, føler og mener. I DUF mener vi, at den demokratiske
samtale er mere end blot en konstitutionel sikret ret til at ytre sig; Det er et sindelag, som
sætter respekt og forståelse mellem mennesker i højsædet. DUF ser det som en essentiel del
af demokratiet, at vi kan være uenige sammen og respektere hinandens holdninger. Både i
det ”lille” og ”store” demokrati skal vi udfordre hinandens holdninger, lytte til modparten og
rykke os som individer, så vores verden bliver større. Gennem mødet med mennesker, som er
anderledes end os selv, styrker vi vores naturlige nysgerrighed, forståelse og respekt for hinandens forskelligheder.
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DERFOR MENER DUF, AT:
• medierne skal sørge for, at enhver side af en sag kan komme til orde ved at for		 holde sig kritisk til troværdigheden af sin kilde samt at bestræbe sig på at forholde
		 sig neutral.
• uddannelsesinstitutioner skal styrke børn og unges demokratiske selvtillid ved at 		
		 undervise dem i deres rettigheder og opdrage dem til demokratisk sindelag med
		 dialogen som centralt værktøj.
• politikere skal tage ansvar for en øget politikerlede og sikre en konstruktiv,
		 demokratisk tilgang til politiske modstanderes holdninger.
• foreningslivet skal tilstræbe den højest mulige grad af diversitet.

Det digitale demokrati
Gennem de seneste år er en større del af den offentlige debat rykket ind på sociale medier.
Digitaliseringen har givet nye muligheder for deltagelse, og der er opstået nye platforme til
at være aktiv i demokratiet. Men debatten på de sociale medier er blevet meget rå, og mange
steder er trusler og hadefulde ytringer hverdagskost. Vi oplever, at mange afholder sig fra
at deltage i debatten online, fordi de oplever en hadefuld debatkultur. Det betyder også, at
flere og flere brugere på sociale medier har samlet sig i ekkokamre, hvor deres holdninger
ofte kun bliver bekræftet og sjældent udfordret. Udfordringen er tæt forbundet med indholdsstyringen og algoritmerne på sociale medier, der medfører, at brugere oftest præsenteres for
indhold, de allerede er enige i. Samtidig kan grupper på nettet være med til at skabe trygge
rammer for at udfolde sin mening og være åben over for andres. Disse rum skal dog udfordres
for at undgå ekkokamre.

DERFOR MENER DUF, AT:
• der i højere grad skal sikres et demokratisk grundlag i den digitale infrastruktur,
		 som fremmer en god demokratisk ånd og samtale.
• der skal være gennemsigtighed til stede for indholdsstyringen på sociale medier
		 samt fokus på ressourcer til at følge sager om chikane og trusler.
• teknologiforståelse skal være integreret i grundskolen for at sikre, at enhver ny
		 generation får en dybdegående forståelse af, hvordan den digitale del af verden
		 fungerer, samt hvordan man sorterer i strømmen af informationer.
• både traditionelle, internet- og sociale medier skal deltage konstruktivt i arbejdet
		 med at bekæmpe hadefuld tale og spredning af misinformation.

Børn, unge og demokratisk dannelse
Hal Koch sagde, at demokratisk dannelse ikke er noget, der kommer af sig selv, eller som vi er
født med. Det er noget, som hver ny generation må tilegne sig på ny. Derfor er det centralt, at
alle børn og unge har lige mulighed for at opbygge demokratisk selvtillid og tillære sig demo
kratiske egenskaber. Vi mener, at børn og unges engagement i stærke, demokratiske fællesskaber i foreningslivet kan bidrage til børn og unges demokratiske dannelse, fordi de i
foreningslivets hverdag kan opleve det ‘lille demokrati’ i praksis. Fællesskaberne kan danne
rammen for at komme til orde, gå i dialog, blive lyttet til, blive enige om prioriteringer i arbejdet, og opleve at ens stemme har en betydning. Gennem samtalen med andre, der både er
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uenige og enige, skal vi sammen udvikle alle niveauer af samfundet gennem god demokratisk
praksis. Desværre oplever vi, at forenings- og fritidslivet flere steder i landet er presset på
mødesteder og faciliteter på grund af en stigende urbanisering og befolkningsvækst særligt i
landets største byer. Det giver store udfordringer for en fortsat udvikling af gode rammer for
foreningslivet og dermed den demokratiske opdragelse af enhver ny generation.

DERFOR MENER DUF, AT:
• der bør ske en afbureaukratisering af rammevilkårene, sål der sikres bedst mulige
		 forhold for det demokratisk organiserede foreningsliv.
• der skal sikres adgang for demokratiske politiske og religiøse organisationer på
		 ungdomsuddannelserne.
• skolevalget skal sikres for fortsat at styrke unges demokratiske deltagelse.
• foreningslivet skal fortsat arbejde på at nå ud til flere af de børn og unge, som ikke
		 er en del af det i dag.
• folkeoplysningen for børn og unge er vigtig, derfor skal niveauet for folkeoplysnings		 midler ikke være et ’ræs mod bunden’, men prioriteres højt kommunalt.

PKT. 14
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POLITISKE MÅL

STYRELSENS FORSLAG TIL DUFs POLITISKE MÅL 2020
Det fremgår af DUFs vedtægter § 12, stk. 2, at DUFs delegeretmøde skal vedtage politiske mål for
DUFs arbejde i lige år. De politiske mål sætter retningen og danner grundlaget for DUFs arbejde
for de næste år. Følgende er styrelsens forslag til de politiske mål 2020, som indstilles til delegeretmødets vedtagelse.

POLITISKE MÅL 2020:

SAMMEN OM DEMOKRATISKE FÆLLESSKABER
Demokratiet er under pres
DUF oplever, at demokratiet er under pres både globalt og lokalt. Det lokale fællesskab har
været under pres af nedlukningen og fysisk afstand under corona, hvor vi ikke har kunne samles, som vi plejer. Samtidig oplever vi, at børn og unges liv er mere påvirket af globale forhold
end nogensinde før. I hele verden ser vi autoritære ledere, der presser menneskerettighederne
og slår hårdt ned på folkelige bevægelser. Afgørende beslutninger for ungdommen træffes
mange steder uden demokratisk proces eller samtale. Globaliseringen tager fart og unge på
tværs af verdenen bliver bundet sammen gennem sociale medier, økonomi og kultur. I en stadig stigende globaliseret verden må den danske ungdom gå forrest i kampen for demokratiet,
menneskerettighederne og bæredygtighed.
Det har vi et ansvar for, fordi det gør en forskel for vores lokale forpligtende og demokratiske
fællesskaber. Og netop gennem succesoplevelser med lokalt engagement og forandringer til
det bedre, stiger unges tro på, at demokratisk deltagelse kan gøre en forskel også for de grænseoverskridende problemer. Det kræver også en dansk ungdom, hvor flere end nogensinde før

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DUF DELEGERETMØDE 2020

110

PUNKT

14

er engageret i samfundet, forpligtende fællesskaber og tror på demokratiet. Men det kræver
også, at ældre generationer lytter åbent til ungdommen og giver plads til, at unge kan gøre
deres indflydelse gældende. Vores fællesskaber kan og skal give svar på fremtidens løsningerne på vores fælles problemer, så vi kan skabe en bæredygtig og bedre fremtid. Vi kan ikke
ignorere udviklingen på den globale scene – alle generationer må løfte deres del af ansvaret.
DUF skal sikre en ungdom, der tror på demokratiet
Aldrig har der været flere børn og unge på jorden, og vi har behov for en stærkere fælles
stemme i kampen for demokrati, menneskerettigheder, selvstændige ungefællesskaber og inddragelse af børn og unge i samfundsudviklingen. Hvis ikke ungdommen står sammen om en
fremtid med demokratiske værdier og fælles forståelse, risikerer vi, at andre ideer og værdisyn
bliver dominerende. At DUFs medlemsorganisationer samles om ideer og værdier giver et helt
særligt fundament for de demokratiske fællesskaber, hvor vi kan mødes i uenighed, dyrke respekt og forståelse for andres holdninger samt danne hinandens holdninger i ét stærkt fællesskab. De idé- og samfundsengagerende fællesskaber er med til at danne fremtidens demokratier og samfundsborgere, fordi vi i fællesskaberne mødes om at tro på noget større end os selv,
og vi i fællesskaberne sammen kan rykke verden.

DERFOR VIL DUF:
• arbejde for, at flere unge, som står udenfor demokratiet og fællesskaberne, fremover
		 deltager, engagerer sig og bliver demokratisk dannet gennem lokale forpligtende
		 fællesskaber.
• arbejde for, at DUF har en stærk stemme i debatten, samt at flere unge bliver et
		 talerør for deres sag og for demokratiet, samt at styrke åndsfriheden ved bekæm		 pelse af holdningsforskrækkelse.
• fortsætte sin stolte tradition gennem 80 år at og være en stærk stemme for det insti		 tutionelle demokrati, repræsentativitet og menneskerettigheder.

DUF skal være en stærk forening for medlemsorganisationerne
Vi ser et stort behov for DUF som en stærkere interesseorganisation, så det værdibårne foreningsliv for børn og unge kommer til at stå endnu stærkere i samfundet. At DUFs medlemsorganisationer samles om ideer og værdier giver et helt særligt fundament for de demokratiske
fællesskaber. DUF er et foreningsfællesskab, der har holdninger og leverer viden, netværk,
sparring og uddannelse skræddersyet til at understøtte medlemmernes værdi- og idébårne
arbejde med børn og unge. Det sker især med specialiserede kompetencer, som medlemmerne
ikke selv har ressourcer til, eller med fordel kan trække på, fra netværket i DUF.
Det er særligt vigtigt, at DUF bidrager med interessevaretagelse for hele paraplyen. DUF skal
vise, hvorfor børn og unge er vigtige for samfundet, hvorfor vi bør inddrages i beslutningsprocesser og vise den positive værdi vores fællesskaber har for demokratisk dannelse og samfundssind. DUF skal også styrke medlemsorganisationernes evne til selv at interessevaretage
deres egne sager. DUF skal bidrage til og bakke op om, at vores medlemsorganisationer bliver
stærkere, mere bæredygtige og mere tilgængelige, så de bedst muligt kan arbejde for deres
eget idé- og værdigrundlag og deres demokratiske kultur.
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DERFOR VIL DUF:
• styrke sin egen evne til og engagement i at interessevaretage på vegne af paraplyen,
		 præge samfundsdebatten og til at kunne opkvalificere medlemsorganisationerne til
		 det samme.
• styrke sin evne til at rådgive, sparre og udvikle medlemsorganisationerne.
• facilitere rådgivning og gøre værktøjer tilgængelige indenfor bæredygtighed i
		 medlemsorganisationerne.
• dyrke stærke og sunde fællesskaber for børn og unge ved at understøtte medlems		 organisationer i deres arbejde med at skabe trygge rammer for, hvordan frivillige er
		 sammen og arbejde for, at alle i fællesskabet trives.
• arbejde med konstant at udvikle vores foreningsliv ved at være åben for, at fælles		 skaber kommer i mange forskellige former og nysgerrig på, hvordan demokratiske
		 organiseringsformer kan nytænkes.

DUF vil skabe større globalt udsyn
Verdenssamfundet er i konstant udvikling. Et anderledes værdisæt på den anden side af jorden kan have stor betydning for os i Danmark og vores fremtid. Børn og unge vokser i dag op
i en verden med grænseoverskridende problemstillinger, som kræver fælles løsninger, klare
svar og klare demokratiske idealer. Derfor er det centralt at være ambitiøs på den globale udvikling, have et globalt udsyn og forståelse for mennesker og vilkår uden for Danmark. Unge
bør være i fronten for mere mellemfolkelige forståelse og for reel nysgerrighed overfor andre
kulturer.
Det kræver, at vi kigger på tværs af landegrænser og sikrer flere unges mulighed for at engagere sig i de globale udfordringer, der viser sig for unge i hele verden. Vi har behov for at
sætte det globale demokrati på dagsordenen og kæmpe for, at flere børn og unge vokser op i
en demokratisk fremtid. Sammen kan vi udvikle stærke og demokratiske børne- og ungdomsorganisationer, der kan bidrage til en sund fremtid, der giver børn og unge mulighed for at
deltage og få indflydelse.

DERFOR VIL DUF:
• arbejde for, at flere unge globalt får muligheden for at engagere sig og præge sam		 fundsudviklingen på bæredygtig og demokratisk vis.
• styrke den organisatoriske forankring mellem det internationale, nationale og
		 lokale arbejde i medlemsorganisationerne.
• arbejde for flere legitime og uafhængige ungdomsfora i verden, som giver børn og
		 unge en stemme og mod på forandring på lokal, national og global plan.

DUF vil arbejde for at flere børn og unge trives
At børn og unge trives er fundamentet for demokratisk engagement og troen på fremtiden.
For at bekæmpe den stigende mistrivsel blandt ungdommen bør alle børn og unge kunne
deltage i stærke og sunde fællesskaber. Gode relationer, trygge rammer og indflydelse på egen
hverdag er essentielt i et godt børne- og ungdomsliv, hvor man udvikler sig selv og i fællesskab med andre, hvor der er plads til tvivl, tro og håb. Ikke alene har vores fællesskaber været
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under pres pga. corona, men flere og flere børn samt unge frygter i højere grad end tidligere,
hvordan deres fremtidsmuligheder ser ud.
Vi mener, at alle unge fortjener det gode ungdomsliv med drømme, muligheder og tryghed.
Et ungdomsliv med plads til fejltrin, udfoldelse og forskellighed, hvor unge opbygger mod på
livet, og hvor man tør dele med ens nærmeste, når livet er svært. Men unge oplever et stigende
pres både fra uddannelsesinstitutionen, i deres sociale liv og på deres levevilkår. Og det er
særligt problematisk, at mange unge står uden for fællesskabet og er alene med de mange udfordringer. Det er vigtigt, at livet giver plads til at børn og unge kan udvikle sig under trygge
forhold, som danner rammen for det gode ungdomsliv.

DERFOR VIL DUF:
• arbejde for, at flere børn og unge har steder, hvor de tør dele bekymringer og usikker		 heder.
• arbejde for, at flere børn og unge deltager i vores stærke fællesskaber samt forbedre
		 muligheden for at deltage i foreningslivet for alle børn og unge.
• arbejde for, at vores fællesskaber gøres tilgængelige, så alle børn og unge kan deltage, 		
		 trives og føle sig trygge.
• arbejde for at kortlægge årsagerne til mistrivsel samt fremsætte løsningsforslag for
		 beslutningstagere.

Alle skal løfte deres del af ansvaret
De udfordringer kræver handling fra os selv og fra vores foreningsliv, men også fra politikere
og beslutningstagere og det samfundsfælleskab, vi alle er en del af. Vi ønsker selv at tage ansvar for at udvikle vores foreningsliv og fællesskaber for at endnu flere børn og unge kan blive
del af det store DUF-fællesskab. Vi tror på, at vores stærke, forpligtende fællesskaber kan
give flere børn og unge et frirum og et fællesskab, som i høj grad er med til at sikre et stærkt
demokrati og et mere bæredygtigt samfund i lokalområdet såvel som ude i verden både nu og
i fremtiden.
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FORSLAG TIL UDTALELSER

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 6 skal udtalelser, der ønskes behandlet på delegeretmødet,
være indsendt til DUF senest en uge inden mødets afholdelse. Dispensation fra denne frist kan
kun gives af delegeretmødet.
Der var ved redaktionens slutning ikke modtaget nogen forslag til udtalelser.
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DET ER EGENTLIG ET PARADOKS,
MEN: VI UNGE DELTAGER IKKE
I DEBATTEN, FORDI DE ÆLDRE
HAR MONOPOLISERET DEN
✍

15. JANUAR I POLITIKEN

CHRIS PREUSS, Formand for Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF) OG SØREN SCHULTZ HANSEN, erhvervsforsker og ekstern lektor ved Copenhagen Business School (CBS)

I

dag foregår meget af denne samtale på de sociale medier og i netavisernes kommentarspor. Hal Koch-citatet er derfor mere aktuelt
end nogensinde, ikke blot fordi den demokratiske debat i stort omfang er flyttet online, men
fordi den digitale debat samtidig viser tegn på at
have en ekskluderende effekt – og overraskende
nok særligt over for en ny generation af netop
digitale indfødte unge.
Det er egentlig et paradoks, hvis vores fælles demokratiske samtale særligt med de unge bliver
påvirket i negativ retning, når den bliver digital,
for mulighederne for at engagere sig i den offentlige debat har aldrig været bedre end i dag.
Med sociale platforme som Facebook, Twitter,
Instagram og mange andre er det i dag muligt for
tømrerlærlingen fra Thyborøn at diskutere direkte med den økonomistuderende fra Østerbro.
Og en ung førstegangsvælger fra Nordjylland
kan på facebookvæggen debattere muligheden
for at tage cykler med i toget på Vendsysselbanen med en lokal kandidat eller partiernes trafikordførere – mens han sidder i toget!
Borgerne kan komme i direkte dialog med magthaverne og meningsdannerne og kommentere
direkte på politiske udspil, taler og andre opslag,
som dukker op i feedet.

Men i praksis har den demokratiske samtale
online store udfordringer. En undersøgelse fra
Institut for Menneskerettigheder viser, at over
halvdelen af unge – og især unge kvinder – afholder sig fra at ytre deres holdninger på de
sociale medier. Undersøgelsen viser også, at
unge mellem 18 og 29 år debatterer mindst online, mens gruppen, der deltager i debatterne
om samfundsrelaterede emner, domineres af de
40-50-årige eller ældre.
Samtidig har de unge ændret deres adfærd til at
debattere mindre på den store sociale platform
Facebook i løbet af det seneste år. Ifølge rapporten viser tallene »med al tydelighed, at de unge
udgør en meget lille andel af dem, der deltager i
samfunds- og politiske debatter […] Samfundsdebatten på Facebook er således meget lidt repræsentativ set i forhold til både alder og køn«.
De unge digitalt indfødte er altså nogle af de
mindst aktive i den demokratiske debat, også
når den foregår digitalt. Og hvis man kigger på
udviklingen de seneste få år, er deres deltagelse
faktisk faldet!
Det kan umiddelbart lyde mærkeligt. Men et bud
på forklaringen findes i Søren Schultz Hansens
kvalitative studier af unge og demokrati og i en
generel analyse af de unges adfærd og brug af sociale medier. Den etablerede debat på de sociale
medier i Danmark foregår nemlig især på Twitter og Facebook.
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Men Twitter er mindre udbredt i Danmark end
f.eks. i USA og er især brugt af politikere og
journalister. Det er ikke de danske unges sociale
medie nummer et. Og selv om Facebook stadig
er en vigtig kanal og indgangsportal til information og artikler i de unges søgen efter viden om
politik, partier og demokrati, er det til gengæld
ikke længere stedet, hvor de deler og deltager i
lige så høj grad, som de gjorde for ti år siden (jf.
tidligere studier, f.eks. ’Årgang 2012’, Informations Forlag 2011) – blandt andet fordi debatten på
Facebook i de unges øjne er blevet overtaget af
deres forældres generation:
»Vi plejer at kalde dem de gamle sure mænd –
men de er ikke altid gamle, og de er ikke alle
sammen mænd … men de er alle sammen SURE«,
som en 20-årig bachelorstuderende beskriver debatten på Facebook.
Forklaringen på den ulige fordeling i, hvem der
deltager i den offentlige debat på nettet, handler
altså om, at de unge generelt ikke længere bruger Facebook (og aldrig har brugt Twitter) som
det sociale medie, de deler og ytrer sig på. Og
at de oplever, at ældre har monopoliseret den
demokratiske debat på disse medier. Der opstår
derfor en slags hønen og ægget-problematik: for
at få flere unge til at deltage skal der være flere
unge, som deltager.
Dansk Ungdoms Fællesråd har stort fokus på
unges deltagelse i den demokratiske samtale online. DUF’s egne undersøgelser viser, at bl.a. den
hårde tone og rå debatkultur online giver mange
unge mindre lyst til at deltage i den politiske debat. Og det er desværre tydeligt, når man betrag-

ter samtalen online, at alt for mange debatspor
svømmer over af vrede kommentarer, tilsvininger og i værste fald trusler og chikane fra digitale
trolde. Prisen for at deltage i debatten bliver derfor meget høj, og flertallet af unge afholder sig
fra at give deres meninger til kende.
Det er skadeligt for den demokratiske samtale,
hvis den digitale debatkultur er blevet så rå, at
det afskrækker unge fra at deltage.
Den digitale demokratiske debat foregår stadig
via nogle medier og i nogle formater, som afskrækker de unge, og deltagerne i debatten er
i høj grad nogle mennesker, som de unge ikke
umiddelbart kan identificere sig med. Alt i alt
en demokratisk debat, også online, som snarere
er ekskluderende end inkluderende over for de
unge, og hvor de unges engagement snarere skal
skabes på trods end på grund af formen, indholdet og deltagerne i debatten.
Det gælder også de helt unge førstegangsvælgere, som ellers er meget interesserede i at gøre deres stemme gældende. De er usikre og har derfor
endnu mere brug for at blive taget godt imod i
demokratiet end de fleste andre. Derfor risikerer
vi at gå glip af en fantastisk mulighed for at invitere dem indenfor.
Det er vigtigt, at vi tager hånd om denne udfordring. DUF’s Demokratikommissionen lancerer
den 22. januar en række bud på, hvordan vi kan
igangsætte dette arbejde. Og Søren Schultz Hansen er i øjeblikket ved at afslutte en række kvalitative studier af demokratiet i en digital verden
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og hos de digitale indfødte borgere i foreningslivet.
Demokrati er en tankegang og en livsform, som
skal tilegnes for hver generation, og der er al-

vorligt brug for, at vi får en digital, demokratisk
samtale, som også inkluderer og engagerer en ny
generation af unge demokrater.
■
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DUF: DANSKE OG ARABISKE
UNGE ER VIGTIGE FOR DIPLOMATISK MARATONINDSATS
✍

20. FEBRUAR I ALTINGET UDVIKLING

Af Chris Preuss
Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

U

denrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver i et debatindlæg i Altinget 28. januar, at uro i Mellemøsten kræver en
diplomatisk maratonindsats, og at alle midler
skal bringes i spil.
Det officielle diplomati løber i disse dage hurtigt for at reducere spændinger og finde en konstruktiv vej frem.
Samtidig er Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
og vores partnere i Mellemøsten også i færd
med et langdistanceløb for at styrke unges muligheder for en positiv fremtid i deres hjemlande
og skabe demokratiske alternativer til ekstremistiske fællesskaber.
Fremfor at se unge som en trussel bør vi snarere
se dem som en enorm transformativ ressource,
der kan være med til at skabe positive forandringer i deres samfund.
Det er en indsats, som er støttet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet, og som understøtter og supplerer ministeriets øvrige arbejde med dialog, stabiliseringsindsatser og støtte.
UNGE SKAL VÆRE DEMOKRATISK
DRIVKRAFT
Mere end 60 procent af befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika er under 30 år, hvorfor
et selvstændigt og tværgående fokus på unge i
Danmarks arbejde i regionen er kærkomment
og nødvendigt.

Den store ungdomsgeneration oplever markante udfordringer, når det kommer til at tage del
i samfundsudviklingen og udøve deres sociale,
politiske og økonomiske rettigheder.
Men fremfor at se unge som en trussel bør vi
snarere se dem som en enorm transformativ ressource, der kan være med til at skabe positive
forandringer i deres samfund.
Igennem DUF arbejder danske unge og arabiske
unge i regionen for at øge unges indflydelse og
skabe forpligtende fællesskaber, baseret på demokratiske principper.
Selvom freden og stabiliteten i Mellemøsten
fortsat er udfordret, oplever vi i vores arbejde
stor grund til optimisme. Det største håb for
fremtiden kommer fra unge, som engagerer sig,
og som vil dialogen, samarbejdet og den demokratiske udvikling.
Disse unge skal styrkes, og vi skal give dem rum
og ressourcer, så vi sammen kan bidrage til at
dæmme op for mismod, frustration og polarisering.
SKABER GROBUND FOR EN FREDELIGERE FREMTID
DUF’s dialogambassadører fra Danmark, Jordan, Egypten og Tunesien er et eksempel på,
hvordan det gavner demokratisk udvikling og
fredelig sameksistens, når unge styrkes i at
fremme dialog og forståelse på tværs af nationale, politiske, sociale og religiøse skel.
Siden 2009 har dialogambassadørerne nået over
30.000 unge med dialogaktiviteter, som mind-
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sker grobunden for polarisering og konflikt lokalt – og bygger bro mellem unge i Mellemøsten
og Danmark.
Det samme gælder i Tunesien, hvor KFUMSpejderne i mere end ti år har samarbejdet med
den tunesiske spejderbevægelse, landets største
civilsamfundsorganisation, om at lede en demokratisk udvikling i landet.

Uro i Mellemøsten kræver rigtig nok dansk maratondiplomati, som ministeren skriver. I DUF
er vi stolte af at bidrage til det langsigtede og
vigtige mellemfolkelige diplomati, der styrker
relationerne mellem Mellemøsten og Danmark,
skaber grobund for fredelig sameksistens i regionen og giver unge handlerum til at skabe positive forandringer for dem selv og i deres samfund.
■

I 2018 og 2019 alene er mere end 10.000 unge tunesere blevet trænet i demokratisk medborgerskab og i at kunne påvirke beslutningsprocesser
i deres nærmiljø og samfund.
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LAD OS SLÅ TO FLUER MED
ET SMÆK – TÆNK KLIMAET
IND I GENOPRETNINGEN EFTER
CORONAKRISEN
✍

24. APRIL I JYLLANDS-POSTEN

Af JULIAN LO CURLO, Danmarks ungdomsdelegat til FN for klima og miljø og MONIKA
SKADBORG, forperson for Ungeklimarådet

F

Ns klimatopmøde, COP26, er udskudt
til 2021 grundet coronavirus. Det samme
gælder FNs biodiversitetstopmøde, som
skulle have fundet sted i efteråret. Det er kun to
af de mange møder og forhandlinger, som skulle
have været med til at definere, hvordan vi som
mennesker handler på den nuværende klima- og
biodiversitetskrise, men som nu er rykket.

Der er ikke meget at gøre ved, at fysiske møder
er nødt til at blive sat på pause. Men mens vi
godt kan rykke en masse møder og politiske
deadlines, kan vi ikke forhandle en ny deadline
med kloden. Videnskaben forhandler ikke. Det
er derfor vigtigt, at selvom internationale forhandlinger og møder er rykket, sætter vi ikke
klima- og biodiversitetsarbejdet på pause. COVID-19 er den største trussel, menneskeheden
står overfor i dag, men klima- og biodiversitetskrisen er en langt større trussel på lidt længere
sigt. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi laver
koblinger mellem hvordan vi arbejder med begge. Hvis vi ikke tænker på løsninger, der skaber
synergier mellem de globale kriser, vinder vi
måske i første omgang slaget mod en pandemi,
men vi risikerer at tabe krigen mod klima- og
biodiversitetskrisen. Vi må ikke glemme, at
WHO, Internationalt Røde Kors og World Economic Forum peger på klimakrisen som et af
århundredets store årsager til sundheds-, humanitære og økonomiske kriser.

Vi skal sammentænke genopretningsplanerne
for økonomien efter coronakrisen med de nationale handlingsplaner for klima. Disse handlingsplaner kaldet NDC’er skulle have været
præsenteret på COP26 i år, men selvom den eksamen er udsat, skal landene stadig gøre deres
hjemmearbejde. Det fancy FN møde er udskudt,
men det er de ekstremvejrshændelser og flygtningestrømme, der følger med klimaforandringerne, ikke. Hvis vi er smarte, bruger vi de økonomiske genopretningspakker på at fremrykke
de nødvendige investeringer i grønne jobs. Hvis
vi i stedet spilder for mange af pengene på at
holde hånden under sorte industrier, står vi bare
med en endnu større regning på længere sigt. Vi
skal huske, at klimahandling kun bliver dyrere,
jo længere vi venter.
Lad os vælge nye veje, som støtter en økonomisk
udvikling, som er bæredygtig og ansvarlig overfor kloden. Lad os tænke langsigtet og udvikle
nye modeller, som ikke er baseret på business
as usual, som vi ved ikke fungerer. Lad os slå to
fluer med et smæk, så vi undgår en kæmpe økonomisk krise nu med løsninger, som er med til
at redde vores levevilkår fra et økologisk kollaps
på lidt længere sigt.
Når de globale klima- og biodiversitetsforhandlinger genstarter, skal vi vise vejen til ambitiøse
og forpligtende aftaler. Danmark skal både i EU
og FN presse på for, at regeringer rundt om i
verden tager globale aftaler seriøst. Vi skal udvikle solidariske aftaler, som støtter de lande, som
bliver mest påvirket af klima- og biodiversitets-
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krisen, og vi skal støtte deres muligheder for at
implementere bæredygtige tiltag. Aftalerne skal
sikre, at lande som har flest ressourcer, og som
forurener mest, tager ansvar. Danmark er et af de
lande, og vi skal vise, at omstilling til et bæredygtigt samfund er ikke kun nødvendigt, men også
muligt.
At tænke nu på klima- og biodiversitetskrisen
handler om at arbejde for en verden, som er
mere bæredygtig og mindre sårbar overfor kriser. Vi kan stadig undgå, at millioner af mennesker bliver ramt af de sundhedsskadelige,
økonomiske og sikkerhedspolitiske effekter af
klima- og biodiversitetskrisen, men kun hvis vi
handler nu.
Heldigvis viser Danmark i disse dage, at det er
muligt at tage ansvar for kriser både individuelt og som samfund. Det giver håb om, at det
er muligt at handle på den måde, som klimaog biodiversitetskrisen kræver. Det giver håb
om at bygge et samfund, som er grønnere og
sundere, og som tager ansvar for fremtidige
generationer. Der kræver bare politisk vilje og
samfundssind.
Gennem den seneste tid har politikerne kunne
kommunikere til den lille lokalforening i Holstebro, ligesom den lille forening kan få sine
behov frem til politikerne gennem de store organisationer: DUF, DIF og DGI.
Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden en
stærk organisering.
FORENINGSLIVET HAR VÆRDI I SIG SELV
Foruden de samfundsnyttige initiativer som foreningslivet står bag overalt i landet lige nu, så
har foreningslivet også en værdi i sig selv. I det
brede foreningsliv mødes vi på tværs af sociale
skel, etnicitet og baggrund.
Regeringen har udtrykt, at de særligt vil hjælpe
de foreninger, som arbejder med socialt udsatte. Men i vores optik er det forsimplet at dele
foreningslivet op mellem foreninger, der gør en
forskel for socialt udsatte – og dem der ikke gør.

I DUF ser vi en styrke i bredden. I størstedelen
af DUFs medlemsorganisationer er aktiviteterne
ikke rettet mod en særlig gruppe af mennesker.
FORENINGER SKAL RUMME BREDDEN
Vores foreninger rummer alle – uanset om du er
fra Hellerup eller Gellerup. Det brede foreningsliv rummer også mange udsatte børn og unge.
I vores foreninger indgår de bare på lige fod med
andre alle andre, og bliver accepteret, lige præcis som de er. Men de har det ekstra svært lige
nu, hvor deres hverdagsfællesskab er udfordret.
Og de får ikke glæde af en hjælpepakke, som
kun er målrettet socialt udsatte. Eksempelvis er
foreningen Coding Pirates’ aktiviteter ikke målrettet socialt udsatte.
Men de hjælper stadig mange unge, som ellers
kun havde siddet alene foran computeren, ud i
samfundet og giver dem et fællesskab.
Og selvom vores kirkelige foreningers sommerlejre er åbne for alle, så udgør lejrene stadig for
mange deres primære sommeraktivitet, og et afgørende socialt fællesskab.
SAMMEN OM VÆRDIER
I DUF’s foreninger er vi ikke sammen med udgangspunkt i vores sociale status, men derimod
om det vi gør og de værdier, vi deler.
Det har en stor styrke - også i forhold til at forbygge udsathed, og det håber vi ikke politikerne
glemmer hverken nu, eller når krisen er overstået.
Vi foreninger passer på Danmark - også i en krisetid. Fordi vi kan som civilsamfund løse opgaver, som staten ikke kan.
Men nu håber vi også, at Danmark vil passe på
os. Fordi selvom vi er stærke, så er vi ikke uknækkelige.
■
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DUF: CORONAKRISEN VISER
STYRKEN VED ET STÆRKT
ORGANISERET FORENINGSLIV
✍

20. MAJ I ALTINGET CIVILSAMFUND

Af Chris Borup Preuss, formand I DUF

D

et er selvsagt altafgørende, at vi også
efter krisen har et økonomisk stærkt
og sundt Danmark. Men i vores optik,
er det hverken staten, systemet eller økonomien,
som gør Danmark til Danmark.
Det er derimod den medmenneskelige forståelse og de værdier, vi deler, særligt når vi mødes
i foreningslivet.
Danmark er kendetegnet ved sit stærke foreningsliv og solide fællesskaber, som rundt i
hele Danmark giver børn og unge et trygt og
sikkert sted at være sammen.
VI STÅR SAMMEN PÅ TVÆRS I
KRISETIDER
I DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd repræsenterer vi 78 demokratiske landsdækkende børneog ungeorganisationer.
Blandt medlemmerne er sociale, kulturelle og
politiske organisationer samt rollespillere og
spejdere med flere. Når krisen rammer, så rykker vi sammen i bussen.
Det ser vi også i de 5.000 lokalforeninger under
vores paraply, hvor man finder nye kreative måder at gøre en forskel for samfundet.

I Landsgarderforeningens lokalforening i Varde, giver de koncerter på plejecentre og ved ældreboliger for at give de ældre en god oplevelse
i den svære tid.
I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Roskilde samler de skrald i naturen hver søndag.
Og i Ungdommens Røde Kors har man igangsat
konceptet #CoronaVen, hvor unge bliver digital
ven med børn og unge, der eksempelvis er indlagt på hospitalet eller føler sig ensomme.
ORGANISERING ER FORENINGERS
STYRKE
Det er nu foreningslivet viser, hvad vi kan – og
det er lige netop nu, at vores organisering viser
sin styrke. Det er Røde Kors, der på kort tid rekrutterer tusindvis af frivillige til at hjælpe borgere der har behov.
Det er de tusindvis af små hverdagsfællesskaber
i Foreningsdanmark, som organiserer virtuel
madlavning, biografture eller online brætspilsaftener. Det er dem, der hjælper med at holde
sammenholdet og nærheden i live.
Krisen viser også styrken ved at organisere sig
gennem stærke paraplyer. I denne situation er
det afgørende, at vi kan handle koordineret som
samfund.
■

AKUTTE INDSATSER
En af de mange styrker i det organiserede foreningsliv er, at man hurtigt kan mobilisere
kræfter og igangsætte vigtige samfundsnyttige
initiativer.
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TRE ORGANISATIONER I
FÆLLES OPRÅB: DET TAGER
LANG TID, FØR MENNESKER
MED HANDIKAP KAN VENDE
TILBAGE TIL EN ALMINDELIG
HVERDAG
✍

30. MAJ I ALTINGET CIVILSAMFUND

Af Chris Borup Preuss, Mads Edelvang-Peijrup og
Thorkild Olesen

C

oronakrisen har vist, at mennesker med
handikap sagtens kan være en del af
fællesskabet. Vi mødes i stor stil på de
sociale medier, og de sociale aktiviteter foregår over en videoforbindelse. Pludselig oplever
mennesker med fysiske eller psykiske handikap, at deres deltagelse ikke er begrænset af, om
hjælperen er syg, eller om en lokation er handikap-venlig. Eller om store menneskemængder
føles uoverskuelig den dag.
Med den nye digitale måde at mødes på - som
coronakrisen har igangsat - kan flere med handikap nemlig lynhurtigt og hjemmefra tune ind
gennem en videoforbindelse. Fx har Sammenslutningen af Unge med Handicap oplevet, at
medlemmernes demokratiske deltagelse og sociale engagement i foreningen er væsentligt forhøjet. Det er dejligt at mærke, at krisetiden også
har medført positive ting.
Nu er genåbningen i gang, og vi glæder os over,
at mange danskere kan få deres normale hverdag tilbage. Vi har dog et håb om, at alle stadig
husker mennesker med handikap og diagnoser.
For mens andre kan vende tilbage til skolen og
komme i gang med fritidsaktiviteterne igen, vil
dagene for mange mennesker med handikap
stadig være præget af afstand og afsavn. Flere

er nemlig en del af risikogruppen og er enten i
selvvalgt eller pålagt isolation og ved ikke, hvornår det ender.
Det betyder desværre, at ensomheden vokser,
når venner og klassekammerater igen kan mødes, mens man selv må blive hjemme. Dette er
ikke en klagesang. For mennesker med handikap ved godt, at alle tiltagene er med til at passe
på dem. Men der er brug for hjælp. Der er brug
for, at I ikke glemmer mennesker med handikap
i genåbningen. Husk på, hvordan det er at sidde
derhjemme, føle afsavn og ikke kan gøre alt det,
man plejer at gøre.
Så lad os stadig stå sammen, selvom mulighederne bliver flere for nogle. Det vil være en
stor hjælp, hvis alle fortsat tænker over at holde
afstand, følge anbefalingerne og finde på løsninger, så alle kan være med. Fx kan onlineløsninger hjælpe mennesker med handikap med
fortsat at være med på uddannelsen, på jobbet
og i andre sociale sammenhænge.
Hvis mennesker med handikap stadig får mulighed for at være med rundt omkring, bliver det
noget lettere at holde humøret oppe og føle sig
som en del af fællesskabet. Det tager lang tid,
før mennesker med handikap kan vende tilbage
til en almindelig hverdag. Nu håber vi bare, at I
husker dem, som prøver at være de stærkeste. ■
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HJÆLP DE UDSATTE BØRN
TILBAGE I FRITIDSAKTIVITETERNE EFTER CORONA
– DE HAR BRUG FOR DET
✍

10. JUNI I INFORMATION

Af Frans Hammer, medlem af Børnerådet, Charlotte
Bach Thomassen, formand for DGI, Niels Nygaard,
formand for DIF og Chris Borup Preuss, formand for
DUF
Alle børn har ret til et godt fritidsliv. Til at lege,
dyrke fritidsinteresser og til frit at deltage i det
kulturelle og kunstneriske liv. Børnekonventionen sikrer denne rettighed, men den har været
udfordret af coronakrisen, og det kommer til at
have store konsekvenser for den mentale og fysiske trivsel hos mange børn og unge.
I 2019 udgav Børnerådet undersøgelsen Det gode
fritidsliv er venner, tid og frihed. Undersøgelsen slår fast, at børn med et godt fritidsliv trives bedre end andre børn, og at børn, der går til
faste fritidsaktiviteter, har et bedre fritidsliv, er
mindre ensomme og har højere livstilfredshed
end børn, der aldrig går til noget.
De fleste børn går normalt til gymnastik, spejder, musik, håndbold eller andre faste fritidsinteresser, som nu har været lukket ned i en lang
periode. Det samme har børnenes adgang til de
sociale fællesskaber, som er omdrejningspunktet for de organiserede fritidsaktiviteter, og som
er afgørende for børns trivsel.

ning til andre børn og potentielle venskaber
uden for skolen. De børn, der falder fra, er ofte
børn, der i forvejen er udsatte eller ensomme.
Fritidsaktiviteterne er et konkret indsatsområde, hvor vi alle kan bidrage til bedre trivsel
ved at tage ansvar for at sikre det enkelte barn et
socialt liv igen. Derfor skal kommuner, organisationer og foreninger have en særlig opmærksomhed på at informere om og adressere vigtigheden af børns faste fritidsaktiviteter.
Børn fra hjem med begrænset overskud har
brug for, at der er voksne uden for familien, der
følger det enkelte barn. Vores opfordring er, at
trænere, undervisere, skolelærere, pædagoger
og andre ressourcepersoner omkring et barn
rækker ud, tager et barn i hånden og hjælper det
godt i gang med fritidslivet og faste fritidsaktiviteter igen. Det kræver en bred og fælles indsats at sikre alle børns ret til et godt fritidsliv i
kølvandet på corona.
■

Hverdagen begynder langsomt at normalisere
sig, og flere og flere fritidsaktiviteter genåbner.
Mange børn skal nok finde tilbage til deres faste
fritidsinteresser, men hvad med dem, der ikke
gør? Sociale fællesskaber i fritidsaktiviteterne
er for nogle børn den eneste og vigtigste tilknyt-

DUF DELEGERETMØDE 2020

125

NEJ, SCHULTZ JØRGENSEN,
DE UNGE ER IKKE SELVOPTAGEDE
✍

22. JUNI I BERLINGSKE, CHRIS BORUP PREUSS, FORMAND I DUF

K

resten Schultz Jørgensen langer i indlægget ”De unges sociale indignation
overgås kun af deres selvoptagethed” ud
efter den danske ungdom med udokumenterede
påstande om, at unge er ”notorisk sarte” og ”kolossalt selvoptagede”.
At Schultz Jørgensen samtidig med disse anklager svinger sig op på en høj hest og prædiker,
at debatten mellem den yngre og den ældre generation ikke må være en skyttegravskrig, lader
vi i dette indlæg stå tilbage for hvad, det er. En
selvmodsigelse.
I stedet vil jeg gerne gå i rette med nogle af de
udokumenterede påstande, som Schultz Jørgensen skyder mod ungdommen, da han i mine øjne
ikke kunne tage mere fejl.
Lad os starte med påstanden om at unge i dag
er ”helt kolossalt selvoptagede”. En påstand,
der i indlægget forekommer helt kolossalt ubegrundet, hvis man kigger bort fra en malplaceret
henvisning til en amerikansk sprogundersøgelse, der ikke siger meget om unges handlemønstre eller bevidsthedsliv.
Her er blot nogle konkrete eksempler, som må
siges at mane påstanden til jorden. For det første ved vi at unge i dag er dybt sociale og optagede af menneskerne omkring dem. I DUFs
egen Ungeanalyse (2019) vurderer næsten syv ud
af ti unge, familien til at være en af de vigtigste
faktorer for, at de har et godt liv; og faktisk siger
51,8% af de unge i analysen, at de føler sig personligt ansvarlige for, at deres forældre trives.
For det andet ved vi, at unges valgdeltagelse ved
de sidste fire nationale valg er steget i modsætning til mange øvrige aldersgrupper. Højdespringeren fandt sted, ved europaparlamentsvalget sidste år, hvor unges valgdeltagelse steg
med næsten 20 procentpoint. Valgdeltagelse

siger selvfølgelig ikke noget om ungdommens
selvoptagethed per se, men at højdespringeren
netop findes ved europaparlamentsvalget, kunne indikere et stigende engagement i en verden,
der ligger relativt langt væk fra deres egen nære
verden.
For det tredje ved vi fra DUFs Demokratiundersøgelse (2019), at 78% af de 16-25årige har en
holdning til, hvilken retning Danmark og verden skal udvikle sig. Unge brænder for at skabe
en positiv forandring og udvikling i Verden – og
de griber til handling! 53% af de unge har udført
frivilligt arbejde inden for det seneste år. Unge
vil altså for at skabe forandring i verden og i
samfundet. Udfordringen er blot ifølge DUFs
analyse, at alt for mange unge desværre ikke
mener, deres holdninger er værd at lytte til, og
at de ikke ved nok til at blande sig i debatten.
Det handler altså ikke om, som Schultz Jørgensen påstår at, de ”ikke vil lytte til andre end dem,
de er enige med”, men tværtimod at de oplever,
at andre – og ja, særligt de ældre generationer –
ikke vil lytte til dem.
En anden af Schultz Jørgensens påstande refererer til udtrykket ”OK, boomer” som ”de unges
globale kampråb”. Det er simpelthen noget sludder at kalde det, det. Udtrykket som jeg sjældent
hører brugt i flæng i seriøse samtaler, er hovedsageligt ment kækt og drillende og rettet mod
den gruppe af ældre medborgere, der har svært
ved at finde ud af at begå sig på internettet. Og
så kan det godt være at udtrykket blandt enkelte
unge har rykket sig ud af Edb-maskinen, men
det kvalificerer altså næppe udtrykket til at være
et globalt kampråb. Hverken for ungdommen –
eller for nogen andre.
Relevante globale – og primært ungdommelige – kampråb at fremhæve ville være hashtags
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som #Climatestrike og #Fridaysforfuture, der er
startet af ungdommen i kampen mod klimaforandringer. #Freehongkong er et andet eksempel, der understøtter den primært studenterdrevne kamp for et frit Hongkong. Disse seriøse
kampråb er blot nogle få eksempler på, at man
ikke skal bruge mange sekunder på internettet
for at finde ægte paroler fra unge, som kalder
på forandring og handling. Globalt og for fællesskabets skyld.
Schulz Jørgensens og hans eventuelle meningsfæller bør vide, at når ungdommen engagerer
sig i bevægelser som ovenstående, er det ikke
for at indtage en offerrolle, eller fordi vi føler os
uretmæssigt krænket. Det er for at frigøre os fra
de problemer, som vi er vokset op med og kommer til at arve. Den grundlæggende kamp har vi
tilfælles med hundredvis af generationer før os.
Så når ungdommen tager kampen op, så er det
faktisk et udtryk for en generation – ligesom så

mange ungdomsgenerationer før os – der vil forandre verden for vores alle sammen skyld; og det
kræver trods alt mere end en styrken fra et snefnug. Den metafor kan Schultz Jørgensen derfor
også fin pakke sammen.
Slutteligt er jeg sådan set enig med Schultz Jørgensen i at italesættelsen og vedligeholdelsen
af en generationskamp er uproduktiv, og at en
skyttegravskrig ingen hjælper. Vi har alle et fælles ansvar for at sikre at unges sociale indignation og engagement ikke kanaliseres i retning
af en generationskamp, men i stedet rettes mod
vores demokratiske strukturer, hvor de kan omsættes til konkret forandring.
Ungdommen vil gerne gøre en forskel for samfundet og for fællesskabet. Det handler for os
alle om at sikre, at unge ikke alene har en plads
på Slotspladsen med et skilt i hånden, men at de
også har en plads ved forhandlingsbordet med
et stemmekort i hånden.
■
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KULTURSPIDSERNES KRITIK
AF JOY MOGENSEN ER HELT
FORFEJLET
✍

10. AUGUST I INFORMATION

Chris Borup Preuss, formand i DUF

D

et mindretal fra kulturlivet, der befinder
sig godt i debatspalterne, har kritiseret
kulturministeren massivt de seneste
måneder. Men kritikken er forfejlet og handler
nok mere om, at de har opgivet at få flere med i
deres kulturfællesskab, skriver formand for DUF,
Chris Holst Preuss, i dette debatindlæg

Det har været skrevet meget om kulturminister
Joy Mogensens (S) gøren og laden de seneste
måneder. Skuespillere, museumsdirektører og
politikere har kritiseret ministerens påståede
manglende forståelse for lige præcis deres særegenhed og helt særlige behov. Set fra det brede
danske foreningsliv kan jeg ikke tilslutte mig
kritikken.
Håndteringen af kulturlivets udfordringer under corona er det, kritikken udspringer fra. Så
lad os starte der.
Allerede dagen efter, at statsministeren annoncerede nedlukningen, havde Dansk Ungdoms
Fællesråd og andre centrale kulturaktører et
møde med ministeren, om hvordan vi var påvirket af situationen.
Vores største bekymring på det tidspunkt var,
at vores 5.000 lokalforeninger ville miste deres
lokale tilskud ude i kommunerne på grund af et
aktivitetskrav i folkeoplysningsloven. Få dage
efter mødet lå der en bekendtgørelse fra ministeren om, at kommunerne kunne dispensere fra
aktivitetskravet. Vi var meget konkrete på vores
behov, og ministeren lyttede.

Kort inde i nedlukningen blev det tydeligt for os
i foreningerne, at mange af vores lokalforeninger ville få meget store tab på nedlukningen af
byfester, markeder og festivaler. Vi foreslog en
konkret model for, hvordan man kunne holde
hånden under de allermest udsatte frivillige foreninger.
Behovet var større end det beløb, politikerne
kunne afse, men pengene kom, de kom hurtigt,
og de mest pressede foreninger får hjælp. Joy
Mogensen og Folketingets partier har i den grad
holdt hånden under den brede foreningsbaserede del af kulturlivet, da vi var allermest udsat.
Jeg kan da sagtens genkende billedet af et meget
presset embedsværk. Jeg kan genkende billedet
af en minister og ordførere, der er lagt ned af
henvendelser, og jeg kan også spejle mig i bekymringen for, om vi nu blev glemt.
Men ser man på tingenes tilstand her efter Danmarks delvise genåbning, så kan ministeren
sammen med Folketingets partier glædes over,
at Foreningsdanmark nok er ramt og har lidt
tab, men vi er her stadig, og vi er klar til at skabe
fællesskaber, mening og kultur for hundredtusindvis af danskere, også efter corona.
BRED ADGANG TIL KULTUR
Kritikken af ministerens coronahåndtering har
udartet sig i en mere substantiel kritik af en påstået manglende vision for kulturlivet. Det billede kan jeg ikke genkende.
Jeg oplever en minister, der vil udfolde det kulturelle potentiale, der ligger i alle og ikke kun de
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mest kulturvante. Altså et kulturliv, der fokuserer på den brede befolkning frem for et mindretal, som befinder sig godt i debatspalterne.
At det falder nogle i det etablerede kulturliv for
brystet, at ministeren tillader sig at sammenligne en håndboldhal og en teatersal, synes jeg siger mere om deres manglende kendskab til den
kulturelle dannelse, der kan ske i en håndboldhal, end det gør om ministeren.
Ministeren lever i en konkret politisk virkelighed, hvor danskernes hårdt tjente skattekroner
kun kan bruges én gang, og derfor er hun selvfølgelig nødsaget til at forholde sig til, hvordan
hele Danmark får glæde af kulturen, og herunder også veje de kulturelle fællesskaber, danskerne har adgang til, op mod hinanden. Her
er netop adgang jo centralt og bør selvfølgelig
også indgå i den politiske overvejelse om, hvad
man vil med kulturen.
Jeg synes, mange i kulturlivet ofte har tendens til
at glemme netop helt almindelige danskeres adgang, når der drøftes, hvad der er god kultur. Og
hvilken kultur helt almindelige danskere dyrker
- for eksempel det frivillige arbejde i håndboldhallen, at være spejder eller at engagere sig i de
mange tusind foreningsfællesskaber, der binder
folk sammen helt ude lokalt.

Derudover oplever jeg en minister, der særligt
har fokus på kulturens evne til at skabe kulturelle fællesskaber. I mine ører er det meget meningsfuldt. Kulturen skaber demokratiske samtaler om, hvem vi er som mennesker, og hvad vi
vil som fællesskab. Den samtale ønsker ministeren, at flere danskere skal være en del af.
Det ser jeg ikke som et angreb på professionelle
kunstnere eller andre kulturfolk, men som en opfordring til at drøfte hvilke rammevilkår kulturen
har brug for for at få det til at lykkes. Det kræver
selvfølgelig, at man formår som kulturaktør at
formulere det frem for personbåren kritik.
Selvfølgelig er det muligt at få flere til at udfolde
sig kulturelt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Ligesom det er muligt at få flere børn og
unge med i de demokratiske fællesskaber, som
vores lokalforeninger er, uden at gå på kompromis med kvaliteten af foreningernes arbejde eller deres demokratiske organiseringsform.
Det er da trist, hvis dele af kulturlivet på forhånd
har opgivet, at flere kan være en del af netop den
måde, de skaber kultur på. Men at omsætte den
kapitulation til en kritik af ministeren, mener
jeg, er forfejlet.
■
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DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV STYRKER DEMOKRATIET
✍

22. AUGUST I JYLLANDS-POSTEN

Chris Borup Preuss, formand i DUF

P

eter er ni år gammel og går til spejder hver
onsdag. For Peter er onsdag eftermiddag i spejderhytten bare en fritidsaktivitet, hvor han kan være sammen med sine venner
og lære, hvordan man binder knob og bygger
med rafter.
Men helt uden at vide det bliver Peter demokratisk dannet. Mange har den fejlagtige opfattelse,
at demokrati primært handler om talerstole og
afstemninger, men i foreningslivet opstår den
usynlige lim, der i virkeligheden gør det danske
demokrati stærkt.
For i de frivillige foreninger lærer børn og unge
at indgå i et fællesskab.
De lærer at samarbejde med hinanden, og hvordan man træffer beslutninger til gavn for fællesskabet - også selv om man er uenige. De lærer at
vove, tage ansvar og vise lederskab. De lærer, at
de har værdi som mennesker, fordi de er med.
Der er mange ting, der truer vores demokrati.
Vi bombarderes dagligt af en overvældende
mængde information, fake news lever i bedste
velgående, og partierne har i mange år mistet
medlemmer.
Hvis vi skal bekæmpe de krisetegn, vi ser for demokratiet, tror jeg, at vi skal begynde med det
lille foreningsdemokrati. Fordi det giver børn
og unge redskaber til at begå sig i den tid og
det samfund, vi lever i, og sikrer, at de vokser op
som oplyste og dannede demokrater med fremtidstro, tillid til hinanden og en følelse af at høre
til.
Men det frivillige foreningsliv er presset. En
analyse fra DUF af økonomien på folkeoplysningsområdet viser, at landets kommuner tilsammen har sparet 113 mio. kr. på folkeoplysning fra 2007 til 2016.

Det omfatter bl. a. tilskud til aktiviteter i det frivillige foreningsliv, som f. eks. spejdere og rollespillere.
Det synes vi i DUF selvsagt er ærgerligt.
Fordi vi ved, at det frivillige foreningsliv kan
være med til at løse rigtig mange af de udfordringer, som vores samfund står over for. Men
det bliver sværere og sværere, når rammevilkårene systematisk bliver forringet i kommunerne.
■
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DUF: LAD UNGDOMMEN
EJE DEN NYE UDVIKLINGSPOLITISKE STRATEGI
✍

26. AUGUST I ALTINGET UDVIKLING

Chris Borup Preuss, formand i DUF

U

nge verden over er lige nu i risikozonen for at blive de langsigtede tabere
af covid-19-pandemien.
Verdens hidtil største ungdomsgeneration oplever, at deres uddannelser bliver afbrudt, at den
i forvejen høje ungdomsarbejdsløshed stiger
yderligere, og at deres rettigheder og muligheder indskrænkes.
Coronakrisen har medført, at de mange foreningsfællesskaber verden over, som er afgørende for et
godt ungdomsliv og unges muligheder for at udvikle sig og kræve deres rettigheder, er i fare.
Så selvom unge ikke er den gruppe, der har mest
at frygte på kort sigt, er der behov for indsatser,
der giver den største ungdomsgeneration nogensinde mulighed for at engagere sig, få indflydelse, tage ansvar og skabe forandringer.
Det ved vi, at de er gode til – og derfor bør unge
være i fokus i den nye udviklingspolitik.
DANMARK ER ET FOREGANGSLAND
Med ’Verden 2030’ gjorde et bredt politisk flertal i Folketinget unge til en stærk udviklingspolitisk prioritet. Strategien understreger blandt
andet, at ”det handler om udvikling af og med
de unge, ikke bare for unge”.
Sammen med ungepakken fra 2016 har det på
globalt plan gjort Danmark til bannerfører på ungedagsordenen, som også i stadig stigende grad
har momentum i det samlede verdenssamfund.
Danmark går foran og viser på bedste vis, hvordan ungeinddragelse kan ske i praksis. Det gør
vi blandt andet, når vi sender ungdomsdelegater
ud i verden.

De giver unge en stemme i globale fora som for
eksempel FN, og de tager globale dagsordener
med hjem til Danmark, gør dem forståelige for
andre danske unge og skaber dialog om unges
rolle i udviklingssamarbejdet.
Også DUF’s internationale pulje er et globalt
foregangseksempel for meningsfuld ungeinddragelse. Puljen muliggør, at en mangfoldig
gruppe af unge fra det danske foreningsliv – alt
fra spejdere til ungdomspolitikere, rollespillere,
studerende og unge med handicap – i partnerskaber med unge i udviklingslandene får mulighed for at hjælpe med at skabe positive forandringer i lokalsamfund over hele verden.
Det ser vi for eksempel, når Venstres Ungdom i
samarbejde med unge zambiere arbejder for at
styrke kvinders rettigheder.
Eller når KFUM og KFUK arbejder for at styrke
unge fængselsindsattes muligheder og rettigheder med deres søsterorganisation i Cameroun.
DEMOKRATISKE MIGRANTER
Der er ingen tvivl om, at Danmark har gjort
unge til en vigtig del af løsningen for en mere
bæredygtig fremtid, og det bør vi fortsætte med
at gøre.
Her er det afgørende at huske, at ungedagsordenen handler om mere og andet end bare job.
Det handler i høj grad også om at støtte unges
demokratiske fællesskaber, som er afgørende
for deres fremtid og verdens demokratiske udvikling.
Rapporten ’Scaling Fences’ fra UNDP fra 2019
dokumenterer for eksempel, at unge afrikanere
ikke udelukkende migrerer til Europa af økonomiske årsager.
Flere tager den lange og usikre rejse til Europa,
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fordi de føler sig marginaliserede og mangler
muligheder for indflyelse og dermed en fremtid
i deres land.
Og vigtigheden af at støtte unges muligheder
i andre lande er ikke blevet mindre efter fremkomsten af covid-19. Krisen er nemlig flere steder blevet udnyttet til at indskrænke civilsamfundets råderum i en række lande – og derved
stiger vigtigheden af unges demokratiske fællesskaber på tværs af landegrænser også.
ANSVAR UNDER PANDEMIEN
Står det til mig, er der ingen tvivl om, at ungdommen skal gå forrest i kampen for demokrati,
menneskerettigheder og bæredygtighed.
For udover at bidrage til den globale profilering
af Danmark er det helt afgørende for at indfri
verdensmålene. For hvis den største ungdomsgeneration nogensinde sidder uden for udviklingen og ikke er med på råd, risikerer vi at tabe
alting på gulvet. Fremtiden tilhører ungdom-

men, og de bør derfor få rammerne til at forandre den verden, der er og bliver deres.
Og ungdommen står klar. Vi har lige nu en
dansk ungdom, hvor flere end nogensinde før
ønsker at engagere sig i internationale partnerskaber og gøre en forskel.
Og vi har set, hvordan unge i samarbejde på
tværs af landegrænser ansvarligt har håndteret
og taget ansvar for deres lokalsamfund under
pandemien.
Men for at unge kan udfolde deres store potentiale kræver det nogle rammer, der tillader det. I
DUF håber vi derfor på en ny udviklingspolitisk
strategi, der i høj grad prioriterer og inddrager
unge og inviterer til, at ungdommen tager ejerskab for fremtiden.
Den nye udviklingspolitik bør på lige fod med
FN’s ungestrategi anerkende unge som forandringsagenter, der skal drive verdens udvikling.
■
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DRIKKEKULTUR. ALKOHOLFORBUD AVLER IKKE ANSVARLIGHED HOS UNGDOMMEN
✍

31. AUGUST I AVISEN DANMARK

Chris Borup Preuss, formand i DUF

H

en over sommeren har debatten om
unges alkoholvaner kørt på ny. Vi hører om en generation der ikke kan styre sit alkoholindtag.
Og om en generation der har en førsteplads i
Europa, når det kommer til at drikke flest genstande. Nogle steder fremlægges det nærmest
som om, at ungdommen lever for at drikke og
gerne gør det i store, ustyrlige mængder.
Det har ført til en række erklæringer som, at salg
af alkohol skal forbydes for unge under 18 år og
andre restriktioner, der skal forhindre unge i at
indtage alkohol.
Men når man beskriver den danske ungdom
som europamestre i druk og samtidig tager sig
til hovedet, så glemmes det ofte, at den nuværende generation af unge i Danmark drikker
mindre end før.
Sundhedsstyrelsen skriver selv, at danske unge
drikker mindre, end ungdommen gjorde 10 år
siden. Og ikke nok med det, så begynder ungdommen også at drikke senere, end de foregående generationer gjorde.
Men nu har nogle af landets gymnasier meldt
sig ind i kampen mod unges alkoholkultur ved
at ville forbyde udskænkning af alkohol til skolernes fester, mens Danske Regioner vil forbyde
salg af alkohol til unge under 16 år generelt.

Men vil vi virkelig være et land, hvor man ikke
udviser tillid til ungdommen? Gymnasieelevernes talerør -Danske Gymnasieelevers Sammenslutning -har selv været ude og sige, at indføres
der et forbud mod alkohol til gymnasiefester, så
vil unge finde alternative fællesskaber i stedet,
hvor der ikke er forbud mod alkohol, og derved
rykkes det fra trygge rammer og ud i ukendt farvand, hvor der ikke er opsyn og tryghed.
Sandheden er blot, at vi ikke kommer nogen
vegne med at forbyde unge mennesker at drikke.
Forbud avler nemlig ikke ansvarlighed.
I stedet for at have en målsætning om at Danmark skal have en drukfri ungdom, så bør vi arbejde for, at det er mere sikkert at drikke som
ung. Det betyder ikke, at vi skal opfordre ungdommen til at drikke – tværtimod.
Blot at det gøres forsvarligt.
Det vil sige, at vi skal sikre, at unge mennesker
er i trygge omgivelser, når unge drikker. Hvis et
forbud bliver en realitet, risikerer vi, at det gøres
i smug - og uden kontrol.
Samtidig vil det være sværere at få hjælp, hvis en
i vennekredsen skulle have indtaget for meget.
Ungdommen vil gerne have frihed under ansvar,
men det kræver, at vi også har en tillid til dem.
Derudover skal vi sikre, at ungdommen lærer
om alkohols påvirkning på kroppen, og at vi
kender konsekvenserne af et for højt alkoholforbrug og -misbrug.
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I stedet for at have en målsætning om at Danmark skal have en drukfri ungdom, så bør vi arbejde for, at det er mere sikkert at drikke som
ung. Det betyder ikke, at vi skal opfordre ungdommen til at drikke - tværtimod. Blot at det
gøres forsvarligt.

Rettelse 01.09.2020:
Debatindlægget fra Chris Borup Preuss, formand
for Dansk Ungdoms Fællesråd, om drikkekultur
i Danmark mandag manglede de sidste afsnit. De
kommer her: ” Og så er det særligt vigtigt at sætte fokus på, at det er helt okay at melde, at man
ikke er interesseret i at drikke alkohol, både en
enkelt aften, men også helt generelt.

Så i stedet for at trække et forbud ned over
unge, så bør vi give os de bedste forudsætninger
for selv at have en forsvarlig omgang med alkohol. Ungdommen i dag tager et stort ansvar for
egne handlinger og for samfundet som helhed.
Valgdeltagelsen skød op ved sidste Europarlamentsvalg, fordi de unge valfartede til stemmeurnerne. Unge har været med til at tage ansvar
og føre an i kampen for et bedre klima. Så når
vi ikke mener, at forbudsvejen er vejen frem, så
skyldes det, at den danske ungdom grundlæggende er ansvarlig, og at forbud fjerner ansvarsfølelsen.”.
■
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ALLE UNGE FORTJENER ET
FÆLLESSKAB. CORONAKRISEN
KAN LÆRE OS AT INVITERE
NYE MED
✍

1. SEPTEMBER I KRISTELIGT DAGBLAD

Chris Borup Preuss, formand i DUF

D

A coronapandemien i marts tvang os
til social distancering, oplevede mange
for første gang ikke at have adgang
til et fællesskab. Ikke at kunne give hånd, ikke
kunne kramme, ikke at kunne se sine venner fra
skolen, studiet eller deltage i de mange fællesskaber, de fleste af os er en del af. Vi fik med
andre ord lov til at opleve, hvad det vil sige at
være uden for fællesskabet.
For de fleste af os var det heldigvis en parentes,
indtil vi igen kunne vende tilbage til en hverdag,
som næsten var som før.
Men som vi kunne læse i Kristeligt Dagblad i
sidste uge, føler flere og flere unge sig ensomme.
For dem er social distancering ikke en parentes.
Det er den barske hverdag, uanset om der er coronakrise eller ej.
Det er de unge, som ikke er en del af et fællesskab. Unge, der - på grund af deres baggrund
eller forudsætninger - ikke har den samme adgang til et fællesskab som resten af os.
ÅRSAGERNE ER MANGE. Det kan være, at
man ikke kan betale kontingentet til spejderklubben. Det kan være, at man bor i et område,
hvor der ikke er et tilbud af fritidsaktiviteter. Eller det kan være, at man bare ikke er så privilegeret at kende nogen, som inviterer en med.
Det er derfor tid til selvindsigt. Vi må spørge os
selv, om vi i foreningslivet egentlig er så mangfoldige og åbne, som vi går og tror, For selvom
foreningerne viste stor styrke under nedlukningen af Danmark - nemlig ved, at man har et
stærkt fællesskab, som venter på en, og som fø-

ler sig forpligtet over for hinanden - så er sandheden også, at vi ikke er rummelige, mangfoldige og åbne nok.
Vi er ikke altid lige gode til at række ud til andre, som ikke ligner os selv. Vi er ikke gode nok
til at få alle med. Sådan rigtigt få alle med. Det
kræver selvkritik, refleksion og et ønske om at
gøre noget ved det - også selvom det betyder, at
man skal ændre sine vante måder at være fællesskab på. Så vi skaber rammer og tilbud, der kan
rumme flere.
DET ER DERFOR, vi i Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet har iværksat partnerskabet
Alle Unge Med i Fællesskabet.
Sammen med en masse foreninger kaster vi et
kritisk blik på os selv for at se, hvordan vi kan
blive bedre til at åbne os og række ud.
Desuden lancerer vi kampagnen Fællesskaber
for Alle, hvor vi opfordrer til, at vi alle bliver
bedre til at række ud til dem, der ikke ligner os
selv. Så vi sørger for, at der faktisk er fællesskaber for alle.
Målet er at give alle unge lige adgang til at blive
en del af et demokratisk dannende fællesskab.
Fordi foreningslivet er en stærk ramme for meningsfulde aktiviteter og samvær med andre
unge.
Fællesskaber med stærke relationer, hvor man
som ung kan dele udfordringer og bekymringer.
Et fællesskab, hvor man føler sig god nok, uanset
hvor stort eller lille ens bidrag eller præstation er.
Fordi unge i foreningsfællesskaberne lærer at
tage ansvar og at samarbejde.
Fordi de udlever hverdagens demokrati og skaber social sammenhængskraft.
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Hvis alle unge skal med i fællesskabet, bliver
vi i foreningslivet og fællesskaberne nødt til at
udfordre os selv. Vi må undgå at blive selvtilstrækkelige, og vi må blive ved med at finde nye
måder at nå nye unge på.
Alle unge fortjener et fællesskab. Men det kræver foreninger, der tør se indad og gøre noget

anderledes. Den bevægelse håber vi at sætte i
gang med vores projekt. Chris Preuss er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, og Peter
Giacomello er sekretariatschef i Tuborgfondet.
■
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DER ER BEHOV FOR, AT UNGE
KAN TRÆNE SINE DEMOKRATISKE FÆRDIGHEDER
✍

1. SEPTEMBER I ALTINGET CIVILSAMFUND

Af Chris Borup Preuss, formand i DUF, Rasmus
Meyer, forstander på Krogerup Højskole og Bjørn
Hansen, direktør i DeltagerDanmark

D

anske unge er blandt nogle af Europas
absolut dygtigste, når det kommer til
viden om politik og samfund.
De ligger side om side med de øvrige nordiske
lande i toppen, når man måler på viden og holdninger.
Så det er altså ikke kundskaberne, det kniber
med.
Ikke desto mindre halter det med de unges demokratiske selvtillid.
For selvom ”Fridays for future” og andre synlige ungebevægelser kunne give et andet indtryk, så siger hver fjerde ung i DUF – Dansk
Ungdoms Fællesråds demokratianalyse, at de
generelt ikke er interesseret i politik og samfundsforhold.
Samme andel svarer ”hverken eller”. De mener,
at de ikke ved nok, at politik er kompliceret, eller at politikerne kun tænker på sig selv og alligevel ikke lytter.
Demokratiske kompetencer er ikke en selvfølge
I Danmark har vi et skole- og uddannelsessystem, der på mange måder lykkes med at gøre
unge kloge og dygtige og vidende om det samfund, de er en del af.
Men der bliver sjældent skabt tid og rum til, at
de oplever, hvordan de kan bruge den viden til
noget.
For demokratiske kompetencer er ikke noget,
man bare har eller noget, vi bare kan tage for
givet. Det er ikke noget, vi kan lære i skolen eller læse os til.

TRÆNING ER AFGØRENDE
Ingen hopper ubesværet op på ølkassen og holder en brandtale første gang. De fleste har brug
for lige at teste sine holdninger og smage på forskellen mellem for og imod, før de ytrer sig.
Mange har brug for at øve sig i at lytte til, hvad
den anden siger i samtalen og ikke bare efter en
pause, hvor man selv kan komme til orde.
Ligesom mange af os nok har brug for at træne
at være uenige med vores venner, klassekammerater eller forældre uden at blive forskrækkede
eller nervøse for, om det nu slår skår i hyggen.
DEMOKRATISK SELVTILLID SKAL
OPBYGGES
Demokrati og det at tage del i det – hvad enten
det er til valg, på talerstole eller i en helt almindelig samtale om, hvad der sker i vores samfund
– er svært.
Men det er også vigtigt. Og en demokratisk
fremtid kræver, at vi får opbygget de unges selvtillid.
En risiko ved et samfund med underskud på den
demokratiske selvtillid er nemlig resignationen.
At en for stor del melder sig ud, kigger på samfundet og konstaterer, at her kan de alligevel
ikke gøre en forskel.
En anden er polarisering – at der bliver længere
mellem de politiske fronter, og at forskellene
mellem os bliver så store, at det er svært at se,
hvordan vi overkommer dem.
Med det følger i sidste ende også radikaliseringen.
Derfor er det vigtigt, at vi får skabt nogle rammer for vores unge, så de bliver bekendt med, får
trænet og opnår selvsikkerhed i deres demokratiske kompetencer.
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TRÆNING KAN FREMME HOLDNINGER
”Jeg har altid tænkt, at jeg nok ikke har så mange holdninger til tingene. Men det har jeg fundet ud af, at det har jeg rent faktisk. Min holdning kom ud i dag”.
Citatet her kommer fra en ung kvinde. Til daglig
går hun på landbrugsskole og har egentlig aldrig
tænkt på sig selv som en, der har holdninger til
samfundet eller politiske emner.
Én dags træning i demokrati med DUF og besøg af en håndfuld unge fra ungdomspartierne
på hendes skole, har åbnet hendes øjne for, at
hun faktisk har holdninger.
Og at hun sagtens både kan og vil forholde sig
til det samfund, der omgiver hende og måden,
det er skruet sammen på.
Og denne unge kvinde er langt fra den eneste,
der har brug for en anledning til at opdage, at
hun har det sådan.
Danskernes frisind, ligestilling og politikere,
der cykler på arbejde, er yndlingseksemplerne,
når vi skal fortælle udlændinge, hvordan Danmark hører til blandt de sande dukse, når det
kommer til at praktisere et frit og levende demokrati.
Og måske er vi endda så glade for den fortælling, at vi ikke altid opdager, hvis det ikke stemmer. Eller tænker over, hvor de evner, det kræver, faktisk kommer fra.

Det tror vi på, fordi vi hver dag ser det ske ude
i foreningslivet, i højskolemiljøet og i civilsamfundet.
Den oplevelse vil vi gerne give mange flere unge
muligheden for at få – uanset om de så vælger
at gå hjem og finde sig et foreningsfællesskab,
skaber deres eget nye fællesskab bagefter eller
noget helt tredje.
Hvis vi skal sikre, at ungdommen tør at tale højt
om samfundsproblemer, og hvordan de mener,
at samfundet skal indrettes, så skal vi give dem
plads til at øve sig.
HANDLEKRAFT SKAL SIKRE
DEMOKRATI
Sammen forsøger vi i DUF, DeltagerDanmark
og Krogerup Højskole at gøre det gennem ”Folk
– mødested for demokrati og dannelse”, hvor vi
til at starte med tager imod de første 200 unge
med Nordeafondens støtte dette skoleår i et
målrettet demokrati-træningsforløb.
Vi vil sætte mod og handlekraft i centrum, og få
de unge til at mærke, hvordan det føles at gå i
gang med at engagere andre i at skabe de forandringer, man ønsker sig.
Og hvis de unge skal have mod og selvtillid nok
til at stille sig op på ølkassen og ytre deres holdninger, så skal vi starte et sted. Og vi starter med
folk – mødested for demokrati og dannelse. ■

FLERE UNGE SKAL OP PÅ ØLKASSEN
Vi tror på, at den demokratiske dannelse opstår
gennem handling.
Når man mærker, at man kan og tør og flytter
noget i fællesskab med andre.
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DUF: DANSKE UNGE HAR MEDANSVAR FOR DERES GLOBALE
GENERATIONSFÆLLER
✍

5. OKTOBER I ALTINGET UDVIKLING

Chris Borup Preuss, formand I DUF

D

et bør, må og skal være en dansk mærkesag at sikre et bredere engagement i
Danmarks udviklingsarbejde.
Vi har et globalt medansvar for, at ungdommen
sikres de bedste vilkår for en bedre fremtid. Der
er allerede et ungt og stærkt fokus på klima og
miljø, sundhed og menneskerettigheder, samt
demokrati og partnerskaber.
Derfor har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd sammen med udviklingsminister Rasmus Prehn (S)
besluttet at udvide ungdomsdelegatprogrammet.
Med udvidelsen fra seks til otte ungdomsdelegater sætter Danmark sig forrest i kampen for
at øge ungeinddragelsen. Manglende beskæftigelse blandt unge fylder meget på den globale
dagsorden – men de er ikke med, når emnet debatteres, eller når beslutningerne træffes.
Det er derfor afgørende, at ungdommen er en del
af løsningerne, og at ungeinddragelsen afspejles
ved beslutningstagernes bord – og her får ungdommen nu et sæde. De kommende ungdomsdelegater kommer til at beskæftige sig med noget,
der særligt berører ungdommen: ”faglært uddannelse og jobskabelse”. Dette skyldes flere ting.
STØRRE INDFLYDELSE PÅ EGEN
FREMTID
For det første har vi verdens største ungdomsgeneration nogensinde. I nogle dele af verden har
unge det heldigvis godt – ja andre vil nok kalde
det privilegeret, mens vi i Danmark ser det som
en selvfølge: Gode muligheder for uddannelse.
Nem vej ind på jobmarkedet. Et sikkerhedsnet,
hvis der ikke findes fodfæste.

Men sådan er det ikke i alle dele af verden. Og
som en del af den største ungdomsgeneration,
verden nogensinde har set, har vi et ansvar for,
at store dele af den generation ikke går tabt.
DUFs ungdomsdelegater skal internationalt
være en stemme for ungdommen i store livsspørgsmål, såsom hvilket job man har eller kan
få og derved ens forhåbninger om at skabe et
godt liv for sig selv. Unge skal nemlig både have
en fremtid med mening gennem demokratisk
udvikling og involvering, men også en fremtid
med beskæftigelse og forøget levestandard gennem job og uddannelse.
Derved vil vi ikke kun være med til at mindske
antallet af unge, der drager ud på farefuld migration i jagten på større lykke og mere indflydelse på egen fremtid. Unge vil utrolig gerne
være en del af løsningerne, og beslutningerne
bliver også bedre set med ungdommens øjne,
hvis de træffes med unges indflydelse.
FAGLÆRTE SKAL MED PÅ FN-NIVEAU
For det andet så har Danmark et internationalt
ansvar. Når unge i det globale syd får reduceret
deres demokratiske rettigheder, muligheden for
uddannelse og arbejde forværres, og deres fremtid bliver usikker, så skal danske unge være med
til at løfte den internationale dagsorden for og
med dem.
Ungdommen har også et ansvar for, at resten af
verdens unge på linje med de danske har flere og
bedre muligheder end generationerne før dem.
Den nye tematik og valget om at udvide antallet
af ungdomsdelegater sikrer, at der bliver givet
en stemme til et område, hvor der er stort fokus, men som mangler resultater og ungeinddragelse.
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Samtidig inviteres flere unge med en erhvervsfaglig baggrund med ind til bordet for at give
deres inputs til den internationale dagsorden.
De er dem, der bedst ved, hvordan man hjælper
en ny faglært generation på vej, fordi de selv er
en del af den.
UNGDOMMEN FÅR ET SÆDE
Flere beslutningstagere i multilaterale fora har
fokus på at inddrage ungdommen i processerne,
men der er samtidig en begrænset viden om,
hvordan ungeinddragelsen bliver reel og meningsfuld.

Derfor arbejder ungdomsdelegaterne også aktivt på tværs af tematikker for, at ungeinddragelsen går fra at være en god idé til at blive reelle indflydelsesmuligheder.
Målet med de nye delegater er, at der skabes
mere fokus på, at det faglærte arbejde kan være
en vigtig grundsten til et bedre liv for mange
unge i verden. Arbejdsløsheden blandt verdens
unge er blandt de problemer, der skal løses nu,
og derfor er det også relevant at tænke i faglærte
baner.
De skal være en del af løsningen, for i morgen
har de ansvaret.
■
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”

Fremfor at se unge
som en trussel bør vi snarere
se dem som en enorm transformativ
ressource, der kan være med
til at skabe positive forandringer
i deres samfund.”
Chris Borup Preuss – Altinget Udvikling 20 februar
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ARTIKEL I: NAVN
PARAGRAF 1
Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS
FÆLLESRÅD (DUF)

ARTIKEL II: FORMÅL
PARAGRAF 2
DUF samler de landsdækkende, demokratiske
børne- og ungdomsorganisationer i Danmark.
DUF arbejder lokalt, nationalt og internationalt
for at styrke børn og unges samfundsengagement og deltagelse i demokratiet og foreningslivet.
DUF vil være ungdommens stemme i samtalen
om vores fælles udfordringer og arbejde for at
nedbryde strukturelle barriere for ungdommens
deltagelse i demokratiet. DUF skal arbejde for,
at ungdommen opdrages og dannes i demokratiet, at ungdommen organiserer sig i demokratiske, frivillige og forpligtende fællesskaber og
sikre bedst mulige vilkår for og udvikling af foreningslivet.
DUFs arbejde baseres på demokrati som livs- og
styreform og skal bidrage til et mangfoldigt og
sammenhængende samfund med internationalt
udsyn og ligestilling.
DUF ønsker at medvirke til at skabe demokratiske, fredelige, ligestillede og åbne samfund i
Danmark og resten af verden.

ARTIKEL III: MEDLEMSKAB OG
OBSERVATØRSTATUS
PARAGRAF 3
Stk. 1 Som medlemsorganisation kan optages
enhver børne- eller ungdomsorganisation, eller en organisation med selvstændigt børne- el-

ler ungdomsarbejde. Organisationen skal være
landsdækkende og have en bæredygtig medlemsbase, som understøtter organisationens levedygtighed lokalt og på landsplan. Ved landsdækkende forstås foreninger, der er opbygget
af lokalforeninger, og lokalforeningerne er placeret mindst i 4 ud af 5 danske regioner, eller
at foreningen har aktiviteter i 4 ud af 5 danske
regioner. Samtidig skal mere end halvdelen af
organisationens medlemmer være under 30 år.
Organisationens arbejde skal være baseret på
lokale aktiviteter. Organisationen skal i sit virke
arbejde med idébestemte og/eller samfundsengagerende aktiviteter i overensstemmelse med
DUFs formål og have en demokratisk opbygning, hvor medlemmerne selv vælger deres ledelse.
Stk. 2 Som observatørorganisation kan optages
enhver børne- eller ungdomsorganisation eller
organisation med selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde som beskrevet i stk. 1, men som
ikke opfylder kravet om lokalforeninger i 4 ud af
5 danske regioner.
Stk. 3 Delegeretmødet (jf. § 8) kan i særlige tilfælde, hvor særlige hensyn taler for det, dispensere fra betingelserne i stk. 1 om, at ungdomsarbejdet er landsomfattende.
PARAGRAF 4
Stk. 1 Optagelse af medlemsorganisationer
foretages af delegeretmødet efter indstilling fra
styrelsen (jf. § 3 og § 11).
Stk. 2 Midlertidig optagelse af observatørorganisationer kan foretages af styrelsen. Endelig
optagelse af observatørorganisationer foretages
af førstkommende delegeretmøde efter indstilling fra styrelsen (jf. § 3 og § 11).
Stk. 3 De organisationer, hvis medlemskab behandles på delegeretmødet, kan ikke deltage i
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afstemninger, før optagelse er sket, og før der
er foretaget rettidig indbetaling af kontingent,
hvorfor nyoptagne medlemsorganisationer først
har stemmeret på det efterfølgende delegeretmøde.
PARAGRAF 5
Stk. 1 En medlemsorganisation har pligt til at
oplyse DUF om væsentlige ændringer i organisationens virksomhed eller struktur, der kan
drage medlemskabet i tvivl.
Stk. 2 Drages en organisations medlemskab eller observatørstatus i tvivl, skal sagen forelægges førstkommende delegeretmøde til afgørelse
(jf. § 3 og § 6).
PARAGRAF 6
Delegeretmødet kan med 2/3 af de fremmødte
delegeredes stemmer ekskludere en medlemseller observatørorganisation. De fremmødte delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de stemmeberettigede delegerede.
PARAGRAF 7
Enhver medlemsorganisation bevarer sin fulde
og hele selvstændighed, og DUF kan ikke anfægte de enkelte medlemsorganisationers uafhængighed.

ARTIKEL IV: DELEGERETMØDET
PARAGRAF 8
Stk. 1 Delegeretmødet, der er DUFs øverste
myndighed, er sammensat af medlemsorganisationernes delegerede (jf. stk. 5) samt styrelsens
medlemmer.
Stk. 2 Observatørorganisationers deltagelse (jf.
stk. 8) samt de delegeretmødevalgte revisorer er
tale-, men ikke stemmeberettigede.
Stk. 3 En medlemsorganisation er kun berettiget til at deltage i delegeretmødet med stemmeberettigede delegerede, såfremt den har indbetalt kontingent til DUF for det regnskabsår,
hvori delegeretmødet afholdes, i overensstem-

melse med § 18, stk. 1, og ikke er i restance fra
tidligere år.
Stk. 4 Medlemsorganisationer, der overvejende
baserer sig på individuelt indmeldte medlemmer enten direkte i organisationen eller i foreninger, der vedtægtsmæssigt er indmeldt i
denne medlemsorganisation, repræsenteres på
delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers samlede medlemstal det foregående år.
Organisationer baseret på individuelt medlemskab er berettiget til et antal delegerede afhængigt af deres medlemstal:
Indtil 1000 medlemmer:
1001- 2.000 medlemmer:
2.001-4.000 medlemmer:
4.001-7.000 medlemmer:
7.001-10.000 medlemmer:
10.001-15.000 medlemmer:
15.001-20.000 medlemmer:
20.001-25.000 medlemmer:
25.001-35.000 medlemmer:
35.001-45.000 medlemmer:
45.001-60.000 medlemmer:
60.001-85.000 medlemmer:
85.001-110.000 medlemmer:
110.001-145.000 medlemmer:
145.001-190.000 medlemmer:
190.001-250.000 medlemmer:
flere end 250.000 medlemmer:

1 delegeret
2 delegerede
3 delegerede
4 delegerede
5 delegerede
6 delegerede
7 delegerede
8 delegerede
9 delegerede
10 delegerede
11 delegerede
12 delegerede
13 delegerede
14 delegerede
15 delegerede
16 delegerede
17 delegerede

Stk. 5 Medlemsorganisationer som overvejende
er baseret på kollektivt indmeldte medlemmer
repræsenteres på delegeretmødet i forhold til
de enkelte organisationers tilsluttede grupper,
skoler, elevråd eller lignende i det foregående år,
således at organisationer med indtil 10 medlemmer er berettiget til 2 delegeret, organisationer
med 11-20 medlemmer er berettiget til 3 delegerede, og organisationer med 21 eller flere medlemmer er berettiget til 4 delegerede.
Stk. 6 Medlemsorganisationer er i tillæg til deres tale- og stemmeberettigede delegerede endvidere berettiget til at deltage i delegeretmødet
med indtil 2 deltagere med taleret, men uden
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stemmeret. Observatørorganisationer er berettiget til at deltage i delegeretmødet med indtil 2
deltagere (jf. stk. 3).
Stk. 7 Ved beregning af medlemstallet for en
medlemsorganisation kan kun medregnes direkte indmeldte medlemmer samt medlemmer
af foreninger/grupper, der vedtægtsmæssigt er
indeholdt i den pågældende medlemsorganisation. Det er dog en forudsætning, at foreningen/
gruppen, som er indeholdt i en medlemsorganisation, har samme hovedformål som denne, og
at disse foreninger/grupper ikke selv er direkte
medlem af DUF. Såfremt en forening/gruppe er
indeholdt i flere medlemsorganisationer, skal
det for at undgå dobbeltregistrering og af hensyn til beregningen af antallet af delegerede afklares, hvor hovedtilhørsforholdet er i forhold til
DUF (jf. stk. 5 og 6). I tvivlstilfælde er det den
enkelte forening/gruppe, der afgør sit eget hovedtilhørsforhold.
PARAGRAF 9
Stk. 1 Ordinært delegeretmøde afholdes hvert
år i november/december måned. Indkaldelse
skal ske med mindst 8 ugers varsel.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være indsendt til DUF senest 5
uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra
disse frister kan kun gives af delegeretmødet.
Stk. 3 Opstilling af kandidater og suppleanter
skal være indsendt 1 uge før mødets afholdelse.
Stk. 4 Dagsorden, beretning, budget, regnskab,
forslag til politiske mål for DUFs arbejde, temapolitisk drøftelse og forslag til kontingent
tilstilles medlems- og observatørorganisationer
på styrelsens foranledning senest 4 uger inden
mødet.
Stk. 5 Ændringsforslag til budget eller kontingent, samt ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være indsendt til DUF senest 2
uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra
disse frister kan kun gives af delegeretmødet.

Stk. 6 Udtalelser, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være indsendt til DUF senest
1 uge inden mødets afholdelse. Dispensation
fra denne frist kan kun gives af delegeretmødet.
Ændringsforslag til udtalelser skal være indsendt til DUF inden mødets åbning. Disse må
ikke ændre intentionen i den oprindelige udtalelse.
Stk. 7 Ændringsforslag til ændringsforslag vedrørende budget, kontingent og forslag til politisk mål skal være sekretariatet i hænde inden
mødets åbning.
Stk. 8 Valgperioder er 2-årige. Ordinært valg afholdes i ulige år.
PARAGRAF 10
Stk. 1 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes, såfremt styrelsen træffer beslutning eller
en tredjedel af medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse
af dagsorden. Delegeretmødet afholdes senest 4
uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 2 Indkaldelse og dagsorden skal på styrelsens foranledning tilstilles medlems- og observatørorganisationer senest 3 uger før mødet.
PARAGRAF 11
Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved
simpelt flertal, hvor ikke særlige regler er fastsat
i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt,
såfremt to delegerede fremsætter ønske herom.
Der foretages skriftlig afstemning i henhold til
§ 13, såfremt der er opstillet flere kandidater end
det er påkrævet.
PARAGRAF 12
Stk. 1 På det ordinære delegeretmøde aflægger
formanden/forkvinden under ansvar for styrelsen en mundtlig beretning, der supplerer styrelsens skriftlige beretning.
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Stk. 2 Dagsorden til ordinært delegeretmøde
skal som minimum indeholde følgende:
1. Vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af dirigenter
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning og godkendelse af denne
5. Vedtagelse af politiske mål for DUFs
arbejde (i lige år)
6. Temapolitisk drøftelse
7. Forslag til udtalelser
8. Indkomne forslag
9. Godkendelse af regnskab
10. Fastlæggelse af kontingent for næste år
11. Vedtagelse af budget for næste år
12. Evt.

ARTIKEL V: STYRELSEN
PARAGRAF 13
Stk. 1 Styrelsen består af:
a) DUFs formand/forkvinde
b) DUFs næstformand/næstforkvinde
c) Tre medlemmer af forretningsudvalget
(jf. § 14)
d) 14 almindelige medlemmer
Valgene sker for 2 år ad gangen. De under a),
b), c) og d) nævnte, der skal repræsentere hver
sin medlemsorganisation, vælges sammen med
hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant fra samme medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/forkvinde og
næstformand/næstforkvinde samt forretningsudvalget er dog kun suppleanter til styrelsen og
indtræder ikke på de nævnte poster og udtræder
af styrelsen igen, når der har været nyvalg til posterne.
Stk. 2 Ved valg af formand/forkvinde og næstformand/næstforkvinde kræves simpelt absolut
flertal af de givne stemmer. Såfremt ingen af de
opstillede kandidater opnår valg, gennemføres
en 2. valgrunde mellem de to kandidater, der
fik flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed
foretages lodtrækning.

Stk. 3 Ved valg under pkt. c) er stemmesedlerne
kun gyldige, for såvidt de indeholder navnene på
det antal kandidater, der skal vælges.
Ved valg under pkt. d) er stemmesedlerne kun
gyldige, for så vidt de indeholder navnene på 10
af de opstillede kandidater. Ved stemmelighed
mellem 2 eller flere kandidater, gennemføres
en 2. valgrunde mellem de kandidater, der har
opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde
skal stemmesedlerne for at være gyldige indeholde et antal navne svarende til det antal pladser, der mangler at besættes. Ved forsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 4 En kandidat har ved opstilling mulighed
for at tilkendegive, hvilke af de i § 13. stk. 1
nævnte poster vedkommende ønsker at stille op
til.
Stk. 5 Såfremt såvel styrelsesmedlem som suppleant ophører med at repræsentere sin medlemsorganisation, jf. § 13, stk. 1 eller udtræder,
kan der på det førstkommende delegeretmøde
foretages suppleringsvalg, hvortil alle repræsentanter fra organisationer, der ikke i forvejen er repræsenteret i styrelsen, er opstillingsberettigede. Såfremt formands/forkvinde- eller
næstformands/næstforkvindeposten eller poster
til forretningsudvalget bliver ledig, nybesættes
denne post ved det førstkommende delegeretmøde. I den mellemliggende periode konstituerer styrelsen sig selv.
Stk. 6 Såfremt en formand/forkvinde, næstformand/næstforkvinde eller et medlem af forretningsudvalget træder tilbage fra sin post, men
ønsker at fortsætte som almindeligt styrelsesmedlem, konstituerer styrelsen sig selv på ny frem
til førstkommende delegeretmøde jf. § 13 stk. 4.
PARAGRAF 14
Stk. 1 Styrelsen er øverste beslutningsberettigede organ mellem delegeretmøderne.
Stk. 2 Forretningsudvalget leder, under ansvar
for styrelsen, DUFs daglige arbejde mellem styrelsesmøderne, følger sekretariatets arbejde og
forbereder styrelsesmøderne.
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Stk. 3 Styrelsen nedsætter relevante bevillingsudvalg og kan desuden nedsætte arbejdsgrupper
mv. efter behov.
Stk. 4 Styrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere regler for styrelsens og udvalgenes arbejde.

sor og revisorsuppleant kræves simpelt absolut
flertal af de afgivne stemmer. Såfremt ingen af
de opstillede kandidater opnår valg, gennemføres en 2. valgrunde mellem de to kandidater, der
fik flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed
foretages lodtrækning.

ARTIKEL IX: VEDTÆGTSÆNDRINGER
ARTIKEL VI: TEGNINGSRET
PARAGRAF 15
DUF tegnes af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele fuldmagt.

ARTIKEL VII: SEKRETARIATET
PARAGRAF 16
Sekretariatets hjemsted fastsættes af styrelsen.
PARAGRAF 17
Forretningsudvalget ansætter og afskediger
sekretariatets lønnede personale. Forretningsudvalget kan uddelegere denne kompetence til
sekretariatets daglige ledelse.

PARAGRAF 20
Stk. 1 Forslag til ændringer i DUFs vedtægter
kan fremsættes af medlemsorganisationerne eller styrelsen. De af medlemsorganisationerne
fremsatte forslag, der ønskes behandlet på førstkommende ordinære delegeretmøde, skal være
sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets
afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal
ved styrelsens foranstaltning være afsendt til
medlemsorganisationerne senest 4 uger før delegeretmødets afholdelse. Ændringsforslag til
vedtægtsændringsforslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse
(jf. § 9 stk. 6).
Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer, der skal
behandles på et ekstraordinært delegeretmøde,
udsendes med den i § 10, stk. 2, angivne frist.

ARTIKEL VIII: ØKONOMI
PARAGRAF 18
Stk. 1 Kontingent forfalder hvert år til betaling
pr. 1. januar. Hvis kontingentet ikke er betalt
inden 1. april, bortfalder alle demokratiske rettigheder vedrørende delegeretmøde samme år.
Stk. 2 Delegeretmødet fastsætter et gebyr for
observatørorganisationerne.
PARAGRAF 19
Styrelsen skal årligt over for delegeretmødet
aflægge driftsregnskab og opgøre status. Regnskabet følger finansåret. DUFs årsregnskab
skal revideres af en af styrelsen valgt uafhængig
statsautoriseret revisor. Hvert år vælger delegeretmødet for 2 år en delegeretmødevalgt revisor
fra medlemsorganisationerne. Hvert år vælges
en revisorsuppleant for de delegeretmødevalgte
revisorer. Ved valg af delegeretmødevalgt revi-

Stk. 3 Vedtægtsændringer kan foretages på et
delegeretmøde med 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer.
Stk. 4 Ændringer af vedtægterne træder i kraft
ved afslutningen af det delegeretmøde, hvor de
besluttes, hvis ikke andet fremgår af forslaget.

ARTIKEL X: OPLØSNING AF DUF
PARAGRAF 21
DUF kan opløses efter regler for vedtægtsændringer (jf. § 21), dog skal det vedtages på 2 på
hinanden følgende delegeretmøder med mindst
3 ugers mellemrum. DUFs formue skal i tilfælde
af opløsning anvendes i overensstemmelse med
de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete an-
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vendelse af formuen træffes på det afsluttende
delegeretmøde.
2-årige valgperioder er trådt i kraft i 1985, hvorefter valg finder sted på delegeretmøder i ulige
år.
Ovenstående vedtægter blev vedtaget på DUFs
ordinære rådsmøde den 19. maj 1957 og senest
revideret på det ordinære delegeretmøde den 3.
december 2016.
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”

Hvis alle unge
skal med i fællesskabet,
bliver vi i foreningslivet og
fællesskaberne nødt til
at udfordre os selv,”
Chris Borup Preuss og Peter Giacomello fra Tuborgfondet
– Kristeligt Dagblad 1. september
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