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DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd - samler 79 børne- 
og ungdomsorganisationer og 600.000 danske unge, og 
ungdomsorganisationernes internationale engagement 
udgør derfor en unik platform for at nå bredt ud i 
Danmark. For at sikre unges opbakning til udviklings-
samarbejdet kræver det ejerskab, kendskab, viden og 
begejstring. Det skabes gennem det internationale 
arbejde i DUF, som er båret af frivillige ildsjæle, der 
bringer demokratiet ud i verden og tager en forståelse 
for verden med hjem.

En mangfoldig gruppe af danske unge frivillige og 
ungdomsorganisationer engagerer sig allerede i  
udviklingssamarbejdet med støtte fra DUF – alt fra  
spejdere til ungdomspolitikere, rollespillere,  
studerende og unge nydanskere. Det er unge med 
unikke evner, ressourcer og erfaringer, der bidrager 
med noget helt særligt i udviklings- og  
demokratiarbejdet. 

DANSKE UNGE 
SKABER 
UDVIKLING I 
VERDEN 

Når DUFs medlemsorganisationer engagerer sig inter-
nationalt, foregår det i ligeværdige partnerskaber med 
andre unge. Det bygger på frivillighed, er omkostnings- 
effektivt, og har beviselige effekter både ude og  
hjemme. 

I denne folder kan du læse, hvordan DUF skaber 
mangfoldighed i Danmarks udviklingssamarbejde, gør 
unge til udviklingsambassadører, fremmer udvik-
lingskommunikation i øjenhøjde og forankrer det 
globale engagement lokalt.

God fornøjelse med læsningen.

Med venlig hilsen

Chris Preuss
Formand for DUF

– OG TAGER VERDEN 
MED HJEM
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SKAB GODE RAMMER 
FOR FOLKELIGT  
ENGAGEMENT

ØG BEVILLINGEN TIL DUFS INTERNATIONALE 
ARBEJDE

Gennem DUFs internationale pulje kan unge frivillige 
fra det danske foreningsliv udvikle og implementere 
udviklingsprojekter i partnerskaber, der styrker unges 
deltagelse og indflydelse globalt. Efterspørgslen efter 
at engagere sig er stor, og i 2020 er der risiko for, at 
der ikke er nok midler til at understøtte alt det gode 
frivillige arbejde, der skaber resultater i verden og 
rykker verden med hjem i spejderhytter, ungdoms-
klubber og lokalforeninger i hele landet.

Interessen for at engagere sig internationalt og ønsket om at gøre 
en forskel i verden har nok aldrig været større blandt DUFs børne- og 
ungdomsorganisationer. Men for at almindelige, danske unge kan 
engagere sig i Danmarks udviklingssamarbejde, kræver det rammer, 
der er tilpasset unge, og som giver unge mulighed for at deltage og få 
indflydelse på Danmarks rolle i verden.

IDÉKATALOG TIL AT STYRKE UNGES ENGAGEMENT I DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

GIV UNGE INDFLYDELSE PÅ DANMARKS  
UDVIKLINGSPOLITISKE OG HUMANITÆRE 
STRATEGI

Unge skal føle ejerskab over den kommende  
udviklingspolitiske og humanitære strategi. Derfor 
skal strategien bevare det fokus på reel og meningsfuld 
ungeinddragelse, som har sat Danmark i førersædet 
for ungedagsordenen globalt. Samtidig skal unge 
tilbydes mulighed for at følge strategiens implemen-
tering. 

Derfor opfordrer DUF til, at der i strategiudviklings-
processen afvikles offentlige inputmøder, hvor unge 
kan gå i dialog med udviklingsministeren om deres 
prioriteter. 

Unges fortsatte ejerskab over udviklingspolitikken 
kan styrkes ved at oprette et strategisk ungeråd for 
udviklingsministeren med mandat til at følge  
strategiens implementering og rådgive ministeren  
på ungespørgsmål. Ungerådet kan bestå af repræ- 
sentanter fra DUFs medlemsorganisationer og  
andre relevante aktører, der repræsenterer unge i  
en dansk-international kontekst.

SKAB ENKLE RAMMER FOR UNGE  
FRIVILLIGES ENGAGEMENT

Forudsætningen for at unge frivillige kan engagere sig 
i Danmarks udviklingssamarbejde er, at det sker på 
unges præmisser uden overvældende bureaukratiske 
krav. Derfor er det centralt, at Udenrigsministeriet 
fastholder en forenklingsdagsorden og en vis  
risikovillighed for at sikre den folkelige forankring  
af udviklingssamarbejdet. 
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DUF GØR 
UDVIKLINGS
SAMARBEJDET 
MANGFOLDIGT

I 
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De unge frivillige, som engagerer sig, er ikke 
professionelle udviklingsaktører. De er helt 
almindelige unge, som med støtte fra DUF 

får mulighed for at udvikle og gennemføre internati-
onale udviklingsprojekter i ligeværdige partnerskaber 
med udgangspunkt i dét, de brænder for og er gode 
til – uanset om det er rollespil eller spejderaktiviteter. 

For at almindelige unge kan engagere sig og skabe 
bæredygtige udviklingsresultater, tilbyder DUF 
enkle retningslinjer, skræddersyet rådgivning, og en 
lang række kursustilbud. På den måde bliver DUFs 
internationale pulje tilgængelig for alle unge –  
uanset deres udgangspunkt.   

Det danske udviklingssamarbejde skal engagere bredt – både på 
landkortet og på tværs af målgrupper. DUF samler 79 landsdækkende 
børne- og ungdomsorganisationer, og af disse er omkring en tredjedel 
engagerede i internationale partnerskaber med støtte fra DUF. Dette 
dækker en mangfoldig gruppe af organisationer: fra spejdere, rollespillere, 
studenterforeninger og handicaporganisationer til humanitære  
aktører, religiøse foreninger og ungdomspolitiske organisationer. 

Engagementet fra den mangfoldige skare af  
ungdomsorganisationer betyder, at kendskabet til 
Danmarks udviklingssamarbejde når bredt ud i det 
danske samfund. Det begejstrer de unge frivillige, der 
driver projekterne, og de bringer en forståelse for verden 
tilbage til deres foreninger og lokalsamfund - og 
dermed til målgrupper, som ofte ellers står uden for 
udviklingsdebatten. På den måde gør unge Danmarks 
udviklingssamarbejde bredt og mangfoldigt. 
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SPEJDERES UDVIKLINGSPROJEKT  
INSPIRERER DERES LOKALE ARBEJDE I 
DANMARK 

”Vi har et strategisk mål om at række ud over os selv 
– og det gør vi med Tunesienprojektet. Det inspirerer 
vores lokale arbejde,” siger Lisbet Lentz, der i en 
årrække var formand for det nu 11-årige partnerskab 
mellem den tunesiske spejderbevægelse Les Scouts 
Tunisiens og KFUM-Spejderne i Danmark. Hun 
fortæller, at projektet har ændret både korpsets og 
omverdenens syn på, hvad spejdere kan udrette: 
”Det er meget stærkt, at vi kan sige, at vi er med 
til at uddanne hundredvis af unge i Tunesien, som 
derefter starter deres egne virksomheder og bliver 
selvforsørgende. Og at vi har engageret tunesiske 
børn og unge i debatter om, hvordan man er en god 
samfundsborger. For både vores egne medlemmer og 
for den danske befolkning viser det, at det at være 
spejder ikke kun handler om friluftsliv; det er også 
en måde at skabe samfundsnytte på. Samtidig er det 
med til at give lokale spejdere i hele landet indsigt i, 
hvad udviklingsarbejde handler om.” 

TEENAGERE FRA ODENSE SKABER  
RESULTATER I SYD OG BEGEJSTRER I NORD 

I Odense har en frivilliggruppe med tilknytning til 
Ungdomsringens medlemsorganisation UngOdense 
siden 2000 engageret helt unge danskere i udviklings-
samarbejdet. Her driver frivillige i alderen 14 til 21 år 
nemlig et udviklingsprojekt i samarbejde med Straight 
Talk Foundation i Uganda. Indsatsen har fokus på et 
område, som de frivillige i begge organisationer er 
eksperter i; nemlig at opbygge og styrke ungdoms-
klubber i hele Uganda. Mens projektet har leveret 
flotte resultater i Syd, er der også sat tydelige aftryk 
i Nord: Man har blandt andet udført adskillige  
oplysningsaktiviteter i lokalsamfundet, fx interviews 
til lokal-tv og lokalaviser, afholdelse af arrangementer 
på ungdomsskoler og deltagelse i Festival for Fremtiden 
i Odense.

ROLLESPILLERE BRUGER DERES PASSION I 
DEMOKRATIARBEJDE I PALÆSTINA

I samarbejdet mellem rollespilsforeningen Bifrost 
og palæstinensiske Bait Byout bruger unge danskere 
og palæstinensere deres passion for rollespil til at 
italesætte alvorlige problemstillinger om fx køn og 
ligestilling. I Danmark er partnerskabet med til at 
engagere frivillige rollespillere i udviklingsarbejdet 
og formidle viden om livet som ung i Palæstina. 
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NYDANSKE UNGE BRINGER CONGO OG 
UGANDA TIL SØNDERJYLLAND 

For Foreningen for Unge Nydanskere er det  
internationale engagement nyt. I Danmark har  
foreningen hidtil debatteret emner som integration 
og demokrati med unge nydanskere og deres  
forældre. Men efter en invitation fra DUF til at høre 
om muligheder for at engagere sig i udviklings-
projekter, er foreningens frivillige nu ivrige efter 
at hjælpe folk på flugt, ligesom de selv er blevet 
hjulpet. Enabyayi, der er formand, glemmer aldrig 
hvordan han blev modtaget af frivillige, da han  
ankom som congolesisk flygtning til Uganda. Han 
har bragt Congo og Uganda til Sønderjylland ved 
at lave oplysningsaktiviteter med sin lokalgruppe 
om livet som congolesisk flygtning i Uganda for at 
inspirere andre nydanske unge til at engagere sig i 
udviklingssamarbejdet. 

VERDENSMÅLENE BEGEJSTRER UNGE MED 
FORSKELLIGE BAGGRUNDE I HELE LANDET 

Danske unge ønsker at bidrage til at skabe en 
bæredygtig verden – og det mærkes i DUF og i 
vores medlemsorganisationer. I 2019 lancerede 
DUF Verdensmålsindsatsen, som engagerer unge i 
Verdensmålene lokalt, nationalt og internationalt. I 
Danmark alene har DUF det sidste halve år udviklet 
og afholdt Verdensmålsworkshops for 85 unge på 
tværs af 30 af DUFs medlemsorganisationer. Disse 
unge kommer fra hele landet og repræsenterer en 
bred vifte af medlemsorganisationer – fra Erhvervs-
skolernes ElevOrganisation til SIND Ungdom og 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. 



8  VI TAGER VERDEN MED HJEM

DUF SKABER 
UNGE
UDVIKLINGS
AMBASSADØRER

I 
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Når unge selv udvikler og driver projekterne, 
får de et stærkt ejerskab over udviklings- 
samarbejdet. Samtidig får de rygsækken fuld 

af viden, praktisk erfaring og øjenåbnende oplevelser 
fra verden udenfor Danmark. 

De unge frivillige ildsjæle er en vigtig nøgle til at 
skabe begejstring for internationalt udviklings sam- 
arbejde blandt andre unge. De er selv dybt engagerede 
i deres arbejde, og ved at dele deres personlige  
erfaringer og historier, gør de globale dagsordener 
hånd gribelige og meningsfulde for den bredere  

Med støtte fra DUF kan danske unge engagere sig i udviklingssamarbejde 
gennem partnerskaber med ligesindede ungdomsorganisationer ude 
i verden. DUFs internationale arbejde er for, med og af unge, hvilket 
betyder, at unge frivillige selv har hænderne på rattet i deres projekter. De er 
enten engagerede i de frivilliggrupper i Danmark, der driver projekterne i 
samarbejde med partnerorganisationer i Syd, eller de er ungdomsledere, 
der rejser afsted som frivillige for i samarbejde med lokale ungdoms- 
ledere at understøtte projekterne. 

danske ungdom. Derfor er de vigtige ambassadører 
for Danmarks udviklingssamarbejde. 

Danske unge driver meningsfulde udviklingsprojekter 
ude i verden og får ejerskab, viden, praktisk erfaring 
og massevis af personlige oplevelser og historier. På 
den måde gør de Danmarks udviklingsarbejde  
levende.
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”Det gør en kæmpe-
stor forskel, at jeg har 
set de mennesker, 
det handler om,  
med egne øjne” 

Som 20-årig rejste aalborgenseren 
Steffen til Rwanda som ungdoms-
leder for Danske Baptisters Spejderkorps og  
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. Fem år 
efter sin hjemkomst er Steffen stadig frivillig på pro-
jektet fra Danmark. For, som han fortæller: ”Jeg kan 
ikke bare sådan lige give slip. Det ville være mærkeligt 
at vinke farvel til noget, jeg brænder så meget for, og 
til alle de mennesker, jeg har mødt”. I Rwanda har 
projektet fokus på reintegration af kvinder, der har 
fået børn udenfor ægteskabet, og i Danmark fortæller 
Steffen og andre frivillige om arbejdet i lokalforenin-
ger over hele landet - fra Vaarst og Vejgaard til  
Holbæk og Hillerød.   

”Jeg er blevet en 
slags ambassadør 
for Filippinerne” 

Sådan udtaler Cari fra Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom, der  
i 2019 var ungdomsleder i  
Filippinerne. ”Efter jeg er kommet 
hjem til Danmark, taler jeg om det ved enhver gi-
ven lejlighed, jeg får,” fortæller hun. Inden afrejse 
holdt Cari oplæg om projektet for sin lokalafdeling 
i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og de 
fulgte hendes rejse på en facebookside. Efter hun er 
kommet hjem, har de hørt hendes mange historier. 
”Man er så investeret, at det er svært at lade være med 
at være frivillig, når man kommer hjem. Igennem 
vores samarbejde har vi rørt hinanden, og der er skabt 
stærke bånd på tværs af grænser”. Cari fremhæver, 
hvordan hendes engagement har betydet, at hendes 
omgangskreds har fået en mere nuanceret forståelse 
for Filippinerne.  

Cari
21 år

Steffen
25 år 

”Det er den oplevelse, 
der har berørt mig 
mest som frivillig” 

Clara har siden 2016 været en 
af de frivillige ildsjæle, der har 
drevet Danske Studerendes  
Fællesråds udviklingsprojekt i 
Zimbabwe. Hjemme deler hun og de andre frivillige 
ofte ud af deres indsigter fra projektet: ”Når man 
kommer fra Danmark, kan man nogle gange glemme 
de privilegier, man har. Sidste gang jeg deltog i et 
møde med vores partner, kom begivenhederne i 
Zimbabwe helt tæt på. Det har været en kæmpestor 
øjenåbner at se, hvad politisk ustabilitet betyder for 
helt almindelige mennesker. Jeg tror, at den slags 
oplevelser, som man har mærket helt ned i maven, er 
en vigtig vej til bæredygtigt engagement. Jeg vil altid 
bære oplevelserne med mig, og jeg og de andre  
frivillige taler om det til alle, der vil lytte”.

Clara
27 år 
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”Det er troen på, at vi 
unge kan gøre  
en forskel, jeg vil  
videregive”

DUF har sammen med  
Verdens Bedste Nyheder skabt  
Verdensmålsakademiet – en  
miniuddannelse i FNs Verdensmål for unge.  
Fra Aalborg til Virum engagerer de nyuddannede  
verdensmålsambassadører nu andre unge i Verdens- 
målene og bidrager til at forankre den globale 
2030-dagsorden i hele landet. Siden akademiet har 
Sissel undervist i Verdensmål bl.a. på Gjern Skole og i 
Aarhus Ungebyråd. Hun fortæller: “Jeg glæder mig til 
at smitte andre unge rundt omkring i Danmark med 
den gejst, jeg selv har mærket sammen med de andre 
ambassadører på Verdensmålsakademiet”. 

”Vores arbejde gør en 
enorm forskel både 
for mig selv, mit  
netværk og for unge  
i Uganda”

Stine var kun 16 år, da hun blev 
frivillig i et udviklingsprojekt 
i Uganda gennem frivilliggruppen Slænget med 
tilknytning til UngOdense. Stine fortæller, at det at 
være frivillig har været øjenåbnende for hende: “Jeg 
har virkelig set det værste af det værste i Uganda. Men 
det har været tydeligt for mig, at det arbejde vi laver er 
med til at gøre en forskel”. Hendes engagement smitter 
af på hendes netværk. Over årene er flere omkring 
hende gået fra at være skeptiske overfor udviklings-
samarbejde til at have respekt og forståelse for det. 
Den nu 21-årige Stine er udvalgt til at repræsentere 
den danske ungdom i FN som DUF ungdomsdelegat 
og har hermed fået en endnu større platform til at dele 
ud af sin viden om verden blandt danske unge. 

”Vi har allesammen 
udviklet os enormt 
meget igennem 
samarbejdet. Det er 
dét, der begejstrer” 

Nicklas har de sidste tre år været 
frivillig i Silba - Initiative for 
Dialogue and Democracy, der styrker skoledemokrati 
i Moldova i samarbejde med partneren CREEDD. 
Partnerskabet har skabt flotte resultater og samtidig 
givet stor læring til de danske frivillige: ”Jeg tror 
grunden til, at jeg stadig er frivillig er, at det er et 
gensidigt og ligeværdigt partnerskab. Det betyder, 
at det ikke bare er os fra Danmark, der kommer og 
skal hjælpe. Tværtimod har vi allesammen lært af 
hinanden og vi har udviklet os enormt meget igennem 
samarbejdet. Det er dét, der engagerer og begejstrer.” 

Nicklas
25 år

Sissel
23 år

Stine
21 år 
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UNGE 
KOMMUNIKERER
I ØJENHØJDE
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Når unge frivillige engagerer sig internationalt, 
fortæller de om deres arbejde – til familie 
og venner, på uddannelsesinstitutioner og 

i foreninger og vidt omkring i deres lokalsamfund. 
Unge er også drivkræfter bag mangeartede offentlige 
arrangementer, der skaber debat og styrker danske 
unges engagement i globale problemstillinger. 

Unge har en evne til at fortælle fra hjertet. De fortæl-
ler om deres oplevelser med udviklingssamarbejde på 
en måde, andre unge forstår. De fortæller til ligesindede, 
der kan relatere til dem, og de kommunikerer om små 

Dansk udviklingssamarbejde kan være svært at få greb om. Det kan 
synes abstrakt, komplekst og meget fjernt fra hverdagen for de fleste 
danskere. Hvis udviklingssamarbejdet skal engagere den danske  
befolkning bredt, skal det gøres forståeligt. 

og store forandringer, de har været vidne til i deres 
projekter med en umiddelbarhed og indlevelsesevne, 
som smitter. De gør det abstrakte konkret, og de er 
kreative og engagerende i deres formidling. 

Unge frivillige kommunikerer om udviklingsarbejde i 
øjenhøjde med den almindelige dansker. På den måde 
gør de Danmarks udviklingssamarbejde forståeligt.
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APOSTOLSKE UNGE BEGEJSTRER MED  
FORTÆLLINGER OG DANS FRA MOLDOVA

Siden Apostolsk Kirkes Børn og Unge første gang 
fik en bevilling fra DUFs pulje i 2016 til at arbejde 
i Moldova, har unge frivillige sørget for, at flere har 
fået øjnene op for værdien af udviklingssamarbejde. 
Katrine har som frivillig blandt andet fortalt om dette 
arbejde på Apostolsk Kirkes årlige sommer-camp og 
på ’Himmelske Dage’ i Herning, hvor folk samles på 
tværs af kirkesamfund: ”De dansede meget i Moldova, 
så jeg har altid en dans med, når vi laver oplysnings-
aktiviteter. Så danser vi allesammen, unge som gamle. 
Folk er ofte ret begejstrede og kommer og fortæller, at 
det er godt, hvad vi laver.” Katrine er vokset op i Vejle 
og fortæller også om Moldova hjemme: ”Vi holder 
blandt andet snart en Moldova-dag på kirkecentret i 
Vejle”. 

INTERNATIONALT ENGAGEMENT SKABER 
OPBAKNING TIL UDVIKLINGSSAMARBEJDE 
I VENSTRES UNGDOM

Venstres Ungdom har gennem flere år haft partner-
skaber i blandt andet Marokko, Ukraine og Zambia. 
August, som er frivillig, fortæller, hvordan det 
internationale arbejde forankres lokalt i Danmark: 
”Alle os, der er engagerede i internationale projekter, 
kommer rundt i lokalafdelinger i Vestjylland,  
Slagelse, Odense osv. Vi holder oplæg om projekterne, 
og når vi har besøg af vores partnerorganisationer, 
har vi også dem med rundt i landet”. Det er vigtigt 
at oplyse frivillige i Venstres Ungdom om den 
forskel, det internationale arbejde gør, forklarer 
August: ”Blandt frivillige, som ikke er internationalt 
aktive, kan der være skepsis over for udviklingssam-
arbejde - groft sagt at det bare er noget med at tage 
til Afrika og aflevere en pose penge. Men det arbejde 
vi laver, er jo demokrati- og frihedsudviklende. Vi 
viser andre frivillige i Venstres Ungdom, at de ting, 
vi kæmper for i det liberale Danmark, også er det, 
vi kæmper for ude i verden. Og dét gør, at de kan se 
meningen med, at vi laver udviklingssamarbejde.”



MEN GØR OPLYSNINGSARRANGEMENTER  
I SPEJDERHYTTER OVERHOVEDET EN  
FORSKEL FOR NOGEN…? 

Læs her hvad en 13-årig KFUM-spejder i en 
mail fortæller om, hvad han har fået ud af 
et oplysningsarrangement om spejdernes 
projekt i Tunesien.  

DIALOGAMBASSADØRER GØR VERDEN  
LIDT MINDRE 

Igennem 10 år har unge, frivillige dialogambassadører 
fra Danmark, Egypten, Jordan og Tunesien holdt 
workshops for mere end 3000 danske unge på gymnasier 
og i ungdomsorganisationer. Ved hjælp af dialogmetoder 
skaber de et unikt møde i øjenhøjde med de unge 
danske deltagere, hvor fordomme, samfundssystemer, 
religion, kønsligestilling, drømme og hverdagsliv 
åbent bliver udforsket. På den måde kommer den 
arabiske verden helt tæt på, som udtrykt af en 18-årig 
workshopdeltager: ”De føltes tæt på, og man kunne 
se dem og spørge dem om ting. Lige pludselig blev 
verden lidt mindre.”

UNGDOMSDELEGATERNE GØR  
INTERNATIONALE DAGSORDENER  
HÅNDGRIBELIGE FOR DANSKE UNGE 

DUFs ungdomsdelegater har bidraget til at gøre  
internationale dagsordener håndgribelige og forståelige 
for danske unge over hele landet gennem aktiviteter 
som workshops og oplæg fx på Gjerndrup Friskole, 
Aarhus Efterskole, på Ungdommens Folkemøde, 
og i mange andre sammenhænge. Aktiviteterne har 
været med til at skabe dialog om unges rolle i udvik-
lingssamarbejdet og har inspireret danske unge til 
at lave projekter både i lokale og globale kontekster. 
”Det bedste er at se unge mennesker gå fra vores 
arrangementer med konkrete planer og idéer til nye 
initiativer – i disse situationer kan man virkeligt få øje 
på unges handlekraft og hvor meget unge er klar til at 
løfte!” fortæller Pia, der i 2019 var ungdomsdelegat på 
demokrati og partnerskaber. 

UNGE SPEJDERE I HELE LANDET  
BEGEJSTRES AF OG SKABER BEGEJSTRING 
FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDE 

Som led i at udbrede indsigt i KFUM-Spejdernes 
partnerskab i Tunesien, giver KFUM-spejderne flere 
gange årligt unge spejdere i alderen 15-18 år fra hele 
landet mulighed for at deltage i aktiviteter i Tunesien, 
som har fokus på aktivt medborgerskab og deltagelse 
i demokratiet. Efter hjemkomst er en del af opgaven 
at formidle, hvad de har oplevet fx til distriktsmøder 
eller i den lokale spejdergruppe. Pernille, der er frivillig, 
fortæller: ”De tunesiske unges engagement i deres 
nyvundne demokrati giver de danske unge indsigt i, 
hvor meget demokrati betyder for et lands udvikling, 
og det inspirerer de danske unge til at opsøge de 
demokratiske muligheder, de selv har i herhjemme.” 
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GLOBALE 
PARTNERSKABER MED 
LOKAL FORANKRING

ØDSTED ved Vejle:  
Kristeligt Forbund for 
Studerende har igennem 
7 år arbejdet med  
dialog og tro blandt 
unge i Montenegro. 

RØDEKRO: Unge nydanskere fra  
Sønderjylland vil arbejde med  
immigration og uddannelse blandt 
congolesiske flygtninge i Uganda. De har 
i 2019 været på deres første projektrejse 
for at mødes med en partnerorganisation.   

ODENSE: Siden 2010 har unge fra  
ungdomsklubben Slænget i Odense 
samarbejdet med unge fra Uganda om 
at øge lokale unges viden om seksuelle 
og reproduktive rettigheder og styrke 
deres life skills. 

REBILD: På Rebild 
Ungdomsskole  
engagerer unge fra 
udskolingen sig som 
’sexualister’ i et projekt i 
Ukraine, hvor de  
underviser i seksualitet 
og diversitet for at  
bekæmpe seksuel  
diskrimination og 
eksklusion i de ældste 
klasser i grundskolen. 
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Lokal forankring er essentielt for at skabe folkelig begejstring for Danmarks udviklingssamarbejde. Derfor er 
det vigtigt at pleje udviklingssamarbejdets lokale rødder: de lokalforeninger, lokale fællesskaber og lokalsam-
fund, som skaber koblingen mellem vores hverdag og den store verden. 

Tilsammen har DUFs landsdækkende medlemsorganisationer 5000 lokalforeninger i hele landet – og de har 
allesammen mulighed for at engagere sig i udviklingssamarbejde gennem DUFs internationale pulje. Det 
bidrager til, at udviklingsengagement forankres lokalt blandt unge i alle afkroge af Danmark. 

Danske unge i hele landet engagerer sig i internationalt arbejde gennem deres foreningsengagement. På den 
måde gør de Danmarks udviklingssamarbejde lokalt.

NØRRESUNDBY: 17-22-årige ’sexualister’ 
fra en ungdomsklub i Nørresundby har 
siden 2016 arbejdet sammen med unge 
marokkanere. Sammen sætter de fokus 
på ung til ung-kommunikation om  
sensitive emner som kønsroller, seksual-
undervisning og menneskerettigheder.
 AARHUS: Siden 2010 har Israels-  

missionens Unge arbejdet med at  
uddanne unge af forskellige religiøse 
overbevisninger i Palæstina i dialog og 
konflikthåndtering.

ROSKILDE: Unge fra studenter- 
organisationen Frit Forum har siden 
2016 samarbejdet med unge Saharawi 
flygtninge om at styrke unges rolle i 
samfundet med særligt fokus på unge 
kvinders deltagelse.

ODDER: Unge fra Apostolsk Kirkes Børn 
og Unge arbejder gennem lokale  
ungdomsklubber i Moldova med kristne 
unges mulighed for samfundsdeltagelse 
og medbestemmelse i Moldova – et land, 
som flere og flere unge emigrerer fra. 

KØBENHAVN: To frivillig- 
grupper i Konservativ  
Ungdom starter i 2020  
udviklingsprojekter op i  
henholdsvis Ukraine og  
Tanzania, hvor der i første  
omgang er fokus på  
kapacitetsopbygning af de 
frivillige i alle organisationer.



UNGDOMSLEDERUDVEKSLING

DUFs internationale pulje giver mulighed 
for, at organisationer kan tilknytte  
fuldtidsfrivillige til deres internationale 
partnerskaber i en periode på 3-12 måne-
der. En typisk ungdomslederudveksling 
består af to frivillige fra Danmark og to fra 
partner- organisationen, der først har et 
ophold sammen hos den danske organi-
sation og afholder oplysningsaktiviteter 
for andre unge, hvorefter de sammen ar-
bejder på et fælles projekt i partnerlandet. 

18  VI TAGER VERDEN MED HJEM

SÅDAN 
UNDERSTØTTER 
DUF UNGES 
INTERNATIONALE 
ENGAGEMENT

DUFS INTERNATIONALE PULJE

DUFs internationale pulje støtter  
internationale partnerskaber, hvor unge 
engagerer sig i demokrati- og udviklings-
samarbejde, lærer af hinanden og skaber 
forandringer. Puljen støtter aktiviteter, som 
udføres af DUFs medlemsorganisationer i 
et samarbejde med en eller flere  
partnerorganisationer ude i verden. 

Godt en tredjedel af DUFs medlems- 
organisationer er aktive i internationale 
projekter, hvor de i ligeværdige partner- 
skaber skaber stærke demokratiske børne- 
og ungdomsorganisationer og styrker børn 
og unges rettigheder.
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VERDENSMÅLSINDSATSEN

DUFs Verdensmålsindsats har til formål at 
styrke ungdomsorganisationers nationale 
og internationale bestræbelser på at nå 
Verdensmålene, at fremme udviklingen 
af legitime ungdomsråd i Syd, og at styrke 
unges stemme i globale fora. 

DIALOGAMBASSADØRERNE

Siden 2009 har DUFs dialogambassadører 
arbejdet for at opbygge dialogiske  
kompetencer hos unge og bygge bro på 
tværs af landegrænser, kultur, ideologi, 
etnicitet, og andre skillelinjer. Projektet 
finansieres af Udenrigsministeriet gennem 
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, og  
udføres i et partnerskab mellem DUF, WE 
Center i Jordan, Dansk-Egyptisk Dialoginstitut 
i Egypten, og Les Scouts Tunisiens i Tunesien.

TVÆRPOLITISK NETVÆRK I UKRAINE

DUFs netværk mellem danske og ukrainske 
politiske ungdomsorganisationer blev  
etableret i 2019. Netværket styrker ukrainske  
unge i at etablere tværpolitisk dialog i 
landet, at opbygge demokratiske ung-
domspartier, og at styrke unges indflydelse. 
I netværket kan ungdomspolitikere mødes 
og debattere på tværs af politiske skel,  
partier og landegrænser. 

UNGDOMSDELEGATPROGRAMMET

Hvert år sender DUF seks ungdoms- 
delegater til FN og andre multilaterale  
fora for at give danske unge en stemme i 
internationale beslutningsprocesser.  
Ungdomsdelegaterne bidrager også til  
formidling og forankring af globale dagsord-
ner blandt danske unge gennem oplysning, 
workshops og ung-til-ung-dialog. De seks 
ungdomsdelegater er fordelt på tre temaer: 
Ligestilling og seksuel og reproduktiv  
sundhed og rettigheder, demokrati og  
partnerskaber, samt klima og miljø.



DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en paraply- og interesseorganisation for 79 børne- og ungdoms-  
organisationer – et fællesskab med over 600.000 unge frivillige og medlemmer.  
DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet,  
både i Danmark og internationalt.

DUFs internationale arbejde
DUF repræsenterer Danmarks største gruppering af ungdomsorganisationer, der 
engagerer sig i demokrati- og udviklingssamarbejde. Omkring en tredjedel af vores 
medlemsorganisationer er engagerede i udviklingsprojekter. De frivillige ildsjæle, 
der driver arbejdet, viderebringer hver dag viden om verden i øjenhøjde i deres  
organisationer, på uddannelsesinstitutioner og blandt familie og venner.  

OM DUF


