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FORORD
ET ÅR I VALGETS TEGN
Den 12. januar udskrev statsminister Helle Thorning-Schmidt det allerførste skolevalg i Danmark, 

og 73.000 tilmeldte elever fra 8. og 9. klasse skulle for første gang afgive deres stemme. I dagene 

op til valget afviklede de politiske ungdomsorganisationer valgdebatter for eleverne på 350 skoler 

over det meste af landet.

Den 27. maj trykkede Helle Thorning-Schmidt så igen på valgknappen og udskrev folketingsvalg. 

Sammen med Erhvervsskolernes Elevorganisation og LO-Ungdom udviklede DUF op til valgkampen 

et debatkoncept og et undervisningsforløb om politiske mærkesager og valgdeltagelse målrettet 

unge på erhvervsuddannelserne.

2015 blev på den måde et år i valgets tegn. Med den store opbakning til det første skolevalg håber 

jeg, at prøvevalg på sigt bliver en fast del af skoleåret på alle landets skoler, så eleverne kan møde 

politisk debat og holdninger i deres hverdag og blive klædt på til at deltage aktivt i demokratiet. 

På samme måde lægger den positive modtagelse af både debatkoncept og undervisningsforløb hos 

erhvervsskolerne også op til i højere grad at tænke politik og valgdeltagelse ind i undervisningen 

på ungdomsuddannelserne. For arbejdet med at fremme unges deltagelse i det repræsentative 

demokrati skal ikke kun ske i valgår, men løbende være i fokus både op til, under og mellem 

valgene.

Netop derfor udgiver DUF også i år med støtte fra Kulturministeriet en antologi om unges deltagelse 

i den politiske offentlighed. Her undersøger en række forskere danske unges manglende deltagelse 

i det repræsentative demokrati, som står i skærende kontrast til deres politiske interesse og sam-

fundsmæssige engagement i øvrigt. Antologien indeholder desuden anbefalinger til konkrete tiltag, 

der kan igangsættes for at øge unges politiske selvtillid og fremme deres demokratiske engagement 

i samfundet.

FORENINGSMODELLEN UNDER LUP
Selvom målet for DUFs arbejde med foreningsliv og demokrati på mange måder stadig er det samme 

i dag som på Hal Kochs tid, så er Danmark anno 2015 et andet end i 1940. Vi er stadig et stærkt 

foreningsland med en foreningskultur, som vi er stolte af, men som også bliver udfordret i dagens 

Danmark. Nogle hævder ligefrem, at foreningsmodellen er støvet og har en forældet struktur, som 

nutidens unge ikke kan se relevansen af.

Derfor har DUF i år sat gang i projektet ”Fremtid i forening?”, der er en omfattende undersøgelse 

af den lokale foreningsmodel. Med Fremtid i forening? sætter vi foreningsmodellen under lup for 

at blive klogere på, om det forpligtende fællesskab i demokratiske, værdibaserede foreninger stadig 

har en berettigelse. Vi undersøger, om og i så fald hvordan foreningen som organiseringsform også 

fremover kan være med til at gøre medlemmerne til aktive borgere, som bidrager til demokratiet 

og samfundet. Projektet løber til udgangen af 2016, og det bliver spændende at følge arbejdet, der 

giver unik viden og helt nye perspektiver på Foreningsdanmark.
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75 ÅR I DEMOKRATIETS TJENESTE
I år er også året, hvor DUF kan fejre 75 år i demokratiets tjeneste. Jubilæet blev markeret med en officiel 

reception den 24. juni i Landstingssalen på Christiansborg for medlemsorganisationer, politikere og venner 

og bekendte af det frivillige foreningsliv.

”Målet for DUFs virke er stadig det samme i dag som på Hal Kochs tid. DUF skal også de næste 75 år sikre 

de bedste rammer for, at den danske ungdom kan mødes, og lære danske unge om det ansvar, der følger 

med at vokse op i et demokrati”, sagde minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, 

der var dagens hovedtaler, og som selv har tilbragt en stor del af sin ungdom i foreningslivet.

I anledning af 75-års jubilæet har DUF genudgivet Hal Kochs berømte bog ”Hvad er demokrati?”, der 

blev lanceret til receptionen. Hal Kochs tanker om demokrati som en livsform og et sindelag, som 

hver generation skal tilegne sig, er nemlig stadig relevante den dag i dag og vil også være styrende for 

DUFs fremtidige virke.

Jeg ønsker jer alle et godt delegeretmøde, hvor vi i år blandt andet skal vælge,  

hvem der skal stå i spidsen for DUF de næste to år.

 

Signe Bo

Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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ÅRSBERETNINGENS OPBYGNING

Årsberetningen er bygget op omkring DUFs tre strategiske områder, Unge og demokrati, Unge og forenin-

ger og Internationalt. Derudover udgør Integration et separat punkt, da styrelsen har vedtaget et særskilt 

mandat for integrationsarbejdet, der hører under strategien for Unge og foreninger. For hvert område har 

styrelsen vedtaget en strategi, der sikrer, at DUF er i stand til at prioritere, fokusere og arbejde langsigtet. 

Hver strategi tager udgangspunkt i et effektmål og udmønter sig i en række strategiske mål med dertil-

hørende initiativer og handlinger.

Beretningen giver desuden et overblik over DUFs medlemmer, styrelse, udvalg, sekretariat og aktiviteter i 

2015. Den skriftlige beretning fungerer sammen med formandens mundtlige beretning som en afrappor-

tering til delegeretmødet.

DUFS TRE STRATEGISKE OMRÅDER
Delegeretmødet 2013 gav mandat til styrelsen til at implementere en samling af DUFs daværende syv 

strategier, således at styrelsen nu arbejder med følgende tre strategiske områder:

 

 Unges deltagelse og samfundsengagement (DUFs samfundsmæssige legitimitet)

 Rammevilkår og foreningsudvikling (DUFs legitimitet over for medlemsorganisationerne)

 Styrkelse af medlemsorganisationernes internationale engagement samt organisationsudvikling af 

 ungdomsorganisationer i MENA-regionen og udviklingslande (eksternt finansieret område)

Hvert andet år udarbejder styrelsen en toårig strategi for de tre områder på baggrund af effektmål, der 

vedtages af delegeretmødet.

Mens effektmålene for Unge og demokrati og Unge og foreninger vedtages på delegeretmødet, behandles 

effektmål og strategi for det internationale område udelukkende i styrelsen.
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SKOLEVALG ØGER UNGES POLITISKE SELVTILLID

Flere undersøgelser viser, at unge i dag er engagerede og 
politisk interesserede i samfundet som helhed. Samtidig 

kan det dog også konstateres, at danske unge har en lav 

demokratisk selvtillid. En styrkelse af den demokratiske 

selvtillid og deltagelseskultur blandt unge kan være med 

til at give dem større indflydelse i det repræsentative de-

mokrati. 

Da Danmarks første skolevalg blev afholdt den 29. januar 

i år, var det netop med et formål om at klæde elever i 8. 

og 9. klasse på til at turde tro på deres egne holdninger. 

Eleverne blev gennem et forudgående undervisningsforløb 

motiveret til selv at tage stilling og engagere sig aktivt i 

samfundsmæssige spørgsmål, og samtidig opnåede de en 

fortrolighed med selve valghandlingen. Derudover mødte 

mange af eleverne de politiske ungdomsorganisationer, 

som stablede 350 politiske debatter på benene ude på 

skolerne.

Evalueringen af skolevalget viser højere politisk selvtillid hos 

de elever, der deltog, og de politiske ungdomsorganisationer 

har oplevet større interesse og medlemssøgning efter sko-

levalget. DUF arbejder sammen med Folketinget og de po-

litiske ungdomsorganisationer på at udvikle konceptet med 

henblik på 2017, så de positive effekter af skolevalget ikke  

alene fastholdes, men også øges. Fokus er her på fortsat  

at styrke den politiske selvtillid hos de unge og  skabe 
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UNGE OG DEMOKRATI
DUFs målsætning for 2015-2017 er at øge unges deltagelse i det repræsentative demokrati 
– med særligt fokus på de grupper, der deltager mindst, og på at styrke den demokratiske samtale. 

FOTO: MIKAL SCHLOSSER
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positiv synlighed omkring og  

opbakning til de til de politiske  

ungdomsorganisationer. 

LOKALE FOLKEMØDER STYRKER  

DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

Den demokratiske samtale mel-

lem unge og beslutningstagere 

er på kommunalt plan ofte  

ikkeeksisterende. På nationalt 

plan foregår den politiske de-

bat i medierne og i stigende 

grad på de sociale medier. 

DUF ønsker at styrke unges mulighed for og incitament til 

at indgå i den lokale politiske debat og deres adgang til og 

engagement i den demokratiske samtale. Derfor står DUF 
i spidsen for at udvikle et koncept for lokale folkemøder. 
Konceptet låner af den gode stemning og debatkonceptet 

fra Folkemødet på Bornholm, men har særligt fokus på 

lokale rammer, og hvordan unge kan engageres lokalt. 

DUF indsamler viden fra alle dele af landet, hvor der af-

holdes lokale folkemøder eller politiske festivaller, og fun-

gerer som vidensbank for de mange gode erfaringer. I den 

forbindelse har DUF udarbejdet en inspirationsfolder om 
lokale folkemøder, der er sendt til alle landets borgmestre 

med tilbud om konsulentbistand. Derudover er der lavet 

en inspirationsfilm fra lokale folkemøder i Rudersdal og 

på Møn, hvor DUF har givet bistand til at lave debatter 

særligt for unge.  

KOMPLET KORTLÆGNING AF DANSKERNES 

VALGDELTAGELSE

Den 18. juni 2015 blev der afholdt valg til Folketinget.

Analyser af valgdeltagelsen ved kommunalvalgene i 2009 

og i 2013 samt til Europa-Parlamentsvalget i 2014 har 

givet ny og unik viden om danskernes valgdeltagelse. En 

viden, der danner grundlaget for DUFs kontinuerlige og 

vidensbaserede arbejde for at fremme valgdeltagelsen. 

Ved folketingsvalget i år stillede DUF sig derfor igen i spid-

sen for at få gennemført en fortsættelse af forskningen i 
valgdeltagelse i samarbejde med Folketinget og professor 

Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

Med analysen af valgdeltagelsen ved folketingsvalget 

2015 vil den store kortlægning af danskernes valgdelta-

gelse være komplet. Det vil gøre det muligt at gennemfø-

re tværgående analyser af, hvilke befolkningsgrupper der 

deltager i alle valg, hvem der kun deltager i folketings-

valgene, og endelig om der er nogle befolkningsgrupper, 

som aldrig stemmer ved valgene og dermed stiller sig helt 

uden for demokratiet. Det gør det muligt at identificere, 

på hvilke områder og over for hvilke vælgere der skal sæt-

tes særligt ind for at sikre et levende demokrati i fremti-

den. Resultaterne af undersøgelsen forventes at være klar 

primo 2016. 

DEBATKONCEPT ENGAGERER UNGE PÅ ERHVERVS- 

SKOLERNE 

DUFs fortsatte opgave er at oplære fremtidens genera-

tioner til deltagelse i demokratiet og engagement i sam-

fundet. Det gælder således også de grupper af unge, der 

deltager mindst og har den laveste demokratiske selvtillid. 

Tidligere undersøgelser af valgdeltagelsen ved kommunal-

valgene i 2009 og 2013 og Europa-Parlamentsvalget i 

2014 viser et klart mønster, hvor unge med en kortere 

uddannelse stemmer i mindre grad end andre unge. Det 

var baggrunden for, at DUF i år igangsatte flere indsatser 
og blandt andet samarbejdede med LO-Ungdom om at 

mobilisere flere unge med en erhvervsfaglig baggrund til 

at stemme. Resultatet af samarbejdet blev et nyt debat-

koncept målrettet unge, der ikke nødvendigvis er meget 

engageret i valg og politik. Debatkonceptet blev så stor 

en succes, at DUF efterfølgende vil bruge konceptet som 

afsæt til at udvikle en generisk model for, hvordan man 

kan lave inddragende politiske debatter i øjenhøjde med 

et ungt publikum.

DUF udviklede og distribuerede også i samarbejde med 

Danske Erhvervsskoler et undervisningsforløb af tre ugers 

varighed. Forløbet var inspireret af skolevalget og skræd-

dersyet til at løbe af stablen på erhvervsskolerne under 

valgkampen op til folketingsvalget, og det blev modtaget 

meget positivt på erhvervsskolerne. 

EN VÆGTIG VIDENSRESSOURCE FOR UNGE OG DEMOKRATI

DUF vægter højt at kunne udtænke indsatser og gennem-

føre aktiviteter, der hviler på solide forskningsresultater 

og viden. Derfor har DUF med støtte fra Kulturministeriet 

igangsat projektet ”Unges deltagelse i den politiske offent-
lighed”. Med afsæt i forskningsartikler og rapporter skal 

projektet øge indsigten i de problemstillinger, der knytter 

sig til unges deltagelse i det repræsentative demokrati, un-
ges politiske selvtillid og unges syn på den politiske kom-
munikation. Projektet afsluttes med en samlet udgivelse 

af alle forskningsbidragene og en række anbefalinger til 

tiltag, der kan igangsættes for at øge unges politiske og 

demokratiske engagement i samfundet.
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2015 har været et meget begivenhedsrigt år politisk. Folke-

tingsvalget i juni vendte op og ned på mange ting i dansk 

politik. Ikke blot fik Danmark en ny regering, men de interne 

magtforhold mellem partierne blev også voldsomt forskudt. 

Det giver en situation med store udfordringer, men samtidig 

også mange nye muligheder. 

FORSLAG OM EN NY UDLODNINGSMODEL

DUF har i 2015 fortsat det tætte samarbejde med de øvrige 

overskudsmodtagere. Det hjælper os til at stå stærkere i vores 

interessevaretagelse og til at følge udviklingen på spilmar-

kedet. I 2010 blev der aftalt en ny model for udlodning af 

midler til idræt, sociale foreninger, handicaporganisationer, 

spejdere osv., men den har vist sig ikke at leve op til for-

ventningerne. Det får store konsekvenser for det frivillige 

Danmark. Derfor har der været behov for dels at sikre en 

kompensation for faldet i udlodningsmidlerne i år, samtidig 

med at modellen for udlodning bliver evalueret, så vi får en 

langtidsholdbar løsning.

DUF har sammen med de øvrige overskudsmodtagere udar-

bejdet forslag til en ny mulig udlodningsmodel, der skal sikre 

et stabilt økonomisk grundlag under det frivillige forenings-

liv. Det er en indsats, der kommer til at fylde meget på den 

lange bane. På den korte bane har indsatsen for at sikre en 

kompensation for faldet i udlodningsmidler i år båret frugt, 

idet regeringen har besluttet at tilføre knap 50 millioner til 

overskudsmodtagerne.

Derudover oplever DUFs medlemsorganisationer løbende, at 

ny lovgivning utilsigtet rammer dem negativt. Det har lige-

ledes været tilfældet i år, hvor f.eks. knivloven og reglerne 

for midlertidig opførelse af større konstruktioner har haft 

konsekvenser for både organisationerne som helhed og med-

lemmerne som individer. Det er udfordringer, som DUF tager 

meget seriøst og målrettet arbejder på at få løst. 

RÅDGIVNING I FOLKEOPLYSNINGSSAGER 

Det er i kommunerne, at foreningslivet udspiller sig. Det er 

vilkår for foreningerne i kommunerne er alfa og omega for 

et stærkt foreningsliv. Derfor arbejder DUF også løbende på 

at sikre vilkårene for vores foreninger – både på generelt og 

meget konkret niveau.

DUF får løbende henvendelser fra kommuner, landsorganisa-

tioner og lokalforeninger i forbindelse med folkeoplysnings-

sager. DUF rådgiver og vejleder i sager vedrørende folke-

oplysningsloven, der drejer sig om f.eks. godkendelser som 

folkeoplysende forening og tilskud til lokaler og aktiviteter. 

DUF bistår også i sager inden for kommunalfuldmagtens ram-

mer om f.eks. køb og salg af kommunale ejendomme, hvor 

DUF i årets løb har bistået i flere omfangsrige sager, hvor 

spejdergrupper har købt ejendomme af kommunerne. 

NY HÅNDBOG OM INDHENTNING AF BØRNEATTESTER

DUF rådgiver også ofte i forhold til spørgsmål om børneattest- 

lovgivningen, som er koblet sammen med folkeoplysningslo-

ven. På baggrund af de mange henvendelser og den nye mu-

lighed for digital indhentning udgav DUF i foråret 2015 en 

håndbog om indhentning af børneattester til brug for landsor-

ganisationer og lokalforeninger. Håndbogen blev lavet i sam-

arbejde med fem af DUFs medlemsorganisationer.  

ANDET ÅR MED DEN ÅBNE SKOLE

Arbejdet med Den åbne skole er fortsat et vigtigt fokusom-

råde for DUF. Indgangen til skoleåret 2015 var også starten 

på 2. år efter reformen. En lang række af de lokale foreninger 

i DUFs medlemsorganisationer er allerede engageret i arbej-

det, men der er stadig lang vej igen. DUF har haft særligt 

fokus på at klæde medlemsorganisationerne på til arbejdet 

og løbende støtte dem i det. DUF har desuden arbejdet på at 

opbygge relationer til relevante aktører som Undervisnings-

ministeriet, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, 

Kommunernes Landsforening mv.

DUF arbejder ligeledes for at styrke foreningslivets mulig-he-

der lokalt gennem samarbejder, og her er den åbne skole et 

UNGE OG FORENINGER
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I 2015-2017 har DUF som målsætning at sikre medlemsorganisationernes rammevilkår 
både nationalt og kommunalt samt understøtte medlemsorganisationerne i at sætte 
og nå egne mål. DUF skal også understøtte medlemsorganisationernes muligheder og 
samarbejde lokalt.
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oplagt arbejdsområde. DUF følger derfor konkrete samarbej-

der lokalt med henblik på at indsamle erfaringer og inspirere 

andre kommuner.

GENTOFTE BLEV DEN BEDSTE KOMMUNE FOR UNGE

var særligt Gentoftes arbejde med unges indflydelse og unges 

deltagelse samt kommunens stærke engagement i Skolevalg 

2015, der lå til grund for kåringen. Der har siden prisens 

kommune og DUF om i endnu højere grad at styrke arbejdet 

med unges muligheder og indflydelse i kommunen.

BRED OPBAKNING TIL DUFS TILBUD OM UDDANNELSE 

OG FAGLIG SPARRING

I 2015 har cirka 55 ud af DUFs 71 medlemsorganisationer 

benyttet DUFs organisationsudviklingstilbud i form af uddan-

nelser, netværk, sparring og konsulentbistand.

DUF har løbende fokus på at tilpasse tilbuddene til medlems-

organisationernes behov og evalueringerne fra gennemførte 

aktiviteter. 

Kurserne ”Bestem” og ”Refleks” appellerer til frivillige i en 

bred gruppe af medlemsorganisationer, ligesom der er bred 

opbakning til netværksaktiviteter for sekretariatsledere og 

konsulenter. DUFs lærings- og netværksudbud er en balance-

gang mellem specialiserede tilbud og mulighed for erfarings-

udveksling på tværs af paraplyens mangfoldighed. 

DUF får løbende henvendelser fra landsorganisationer og 

lokalforeninger om foreningsjura i bred forstand, herunder 

spørgsmål om bestyrelsesansvar, vedtægter, eksklusionskom- 

petence mv. Herudover rådgiver DUF i spørgsmål om lignings- 

loven, ansættelsesret- og personalejura, a-kasse-sager, skatte- 

loven og persondataloven.

FORSKNINGSPROJEKT SÆTTER FORENINGSMODELLEN 

UNDER LUP

I foråret 2015 vedtog DUFs styrelse en projektplan for 

”Fremtid i forening?”, som skal bidrage med ny viden om 

foreningsmodellen som organiseringsform. Med projektet vil 

DUF undersøge, hvordan foreningsmodellen opleves af unge, 

og hvordan den kan udvikle sig fremadrettet. I samarbejde 

med forskere på området gennemfører DUF en række under- 

søgelser, som skal afdække foreningslivets kerne og det for-

pligtende fællesskab. Målet er at få ny forskningsbaseret viden  

om det eksisterende foreningsliv, og om hvordan det udfolder 

sig lokalt. Samtidig skal projektet også give perspektiver på, 

hvilke udviklingsmuligheder medlemsorganisationernes lokal- 

foreninger har i forhold til organiseringsformer.

Arbejdet med ”Fremtid i forening?” forventes desuden at få 

afsmittende effekt på DUFs konsulentbistand og læringsakti-

viteter i de kommende år. 

FORENINGSPRISEN FÅR NYT LIV

Red Barnet Ungdom i Randers var den velfortjente modtager 

af Foreningsprisen 2014. Foreningen blev valgt, da det er et 

lykkeligt eksempel på, hvordan engagement, hårdt arbejde 

og lysten til at gøre en forskel kan få projekter til at blomstre  

hurtigt og effektivt. I 2015 har DUF valgt at revitalisere for-

eningsprisen. Prisens formål er fortsat at hylde en ekstra- 

ordinær forening, men foruden det nye navn Årets Ungdoms-

forening har prisen også fået et øget fokus på vidensdeling 

mellem og udvikling af de indstillede foreninger.
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FIRE KOMMUNER ENGAGERET I KRYDSFELT

I løbet af 2015 har DUF afsluttet Krydsfelt-projekter i 

kommunerne Kolding, Herning, Køge og Roskilde. Mange 

lokalforeninger fra DUFs medlemsorganisationer har været 

engageret i Krydsfelt, og 17 lokalforeninger har gennem-
ført samarbejdsprojekter med andre lokale aktører. Udover 

at styrke nydanske børn og unges deltagelse i forenings-

livet og lokaldemokratiet har samarbejdsprojekterne også 

haft en positiv effekt for de enkelte lokalforeninger.

Som afslutning på Krydsfelt afholdt DUF i samarbejde 

med Boligsocialt Fællessekretariat i Køge den 27. oktober 

en konference om lokalforeningers muligheder for at inklu-

dere nydanske børn og unge i foreningslivet i udsatte bolig-

områder. Til konferencen deltog blandt andre integrations-

minister Inger Støjberg og en række fagfolk på området.

OTTE ORGANISATIONER ER DEL AF DUFS PARTNER-

SKABSPROJEKT

Partnerskabsprojektet har i 2015 støttet otte nydanske 
ungdomsorganisationer for at fremme deltagelsen af flere 

nydanskere i foreningslivet. Med midler fra Socialministe-

riet har DUF givet økonomisk støtte til organisationernes 

drift, udvikling og aktiviteter. Organisationernes bestyrel-

ser har fået rådgivning og sparring af DUFs konsulenter og 

deltaget i kurser om aktivitetsudvikling, projektledelse og 

foreningsledelse. 

Følgende organisationer har været en del af partnerskabs-

projektet i 2015: 

 Bosnisk Ungdom Forbund (BUF)

 Afghan Youth Association in Denmark (AYAD)

 Forbundet for Kurdiske Studerende og Akademikere  

 (FOKUS-A)

 Alevi Ungdom

 From Street to School (FSTS laver fundraising 

 aktiviteter for gadebørn i Afghanistan)

 Team Succes

 Sabaah (Homoseksuelle med etnisk minoritets-

 baggrund)

240.000 KRONER UDDELT FRA DUFS INTEGRATIONSPULJE

DUF ønsker at tilbyde attraktive muligheder til sine med-

lemsorganisationer i forhold til at skabe mangfoldighed i 

Integrationspulje kan lokalforeninger søge midler til at ind-
drage børn og unge af vanskeligt stillede forældre i for-
eningerne. DUF uddelte i løbet af 2015 240.000 kroner 

i støtte fra Integrationspuljen, der er finansieret af Social-

ministeriet.

DUF arbejder for at styrke unge nydanskeres deltagelse i foreningslivet og demokratiet, 
så de på lige fod med andre unge danskere bliver medskabere af det samfund, de lever i.
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EFFEKTUNDERSØGELSE VISER STÆRKE RESULTATER 

I foråret 2015 udkom Konsulentnetværkets effektvurdering af 

de i alt 470 bevillinger, som i perioden 2006-2013 er blevet 

uddelt til det internationale engagement i DUFs medlemsor-

ganisationer. Og konklusionen var klar: ”Selv små midler kan 

skabe store forandringer”. 

Når danske ungdomsorganisationer engagerer sig internatio-

nalt under DUFs puljer, gør det en forskel både ude og hjemme.

BIDRAGER TIL FORENINGERS KERNEFORMÅL

Det internationale engagement bidrager både til at tiltrække 

og fastholde frivillige i de danske foreninger ved at tilbyde 

nye og anderledes muligheder for at engagere sig. Det viser 

effektvurderingen, som samtidig peger på, at det internatio-

nale arbejde fremmer et internationalt udsyn i foreningen, 

når foreningens formål kobles til en global fortælling om at 

være en del af noget større og at gøre en forskel i verden. 

Målsætningen for det internationale arbejde under DUF i 2015-2017 er at styrke ungdoms-
organisationer og fremme demokrati som livsform blandt unge i Mellemøsten, Nordafrika og 
udviklingslandene.

DUFs INTERNATIONALE 
ARBEJDE
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I 2015 har DUF haft øget fokus på at styrke synergien mellem 

det nationale og internationale arbejde i medlemsorganisatio-

nerne blandt andet ved at udbyde linjen ”Internationalt udsyn 

– Nationalt udbytte” på uddannelsesweekenden Refleks, der 

finder sted hvert år i september.

UDVIKLER UNGE LEDERE

Effektvurderingen viser entydigt, at unge, som engagerer sig 

i internationale projekter, får et betydeligt kompetenceløft, 

f.eks. inden for projektledelse, kommunikation og facilitering. 

For mange bliver det internationale engagement en ’life chan-

ger’, som påvirker uddannelses- og karrierevalg og leder til øget 

ansvar, anerkendelse og indflydelse. 

For DUF er det centralt, at alle medlemsorganisationer kan 

indgå i internationale partnerskaber og give deres frivillige dis-

se muligheder. I 2015 har DUF derfor som et nyt tiltag udbudt 

uddannelsen EXPLORE: Moldova, hvor DUFs medlemsorgani-

sationer får ekstra støtte fra DUFs konsulenter til at indgå i 

et internationalt partnerskab med en ungdomsorganisation i 

Moldova. 

STYRKER DEMOKRATISKE UNGDOMSORGANISATIONER

Når DUFs medlemsorganisationer samarbejder med ligesinde-

de foreninger i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene, 

får partnerorganisationerne forbedrede demokratiske struktu-

rer og praksisser -

nem foreningerne udvikler de unge demokratiske værdier og 

færdigheder, og de bliver synliggjort som ressourcer i sociale 

og politiske forandringsprocesser – både i og uden for organi-

sationerne. 

At gøre unge i stand til at sætte dagsordener i deres egne sam-

fund var derfor også temaet for DUFs fortalervirksomhedssemi-

nar ”Participate 2015” i oktober 2015, hvor 60 unge fra 12 

forskellige lande deltog. Seminaret blev afholdt i samarbejde 

med YETT og LSU, som er søsterorganisationer til DUF i hen-

holdsvis Zimbabwe og Sverige.

2015 I TAL

DUF støtter i alt 48 partnerskaber mellem DUFs medlemsor-

ganisationer og ungdomsorganisationer i Mellemøsten, Nord-

afrika og udviklingslandene.

22 af DUFs medlemsorganisationer er aktive under DUFs  

internationale puljer i 22 lande: Bhutan, Burma/Myanmar,  

Indien, Jordan, Kenya, Libanon, Marokko, Moldova, Nepal, 

Nicaragua, Palæstina, Rwanda, Tanzania, Tunesien, Uganda, 

Zimbabwe.

6 ungdomspolitiske organisationer har i 2015 deltaget i DUFs 

tværpolitiske netværk sammen med ungdomspolitikere fra  

8 egyptiske partier.

DUFs dialogambassadører har i 2015 afholdt dialogworkshops 

for over 4.000 unge jordanere, egyptere og danskere for at 

fremme den gensidige forståelse mellem unge på tværs af et-

niske, religiøse, ideologiske og andre skillelinjer.

DUFs internationale konsulenter tilbyder skræddersyet råd-

givning og læringsaktiviteter. I 2015 bliver der afholdt 25 

læringsaktiviteter med deltagelse af flere end 250 personer i 

perioden fra januar til september.

FOTO: MIKAL SCHLOSSER
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ØKONOMI OG TIPSMIDLER

DUFs økonomi
DUFs økonomiske resultat for 2014 blev et underskud på 676.000 kroner. Til sammenligning lå  

overskuddet i 2013 på 87.152 kroner. Omsætningen for 2014 blev i alt 31,6 mio. kroner, og der var 

i gennemsnit ansat 34,6 årsværk (inkl. tipsadministrationen). Se i øvrigt DUFs årsregnskab 2014.

DUFs administration af tipsmidler
Udgifterne til administration af tipsmidlerne var 2,448 mio. kroner i 2014 i forhold til 2,482 mio. 

kroner i 2013. I alt 2,6 årsværk har været beskæftiget med administration af tipsmidlerne. Se i 

øvrigt DUFs årsregnskab for 2014.

Tipsmidler og støtteordninger
DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende børne-  

og ungdomsorganisationer i Danmark. I 2014 uddelte DUF 127 mio. kroner i driftstilskud til lands-

organisationer, 0 kroner i anlægstilskud til landsorganisationer og 2,0 mio. kroner i InitiativStøtte til 

nye og udviklende projekter for og med børn og unge. DUF uddelte desuden 393.000 kroner i støtte 

fra Integrationspuljen, der finansieres af Integrationsministeriet.
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MEDLEMSORGANISATIONER

 i Danmark

OBSERVATØRORGANISATIONER

 kredsen 
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DUFs STYRELSE

Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2015 har 

styrelsen holdt seks møder. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF, her-

under udviklingen af strategier for DUFs tre strategiske områder. Styrelsens udvalg har med et solidt arbejde 

varetaget deres respektive områder.

Signe Bo, formand KFUM og KFUK i Danmark

Suppleant Erik Vad Brændgaard

Henrik Oversø, næstformand Ungdomsringen 

Suppleant Søren Olsen

Alexander Grandt Petersen, næstformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Suppleant Jakob Sørensen

Anders Berner Bifrost

Andreas Højmark Andersen Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Suppleant Christian Bylund

Anne Kathrine Østerby KFUM-Spejderne i Danmark

Suppleant Lea Tolstrup

Elli Kappelgaard Afrika InTouch

Suppleant Marta Emilie Aagaard

Frederik Giese Ungdommens Røde Kors

Suppleant Mathias Mølsted Andersen

Heidi Klokker Danske Studerendes Fællesråd

Suppleant Pernille Høj

Ida Birkvad Sørensen CISV Danmark

Suppleant Rasmus Schäffner Jacobsen

Jens Husted Venstres Ungdoms Landsorganisation

Suppleant Chris Preuss

Kasper Sand Kjær LO-Ungdom

Suppleant Simon Ørbæk

Jonas Maibom Pedersen Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Suppleant Morten Skrubbeltrang

Mathilde Fruergaard Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Phillip Adam Dimsits Lerer Erhvervsskolernes Elev-Organisation

Suppleant Rasmus Holme Nielsen

Nanna Frisch Kjølholt De grønne pigespejdere

Suppleant Cecilie Bernhard Hansen

Vera Roll Rosenbeck Danske Skoleelever

Suppleant Agnete Vienberg Hansen
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DUFs UDVALG

Forretningsudvalget

Signe Bo KFUM og KFUK, DUFs formand

Henrik Oversø Ungdomsringen

Andreas Højmark Andersen Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Jens Husted Venstres Ungdoms Landsorganisation

Heidi Klokker Danske Studerendes Fællesråd

InitiativStøtte-udvalget

Vera Roll Rosenbeck Danske Skoleelever, udvalgsformand

Andreas Plum Forrest CISV Danmark

Anna Vixø Vistesen Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Christopher Ilfelt SF Ungdom

Jens Nicolai Malskær Det Danske Spejderkorps

Niels Wulff Vissing Netværket af Ungdomsråd

Søren Olsen Ungdomsringen

Ekstern ressourceperson: Jonas Vandall Zimsen, Bifrost

MENA-DK-udvalget

Steen Fagerberg IMCC, udvalgsformand

Kim Viggo Nielsen KFUM-Spejderne i Danmark

Maja Toft Løvbakke Bifrost

Rasmus Schäffner Jacobsen Youth for Understanding – Danmark

Simone Madsen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

 

Projektpuljeudvalget

Rasmus Jakobsen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, udvalgsformand

Isak Kornerup Houe Sammenslutningen af Unge med Handicap

Kristian Simonsen KFUM og KFUK

Lærke Aaboe-Jacobsen Det Danske Spejderkorps

Maria Nietche Hastrup De grønne pigespejdere

Pernille Kloster Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Sarah Wolf Ungdommens Røde Kors

Tipsudvalget

Anders Berner Bifrost

Jens Husted Venstres Ungdoms Landsorganisation

Robert Holst Andersen Danske Skoleelever

Signe Bo KFUM og KFUK

Eksterne ressourcepersoner:  Benny Agergaard, Det Danske Spejderkorps, og 

 Brian Larsen, Ungdomsringen
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DUFs SEKRETARIAT

Generalsekretariat

Konsulent Mette Kjær Damholdt Sørensen

Kommunikation og eksterne relationer

Kommunikationskonsulent June Risum Scheibel

Kommunikationskonsulent Christian Klauber 

Politisk konsulent Morten Østergaard Sørensen

Studentermedarbejder  Signe Sejerkilde Andersen

National afdeling

National chef Bente Ryberg

Organisationskonsulent Henrik Bang Bjørgo

Organisationskonsulent Helena Hanna Holm

Organisationskonsulent Noman Malik

Organisationskonsulent Clara Christensen

Organisationskonsulent Filip Hove Kristensen

Politisk konsulent Jens Nygaard Nielsen

Politisk konsulent Jonas Manthey Olsen

Studentermedarbejder Niels Fibæk-Jensen

Studentermedarbejder Anna Rye Pedersen

International afdeling

International konsulent Anne Nybo

International konsulent Katrine Christiansen

International konsulent Helle Joensen 

International konsulent Nina Christine Lundbye

International konsulent Karina Pultz

International konsulent Sille Wiberg Hedegaard

International konsulent Marie Engberg Helmstedt

Projektleder Lasse Tørslev 

International programmedarb. Vibeke Møller Thomsen

Studentermedarbejder Kasper Bjerring Petersen

Administration og tipsadministration

Administrationschef Jesper Kejlhof

Specialkonsulent Jakob Harbo Kastrup

InitiativStøtte konsulent Cathrine Næsby

Administrativ koordinator Mia Syberg

Regnskabsassistent Rie Nortoft

IT-studentermedarbejder Jonas Høye Kristiansen

Altmuligmand Ove Wikander

Kontorelev Ryan Bravo40
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UDGIVELSER

Bøger

 i december 2015)

Magasinet DUF Fokus

Håndbøger

 medlemsorganisationer

Foldere

DUFs kursuskatalog 

Udgivelser fra DUFs internationale afdeling

 (på engelsk)

 



KALENDER 2015
UNGE OG DEMOKRATI

16. december  Demokratinetværksmøde, København

4. januar  Oplæg for VU om unges politiske deltagelse, København

6. januar  Præsentation af evaluering af kodekset, København

20. januar  Møde med Roskilde kommune om lokale folkemøder, Roskilde

29. januar  Skolevalget/Valgfest i Landstingssalen, København

3. marts  DUF evaluering af Skolevalg 15, København

15. april  Vidensoplæg for ”DemokratiStafetten”, Herning

29. april  Egmont seminar hos DUF, København

6. maj  1. indledende runde i DM i debat, Politikens Hus, København

20. maj  2. indledende runde i DM i debat, Politikens Hus, København 

18.maj  Lokalt folkemøde på Møn

12.juni  Semifinale DM i debat, Folkemødet Bornholm 

13. juni  Finale DM i debat, Folkemødet Bornholm  

13. juni  DUF lanceringsdebat om lokale folkemøder, Folkemødet Bornholm 

11. august Besøg af Robert Peden, Formand for New Zealands Valgkommission, 

 København

29. august  Deltagelse i lokale folkemøder på Møn og i Rudersdal

 København

21. september  Afholdelse af udviklingsseminar om unges deltagelse i den politiske offent-

 lighed, København

22. september  Møde med NAU/Kulturstyrelsen om udbredelse af ungdomsråd, København

21. - 24. september  EU Ungdomskonference om ”struktureret dialog”, Luxembourg

25. september  Åbning af udstillingen ”Uhørt Ungdom” på Arbejdermuseet, København

30.september  Møde med Oppegård Ungdomsråd, Norge

21. - 22. oktober  NORDBUK-konference om det dobbelte demokrati, København

14. november  Lokalt folkemøde i Nyborg 

5. december  Præsentation af bogudgivelse og projektet ”Unges deltagelse i den politiske 

 offentlighed” (med støtte fra Kulturministeriet), København

UNGE OG FORENINGER

29. januar Netværksdag for udviklingskonsulenter, Middelfart

Januar - november  Netværk Vest, Aarhus

Januar - april  Bestem2015, København og Middelfart

29. - 30. januar  KL’s Børne-Unge topmøde, Aalborg

24. februar  Lederforum Øst, København

13. marts  Eftermiddagsseminar om den åbne skole, København

29. april Fyraftensmøde, Aarhus

21. maj  KL’s fritids- og kulturkonference, Helsingør

3. juni  Eftermiddagsseminar om den åbne skole, København

24. august  KL Camp om den åbne skole, Fredericia

2. september  Ressourcegruppemøde om Fremtid i Forening, København

11. - 13. september  Afvikling af kurset ”Refleks2015”, Haslev
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16. september  Lederforum Øst, København

Oktober 2015 - april 2016  Systemisk proceskonsulent, Middelfart

6. oktober  Morgenmøde om konflikthåndtering, København

20. oktober  Morgenmøde om konflikthåndtering, Aarhus

29. - 30. oktober  Netværksdøgn for udviklingskonsulenter, Middelfart

7. november  Dagskursus i konflikthåndtering, København

INTEGRATION

1. marts Partnerskabsprojektet: Kursus om formål og vision, København

3. marts Krydsfelt-netværksmøde, Kolding 

28. marts Partnerskabsprojekt: Kursus om aktivitetsudvikling, København

2. maj Partnerskabsprojekt: Kursus om at engagere frivillige, Odense

27. maj  Partnerskabsprojektet: Kursus om kommunikation, København

2. juni  Partnerskabsprojektet: Kursus om kommunikation, København

3. juni Valgarrangement 1, Køge

16. juni Valgarrangement 2, Køge

14. september Krydsfelt-netværksmøde, Herning

22. september Netværksmøde om samarbejde, Kolding

17. september Partnerskabsprojekt: Kursus om rekruttering og fastholdelse, Aarhus

26. - 27. september Partnerskabsprojektet: Kursusweekend om foreningsledelse, Ishøj 

27. oktober Konference om foreningers muligheder i boligområder, Køge                     

11. november  Foreningsmøde om modtagelse af flygtninge, Mariagerfjord

20. - 21. november Partnerskabsprojektet: Kursusweekend om ledelse, Middelfart

25. november Krydsfelt-netværksmøde, Roskilde

INTERNATIONALT 

22. januar Åben rådgivning/opfølgning EXPLORE: Marokko, København

14. - 16. februar Internationalt projektstyringskursus, København

18. februar  Netværksmøde for medlemsorganisationer med partnerskaber i Palæstina, 

 København

24. februar  Lancering af økonomistyringsmanual, København

5. marts Åben rådgivning/præsentation af ny ungdomslederguide, København 

7. marts Internationalt kommunikationsseminar, København

17. marts   Åben rådgivning, Aarhus 

17. marts  Hvilke internationale muligheder er der i DUF? samt oplæg om økonomistyrings-

 manual, Aarhus 

22. - 29. marts Ungdomslederkursus, København

14. april  Fortalervirksomhed i internationale projekter, København

23. - 27. april Internationalt partnerseminar inkl. seminar om unge i Mellemøsten og Nord-

 afrika, Ishøj

6. maj Åben international rådgivning, København

2. juni Obligatorisk evalueringsseminar, København 

11. august Åben international rådgivning, København
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13. august Intromøde til konference i Zimbabwe, København

28. aug. - 11. sep. Ungdomslederkursus. Haslev

10. september Intromøde om EXPLORE: Moldova og EXPLORE: Marokko, København

12. - 13. sep.   Refleks 2015 – international linje, Haslev

19. sep. og 3. okt. EXPLORE: Moldova kursusdage, København 

4. - 9. oktober  Konference: Participate 2015 - Creating Space for Youth, Zimbabwe

21. oktober Åben international rådgivning med økonomifokus, København

14. - 15. november Styrk dit internationale arbejde gennem dialog, København 

18. november  Obligatorisk evalueringsseminar, København 

25. november  Styrk dit internationale partnerskab, København

9. december   Korruptionsforebyggelse i internationale projekter, København 

13. - 20. december Regionalt dialogseminar, Tunesien



DELEGERETMØDE 2015

MEDLEMSKABER

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Dansk Flygtningehjælp

European Youth Forum / Board

Ida Birkvad Sørensen, medlem af DUFs styrelse for CISV Danmark

Friluftsrådet

Krogerup Højskole

Signe Bo, Formand for DUF – KFUM og KFUK i Danmark

Henrik Oversø, Næstformand for DUF – Ungdomsringen

Mellemfolkeligt Samvirke

Andreas Dybkjær-Andersson, repræsentant for Afrika InTouch

UNICEF Danmark

Ida Birkvad Sørensen, medlem af DUFs styrelse for CISV Danmark
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REPRÆSENTATIONER

Børne- og Ungdomsnetværket / Styregruppen

Nina Lundbye, International konsulent for International Afdeling, DUF

EU-specialudvalget vedr. Uddannelse og Ungdom, Undervisningsministeriet

EU Expert Group on Youth Work Quality Systems in EU Member States

Ida Birkvad Sørensen, medlem af DUFs styrelse for CISV Danmark

Globalt Fokus / CSO Forum (tidl. NGO Forum)

Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD)

Marie Borum, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Jens Husted, Venstres Ungdoms Landsorganisation

Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien

Signe Bo, Formand for DUF – KFUM og KFUK i Danmark

NORDBUK – Nordisk Børne- og Ungdomskomité

Mia Rangholm Warming, repræsentant for Det Danske Spejderkorps (DDS)

MS Demana Puljeudvalg

Helle Joensen, International konsulent for International Afdeling, DUF

Rådet for Børns Læring

Bente Ryberg, Leder for National Afdeling, DUF 

Rådet for Menneskerettigheder

Heidi Klokker, medlem af DUFs styrelse for Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Udvalget for Ungdom og Uddannelse under Styrelsen for International Uddannelse

Vivi Larsen, repræsentant for Dansk ICYE

Stanislav Stanchev, repræsentant for Europæisk Ungdom

Women Deliver Komiteen
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