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Delegeretmødet er DUFs højeste myndighed og afholdes hvert år i december. Omkring 250 delegerede 
fra DUFs medlemsorganisationer deltager på mødet.
I det følgende kan du finde svar på alt det, der er værd at vide om DUFs delegeretmøde.

Dirigenter
Dirigenterne leder delegeretmødet. De har ansvaret for, at delegeretmødet forløber i overensstem-
melse med DUFs vedtægter. Dirigenterne styrer også talerlisten til talerstolen og har ansvaret for, at 
tidsplanen for mødet overholdes. Det er også dirigenterne, der sætter forslag og udtalelser til afstem-
ning. Dirigenterne må ikke deltage i debatterne.

eValUering
Hvert år gennemfører DUF en deltagerevaluering af delegeretmødet. Det er vigtigt for os at vide, hvor-
dan programmet fungerede for de delegerede, så vi kan vide, hvilke tiltag vi kan genbruge til næste år, 
og hvilke vi skal lave om på.
Derfor håber vi, at du har lyst til at give din mening til kende og deltage i vores spørgeskema, som 
bliver sendt til dig i en mail efter delegeretmødet. 

FormøDer
Delegeretmødet starter officielt kl. 10:30, men mødesalen vil være åben fra klokken 9:30-10:30. Her har 
deltagerne mulighed for at mødes på tværs af organisationer og grupperinger for at tale sammen og 
behandle eventuelle udtalelser.

FormanDens beretning
Et fast indslag på DUFs delegeretmøde er formandens beretning. Beretningen er en tale af tyve minut-
ters varighed, som den siddende formand holder om årets gang i DUF og de projekter og mål, der 
venter i det kommende år. Når formanden er færdig med at tale, er der debat om beretningen, hvor 
deltagerne på delegeretmødet kan stille spørgsmål til eller kommentere på beretningen.

ForretningsUDValg
Forretningsudvalget består af fem medlemmer fra styrelsen bl.a. DUFs formand og næstformand. 
Forretningsudvalget leder, under ansvar for styrelsen, DUFs daglige arbejde mellem styrelsesmøderne, 
følger sekretariatets arbejde og forbereder styrelsesmøderne.

Forslag og ænDringsForslag
Forslag kan stilles af DUFs medlemmer og er en idé til eller et ønske om noget, som DUF skal sætte 
fokus på eller arbejde med fremadrettet. På den måde kan forslag have økonomiske konsekvenser for 
DuFs arbejde.
Ændringsforslag er, som ordet også beskriver, et forslag til ændringer i et allerede fremsat forslag.

Frister For Forslag, UDtalelser, ænDringsForslag og ænDringsForslag 
til ænDringsForslag
Både forslag og ændringsforslagsforslag til budget og kontingent skal fremsættes og indsendes til 
ms@duf.dk inden selve delegeretmødet jf. § 9 i DUFs vedtægter. Dog er det muligt at fremsætte 
ændringsforslag til udtalelser og ændringsforslag til ændringsforslag til budget, kontingent og forslag 
indtil mødestart den 1. december 2018 k. 10:30.

dufs delegeretmøde fra a-z
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Skabeloner til både forslag, ændringsforslag, udtalelser og ændringsforslag til ændringsforslag  
kan downloades på http://duf.dk/om-duf/dufs-delegeretmoede/
Alle indsendte materialer bliver løbende og hurtigst muligt efter tidsfristerne offentliggjort på DUFs 
hjemmeside og sendes ligeledes til alle medlemsorganisationer samt tilmeldte deltagere. 
Du får også udleveret en samlet materialepakke, når du ankommer til delegeretmødet den 1. decem-
ber, dog ikke de ændringsforslag til udtalelser samt ændringsforslag til ændringsforslag til budget, 
kontingent og forslag, som afleveres på dagen. De vil kun blive vist på skærmen.

sekretariatet
DUF engagerer sig på mange felter inden for børn og unges foreningsliv både nationalt og internatio-
nalt. De mange opgaver i forbindelse med oplysning, rådgivning, debat og kurser varetages af DUFs 
sekretariat. Du kan møde de ansatte på sekretariatet til delegeretmødet, hvor de vil bære DUF-key-
hangers. Du er meget velkommen til at henvende dig til de sekretariatsansatte i løbet af dagen, hvis du 
har praktiske spørgsmål til delegeretmødet eller til DUFs arbejde generelt.

styrelsen
DUFs styrelse står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne. Styrelsen består af formand, næst-
formand og 17 medlemmer fra hver deres medlemsorganisation. DUFs styrelse vælges på delegeret-
mødet hvert andet år (ulige år).
Der er derfor ikke valg til styrelsen på dette års delegeretmøde, men du har mulighed for at møde den 
nuværende styrelse alligevel. Styrelsesmedlemmerne vil også bære DUF-keyhangers på dagen.
Hvis du ønsker hjælp til at finde et bestemt styrelsesmedlem, er du velkommen til at henvende dig ved 
registreringsbordet.

talerstolen
Hvis du vil på talerstolen under delegeretmødet, skal du bruge “Jeg ønsker ordet”-sedlen i det mate-
riale, som ligger på bordene i salen. Du skal aflevere sedlen til delegeretmødets to dirigenter for at 
komme på talerlisten. Dit indlæg fra talerstolen må højst vare to minutter, og du skal huske at sige dit 
navn og din organisation.

temaPolitisk DrøFtelse
Vi skal i år drøfte, debattere og stemme om ungdommens ønsker til et nyt Folketing. 
Punktet temapolitisk drøftelse er på dagsorden to gange i løbet af delegeretmødet. 
I første blok skal vi i gruppe drøfte ungdommens ønsker til et nyt Folketing og i anden 
blok skal ønskerne debatteres og til sidst stemmes om.

Dato

16. november kl. 12:00

21. november kl. 9:00

23. november kl. 12:00

1. december kl. 10:30

Frist For

Ændringsforslag til budget, kontingent 2019 og ændringsforslag til vedtægtsændringer

Forslag til den temapolitiske drøftelse

Forslag til udtalelser og politiske mål samt andre forslag

Ændringsforslag til udtalelser 

Følgende tidsfrister gælder:
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UDtalelser
En udtalelse er en holdningsmæssig markering fra DUFs delegeretmøde til intern og/eller ekstern 
brug. Den kan fungere som startskud til et indsatsområde, som DUF skal arbejde med, fx inklusion af 
marginaliserede unge. På den måde er en udtalelse en fælles holdningsmæssig markering af det, som 
medlemsorganisationerne i DUF skal i gang med i fællesskab.
En udtalelse kan også fungere som en aktuel kommentar i en aktuel sag, der fylder i medierne og/eller 
den politiske debat.

Valg 
Ulige år er valgår i DUF til posterne som formand, næstformand, forretningsudvalg og styrelse. 

VeDtægter
DUFs vedtægter er vores fælles spilleregler og hjertet i en demokratisk forening. DUFs styrelse frem-
sætter på dette års delegeretmøde et forslag om at opdatere DUFs nuværende vedtægter og præsente-
rer et nyt sæt vedtægter, som delegeretmødet skal diskutere og vedtage eller forkaste.
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PraktIske oPlysnInger

steD  Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter
 Østerøvej 2
 5800 Nyborg

henVenDelse DUFs sekretariat på Nyborg Strand, samme sted som indregistrering.
 Tlf. 60 20 14 00 eller E-mail ms@duf.dk

inDregistrering Lørdag den 1. december 2018 kl. 9:00-10:30.

aFrejse Afhænger af deltagelse i middag og fest. Selve mødet forventes afsluttet 
 kl. 18:55.

møDets start  Lørdag den 1. december 2018 kl. 10:30.

registrering  Eventuel manglende betaling finder sted ved indregistreringen.

inDkVartering  Du skal selv booke din overnatning. Du kan se forslag til overnatnings-
 muligheder på duf.dk. I år er det muligt ganske gratis at overnatte i et lokale 
 på Nyborg Strand, der er dog begrænsning på plads til 15 mænd og 15 kvinder.

Fest Afholdes ligeledes på Nyborg Stand i ”Stjernebaren”.

mÅltiDer Delegeretmødegebyret dækker følgende måltider:
 • Morgenmad
 • Formiddagssnack
 • Frokost og en sodavand/øl
 • Kaffe/te og eftermiddagskage
 • Middag  

DrikkeVarer Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet. Det er muligt at bruge dankort.

materialer  Du får udleveret en trykt udgave af delegeretmødehæftet på delegeretmødet.   
 Supplerende materiale, herunder forslag til udtalelser og ændringsforslag,   
 stemmekort, deltagerliste mv., vil blive udleveret ved indregistreringen.

stemmeret  Delegerede har kun stemmeret på mødet, hvis organisationens kontingent 
 til DUF er betalt rettidigt inden 1. april 2018.

betaling Deltagerne får kun adgang til mødet, såfremt deltagergebyret er betalt. 
 Husk at medbringe en kvittering eller anden dokumentation, hvis indbetalingen  
 er foretaget efter den 28. november 2018.
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tIdsPlan

ankomst, registrering og morgenmaD (90 min)
Udlevering af stemmemateriale, forslag og ændringsforslag, navneskilt m.m. samt 
mulighed for en kop kaffe og en bid brød.

FormøDer (90 min) eller intro til DelegeretmøDet
Mulighed for at grupperingerne kan mødes og forberede debatten + evt. netværke på 
tværs af grupperinger.

Åbning (10 min)
Velkomst ved formanden, vedtagelse af forretningsorden og valg af dirigenter.
Fællessang

konstitUering (10 min)
Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigelse, praktiske oplysninger og valg af 
stemmetællere.

hoVeDtaler (10 min)

UDDeling aF Prisen ”Årets UngDomsForening 2018” (10 min)
Årets ungdomsforening overrækkes af Mette Frederiksen til en forening, der i 2018 
har gjort en særlig forskel for at styrke foreningslivet.

FormanDens beretning (20 min)
Formand for DUF, Kasper Sand Kjær, aflægger mundtlig beretning.

FormanDens beretning til Debat (20 min)
Mulighed for at deltage i debatten, stille spørgsmål og give sin holdning til kende.

temaPolitisk DrøFtelse 1. Del (70 min)
I grupper drøftes ungdommens ønsker til et nyt Folketing.

Frokost / DUF stanDe Åben (1 time)
Frokostbuffet og mulighed for at netværke.

regnskab 2017 (15 min)
Årsregnskabet for 2017 fremlægges med efterfølgende debat og mulighed for at stille 
spørgsmål.

kontingent 2019 (5 min)
Styrelsens forslag til medlemskontingentet for 2019 præsenteres og sættes til af-
stemning.

goDkenDelse aF bUDget 2019 (15 min)
Styrelsens forslag til budget for 2019 fremlægges med efterfølgende debat af selve 
forslaget og eventuelle ændringsforslag. Til sidst stemmer delegeretmødet om bud-
gettet.

09:00-10:30

09:00-10:30

10:30–10:40

10:40–10:50

10:50–11:00

11:00–11:10

11:10–11:30

11:30–11:50

11:50-13:00

13:00-14:00

14:00–14:15

14:15–14:20

14:20–14:35
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Valg aF DUFs interne 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.

Politiske mÅl (1 time)
De politiske mål præsenteres med efterfølgende debat og vedtagelse.

PaUse meD kaFFe, kage og et stykke FrUgt (20 min)

temaPolitisk DrøFtelse 2. Del (110 min)
I plenum debatteres ungdommens ønsker til et nyt Folketing og til sidst stemmer 
delegeretmødet om resultatet.

oPtagelse aF nye meDlemmer / obserVatørorganisationer (10 min)
De kandidater, som DUFs styrelse har indstillet til optagelse i DUF, præsenteres og 
delegeretmødet stemmer om deres optagelse.

Forslag til UDtalelser og ænDringsForslag til UDtalelser (45 min)
Forslagsstillere præsenterer forslag og ændringsforslag til udtalelser, og der debat-
teres efterfølgende. Til sidst stemmes der.

anDre inDkomne Forslag og Forslag til VeDtægtsænDringer (5 min)
Eventuelle andre indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer præsenteres 
med efterfølgende debat og afstemning.

eVentUelt og aFslUtning (15 min)
En mulighed for at gå på talerstolen med afsluttende bemærkninger og tak for i dag.

PaUse (20 min)
Mulighed for at trække i festtøjet eller speeddating. 

miDDag (2 timer)
Lækker buffet med mulighed for at skabe netværk samtidig.

lo UngDom sangaFten (salon 2+3)

Fest i stjernebaren

14:35–14:40

14:40–15:40

15:40-16:00

16:00-17:50

17:50-18:00

18:00–18:45

18:45–18:50

18:50–19:05

19:05–19:25

19:25–21:25

21:10 

21:00
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forslag tIl dagsorden

  1. Åbning af delegeretmødet

  2. Vedtagelse af forretningsorden

  3. Valg af dirigenter

  4. Valg af stemmetællere

  5. Formandens beretning

  6. Temapolitisk drøftelse

  7. Regnskab for 2017

  8. Fastlæggelse af kontingent for 2019

  9. Budget for 2019

10. Valg af interne revisorer og revisorsuppleant 

11. Politiske mål

12. Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer
 
13. Forslag til udtalelser

14. Indkomne forslag

15. Forslag til vedtægtsændringer

16. Eventuelt

17. Afslutning

 Punkt 
1
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Pkt. 2    forslag tIl forretnIngsorden

Pkt. 1 Delegeretmødet vælger to dirigenter og en sekretær, som leder mødets forhandlinger.
Pkt. 2  Der udarbejdes en forhandlingsprotokol over delegeretmødets forhandlinger.
Pkt. 3  Alle delegerede og observatører kan skriftligt anmode om ordet. De indtegnede får 
 ordet i den rækkefølge, som de har indtegnet sig.
Pkt. 4  Dirigenterne kan fastsætte begrænsninger for taletiden under hensyntagen til delege-
 retmødets overordnede rammer. Dirigenterne kan give tilladelse til korte bemærkninger.
Pkt. 5  Dirigenterne kan, hvis de finder det nødvendigt, stille forslag om en debats afslutning.   
 Forslag af denne karakter kan også stilles af delegerede.
Pkt. 6  Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler   
 er fastsat i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 delegerede fremsætter  
 ønske herom.
Pkt. 7 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 og andre forslag kan stilles inden delegeretmødet og skal være
 indsendt til DUF senest fredag den 26. oktober 2018 kl. 12:00 i henhold til § 9, stk. 2 i DUFs 
 vedtægter.
• Forslag til udtalelser kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest 
 fredag den 23. november 2018 kl. 12:00 i henhold til § 9, stk. 6 i DUFs vedtægter.
• Ændringsforslag til budget eller kontingent samt ændringsforslag til vedtægtsændringer kan
 stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt senest fredag den 16. november 2018 kl. 12:00
 i henhold til § 9, stk. 5 i DUFs vedtægter.
• Ændringsforslag til temapolitisk drøftelse kan stilles inden delegeretmødet og skal være ind-  
 sendt til DUF senest onsdag den 21. november 2018 kl. 9:00.
• Ændringsforslag til andre forslag kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt senest
 fredag den 23. november 2018 kl. 12:00.
• Ændringsforslag til udtalelser kan stilles inden delegeretmødets start senest lørdag den 1. decem-
 ber 2018 kl. 10:30 i henhold til § 9, stk. 6 i DUFs vedtægter.
• Ændringsforslag til ændringsforslag vedrørende budget, kontingent eller forslag kan stilles
 inden delegeretmødets start senest den 1. december 2018 kl. 10:30 i henhold til § 9, stk. 7 i DUFs
 vedtægter.

Pkt. 3    Valg af dIrIgenter

Styrelsens forslag til dirigenter præsenteres på delegeretmødet.

Pkt. 4    Valg af stemmetællere

Forslag til stemmetællere fremsættes på delegeretmødet.

 Punkt 
2-4

11

dufs delegeretmøde 2018





FormanDens FororD ...............................................................................14

et stærkt Demokrati – som liVsForm og som styreForm .................16

ForeningsUDVikling ................................................................................18

internationalt .........................................................................................20

DUFs eUroPa arbejDe ..............................................................................22

Det goDe UngDomsliV ..............................................................................23

DUF i Debatten 2018 ................................................................................24

DUFs økonomi og PUljer ........................................................................ 25

DUFs meDlemmer ......................................................................................26

DUFs styrelse ...........................................................................................35

DUFs UDValg 2018 .....................................................................................36

DUFs sekretariat .....................................................................................37

DUFs meDlemsskaber 2018 .....................................................................38

DUFs rePræsentationer .........................................................................39

DUFs aktiVitetskalenDer For 2018 .......................................................40

Pkt 5  årsberetnIng 2018



formandens forord

Alle unge skal med i fællesskabet. Dét er visionen for DUFs arbejde. Det er det, fordi vi er bekymrede 
for den stadig større andel af vores generation, som står uden for fællesskaberne. 

I DUF vil vi arbejde for at modvirke og ændre på nogle af de centrale udfordringer, som ungdom-
men står over for: øget præstationspres, flere psykisk sårbare unge, unges systematisk lavere valg-
deltagelse, unge nydanskeres marginalisering, en udfordrende tid for demokratiet, unges manglende 
indflydelse på Danmarks og verdens udvikling og lavere politisk selvtillid hos unge på erhvervsuddan-
nelserne. 

Og vi tror på, at stærke fællesskaber med plads til alle er svaret på udfordringerne. 
”Alle unge med i fællesskabet” var temaet for den temapolitiske drøftelse på delegeretmødet sidste 

år. Her var alle I, DUFs medlemsorganisationer, med til at diskutere, hvordan vi kan inkludere flere, 
åbne op og invitere indenfor. I løbet af 2018 har vi på baggrund af det igangsat nogle initiativer, som 
skal styrke de stærke fællesskaber, som DUF består af, endnu mere. 

samarbejDe meD tUborgFonDet
I 2018 har DUF indgået et samarbejde med Tuborgfondet om at skabe et mere åbent og mangfoldigt 
civilsamfund, som engagerer unge, der ikke i forvejen er en del af fællesskabet. Med projektet ønsker 
vi at opsamle nogle af de gode cases, som vi ved findes i DUFs medlemsforeninger. De gode cases skal 
danne grobund for ny viden om, hvordan man bedst når unge, der står uden for fællesskabet. Erfarin-
gerne fra undersøgelserne vil blive formidlet på tværs af medlemsorganisationerne gennem kampag-
ner, konferencer og uddannelse af unge frivillige fra medlemsorganisationerne. 

Sammen håber vi at kunne udvikle nye initiativer og metoder, der kan engagere og mobilisere flere 
unge i medlemsorganisationerne.

nytænkning aF DUFs UDDannelser
Et andet tiltag, som har til hensigt at styrke fællesskaberne i DUF, er en ny tilgang til DUFs uddannel- 
ses- og læringsaktiviteter. Den nye tilgang skal sikre, at fremtidige uddannelser i DUF er baseret på 
DUFs værdier om samfundsengagement og demokratisk dannelse gennem dialog, og at der er rum for 
netværksdannelsen mellem DUFs medlemsorganisationer. 

Det er jer, de aktive i foreningerne, der er eksperter på jeres eget foreningsliv og på, hvad I har brug 
for for at kunne udvikle jer. Derfor er tilgangen blevet til i samarbejde med en række repræsentanter 
fra DUFs medlemsorganisationer, der har været med i en uddannelsesarbejdsgruppe i året, der er gået.  
Arbejdsgruppen har hentet inspiration fra en række foreninger og organisationer både i og uden for 
DUF-fællesskabet, og uddannelserne er blevet til med udgangspunkt i konkrete udfordringer. De 
første, nye uddannelser er allerede skudt i gang, og vi glæder os til at invitere jer med til endnu flere i 
løbet af 2019. 

Deltagelse i CoPenhagen PriDe
For første gang nogensinde har DUF i år deltaget i Copenhagen Pride Week. Her satte vi fokus på 
mangfoldighed og lige rettigheder i samfundet generelt og i foreningslivet i særdeleshed. Til arrange- 
mentet ”Foreningsgullash – pride edition” mødtes en lang række af DUFs medlemsorganisation til 
samtaler om, hvordan vi sammen sikrer plads til minoriteter og skaber et mangfoldigt ungdoms- og 
foreningsliv inden for DUF-paraplyen. Og til pride paraden deltog mere end 100 fra DUFs medlems-
organisationer i samlet flok under overskriften ”Alle unge med i fællesskabet”. 

styrke Den Demokratiske Dannelse og Debat
Valgdeltagelsen blandt unge på erhvervsskoler er 25 procent lavere end blandt deres jævnaldrende på 
de gymnasiale uddannelser. Deres tillid til demokratiet og politikerne er skræmmende lav, og de har 
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en følelse af, at samfundet bliver mere utrygt. Det er derfor også uhyre vigtigt, at vi får netop denne 
gruppe unge med ind i fællesskabet. 

I to år har DUF nu turneret rundt på erhvervsskoler med Demokratiet Dag. Et projekt, som bringer 
politik helt ind i klasselokalet, og som har elevernes egne holdninger i fokus og udfordrer dem. Pro-
jektet har til hensigt at vække elevernes interesse, styrke deres politiske selvtillid og vise dem, at vi er 
nogen, der bekymre os om dem.

Unge på erhvervsskoleeleverne er nemlig nogle af dem, som vi risikerer ikke at få med i det demo-
kratiske fællesskab. Og de er ikke den eneste gruppe, der føler afmagt og afkobling. Flere grupper i  
det danske samfund føler sig koblet af, ladt i stikken eller alene. Det skaber en polarisering i den demo- 
kratiske samtale og mindsker tilliden til demokratiske institutioner. Dét er nogle af årsagerne til, at 
DUF har nedsat en demokratikommission, som skal komme med forslag til tiltag, der kan sikre et 
stærkt tidssvarende demokrati i Danmark og komme med bud på, hvordan det danske demokrati kan 
udvikles på en måde, så vi får alle med.

Unges stemme i Det globale Fællesskab
Og vi skal ikke kun have alle unge med herhjemme i lille Danmark. I DUF vil vi også arbejde endnu 
mere for at sikre, at unge har en plads i det globale fællesskab, og at DUF er en stærk aktør i forhold 
til Verdensmålene. Derfor nedsatte vi i starten af 2018 en verdensmålsarbejdsgruppe, som har arbejdet 
med, hvordan vi får de mest ambitiøse mål nogensinde integreret i DUFs medlemsorganisationer. Vi 
har afholdt dialogmøder sammen med mange af jer, og vi har været på verdensmålsturné rundt i lan-
det. Alt sammen for at opsnappe ny viden, der fremadrettet kan styrke DUFs arbejde. I de kommende 
år vil vi dele viden om og værktøjer til at arbejde med verdensmålene med jer. Derudover ønsker vi at 
dele viden med andre lande om, hvordan DUF som et legitimt og uafhængigt ungdomsråd kan fungere 
som unges legitime, kollektive stemme. Det er nemlig noget helt unikt. Noget som  
andre unge spørger ind til, når vi indgår partnerskaber med dem eller møder  
dem i FN-systemet. Vi ønsker – fortsat – at stå i spidsen for at promovere  
ungedagsordenen, unges og ungdomsorganisationers deltagelse i politiske  
processer og i verdensmålene samt ungdomsråds særlige position som  
samlende aktør for ungdommen. 

Ambitionerne er mange, men håbet er stort, for jeg tror på, at vi  
sammen i DUFs mange organisationer kan rykke bjerge. Sammen  
kan vi få alle med i  fællesskabet – både det lokale, det demokratiske  
og det globale fællesskab.  

Jeg glæder mig til delegeretmødet sammen med jer, og jeg håber, at I  
vil indtage talerstolen, kommentere på beretningen, de politiske mål  
og den temapolitiske drøftelse, så vi sammen kan sikre den bedst  
mulige retning for DUFs fremtid. 
 

Kasper Sand Kjær
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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”demokratiet skal vindes for hver generation”
Et sandt DUF-mantra, som stammer helt tilbage fra vores stifter Hal Koch. Det er noget, vi sammen kontinuerligt 

kæmper for i DUF. Derfor var det også en glæde at se, at dette års Demokrati-undersøgelse samt tallene fra Kommu-

nal- og Regionsvalget i november 2017 viste, at de yngste af de unge faktisk er mere engagerede i demokratiet end 

generationerne før dem. Unge i alderen 

fra 16-25 år har større tillid til demo-

kratiske institutioner som Folketing, 

politikere og regeringen end generatio-

nerne før dem, og deres engagement i 

foreninger er også større. Ved seneste 

kommunal- og regionsrådsvalg steg de 

unges valgdeltagelse også, og måske 

er det de første tegn på, at generation 

skolevalg er ved at slå igennem.

demokrati-
kommisionen
Vi lever i en tid, hvor demokra-

tiet på en lang række parametre 

er udfordret. Derfor har DUF 

nedsat en demokratikommis-

sion, der samler Danmarks 

væsentlige demokratiaktører til 

at kigge både indad og udad 

og i fællesskab blive klogere på 

udfordringer for vores demokrati 

og forpligte hinanden på at løse 

dem i fællesskab.

Demokratikommissionens 

arbejde tager udgangspunkt i 

følgende seks temaer: Medierne 

og den politiske samtale, par-

tierne og moderne populisme, 

borgerne og civilsamfundet, 

demokratiske institutioner og 

systemer, internationalt udsyn 

og lokalt hjemsyn.

Demokratikommissionen 

havde sit første i november, og 

arbejdet fortsætter i 2019.

Dm i Debat nanna Bonde er 25 år, medlem af sInD Ungdom og tidligere 

formand i sF Ungdom. og så er hun Danmarks bedste debattør 2018. Det 

blev hun, da hun i juni måned vandt dette års DM i debat på Folkemødet. 

Ved Kommunal- og Regionrådsvalget i 2009 konstaterede DUF, at valg-

deltagelse blandt unge havde været faldende i en årrække. Herefter blev 

der igangsat en aktiv indsats – både af DUF, Folketinget, Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, Kl og flere andre – for at højne valgdeltagelse. Ved 

valget i 2017 stemte de 18-årige hele 17 procentpoint mere end i 2009. 

De unge førstegangsvælgere opnåede dermed den højeste valgdeltagelse, 

der nogensinde er målt for denne aldersgruppe. Med en valgdeltagelse på 

75,1% er de 18-årige nu på niveau med de 50-59-årige og kun overgået af 

de 60-79-årige, der har en valgdeltagelse på 82 procent.
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ekstremt demokratisk
DUF er en del af PET’s online@lliance, der har til formål at 

forhindre radikalisering blandt unge. DUFs bidrag til online@

lliancen er en teaterforestilling målrettet unge om ekstreme 

holdninger i samarbejde med teatergruppen C:nTaCT. Forestil-

lingen hedder ”Ekstremt demokratisk” og består af seks unges 

personlige fortællinger om at være del af radikale miljøer. Efter 

forestillingen er der en workshop, hvor publikum kan stille 

spørgsmål og diskutere med de unge fra forestillingen, hvor 

grænsen går for, hvad der er ekstremt. DUF og C:nTaCT har fået 

en bevilling fra onlinealliancen til at lave en digital overbygning 

til ”Ekstremt Demokratisk” i 2019.  

demokratiets dag
En analyse fra deltagerne i Demokratiets Dag viste 

i starten af året, at erhvervsskoleelevernes tillid til 

demokratiet er bekymrende lavt. 

• Kun 28% af erhvervs- skoleeleverne tror, at politi-

 kerne ville tage deres problemer alvorligt, selvom

 de snakkede med dem personligt.

• Kun 37,5% vil stemme til det kommende folke-

 tingsvalg, og 32% vil måske stemme.

• 59% oplever, at samfundet bliver mere utrygt.

 Det er nogle af årsagerne til, at DUF igen i år har 

 gennemført Demokratiets Dag på landets erhvervs-

 skoler. 2018 har vi gennemført Demokratiets Dag 

 på 50 skoler for 4600 elever

3000 så mange unge håber 

DUF og C:nTaCT på at 

få i teateret og se forestillingen Ekstremt 

Demokratisk i løbet af efteråret og vinte-

ren 2018.

1000 så mange unge skal være 

med i workshoppen efter 

selve forestillingen. 

30  så mange forestillinger planlæg-

ger C:nTaCT at afholde i løbet 

af efteråret og vinteren 2018. Publikum 

vil bl.a. være elever fra folkeskolens 

udskolingsklasser, ungdomsuddannelser, 

professionshøjskoler og erhvervsskoler 

samt unge fra udsatte boligområder.  

 Punkt 
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temaet ”alle Unge meD i Fællesskabet” er et tema, som der særligt er blevet arbejdet med i DUFs forenings-

udviklingsarbejde. DUF har indgået et partnerskab med Tuborgfondet på 5,7 mio over tre år, hvor vi skal undersøge 

nye organiseringsformer, der har formået at få flere og nye målgrupper med. Partnerskabet handler om at understøtte 

mangfoldighed i DUFs medlemsorganisationer og har særligt fokus på unge med kortere uddannelser og unge med 

minoritetsbaggrund.

ligestilling internt i DUF

• Der er en generel tendens til en overvægt af   

 mænd i DUFs styrelse, særligt i formandskabet

 og forretningsudvalget.

• Der er en tendens til overvægt af mænd i bevil-

 lingsudvalg på det nationale område, og om-

 vendt en ret stor tendens til overvægt af kvinder 

 i bevillingsudvalg på det internationale område, 

 samt integrationsområdet.

• Der er gennemsnitligt et flertal af kvinder blandt

 DUF’s ansatte, dog er der en tendens til et fler-

 tal af mænd i ledelsen.

• Der er relativ lige kønsfordeling, når man ser 

 gennemsnitligt på DUFs medlemskaber og 

 repræsentationer. 

ligestilling i duf og dufs medlemsorganisationer

34 så mange forskellige med-

lemsorganisationer har i 

løbet af året modtaget konsulenthjælp 

fra DUF. Konsulenthjælpen har både 

været strategiseminarer, uddannelse i 

facilitering, oplæg om organisering og 

kampagner. 

108 så mange juridiske hen-

vendelser har DUF fået i 

løbet af året. 

12 så mange ledere og formænd 

i DUFs medlemsorganisationer 

har modtaget coaching fra DUF.

ligestilling i DUFs meDlemsorganisationer

• 31 af DUFs medlemsorganisationer (svarende til 43%)

 har besvaret undersøgelsen 

• Kvinder er velrepræsenteret i de nationale ledelser af 

 medlemsorganisationerne og ved organisationernes 

 øverste besluttende forsamlinger. 

• Under halvdelen (42 %) af medlemsorganisationerne

 drøfter ligestilling på nationale ledelsesmøder.   

• Nogle organisationer har formelle og strukturelle tiltag 

 for at sikre ligestilling, mens flere andre giver udtryk for  

 en mere ad hoc og situationsbestemt tilgang. 

• Blandt de 31 medlemsorganisationer, der har besvaret  

 spørgeskemaet, opleves der blandt de fleste slet ikke at  

 være en udfordring med ligestilling i deres organisation,  

 dog mener en fjerdedel at de i nogen grad er udfordret. 

I foråret 2018 udførte DUF en lige-

stillingsundersøgelse – både internt 

i DUF og i DUFs medlemsorganisa-

tioner. Det overordnede formål med 

undersøgelsen var at bidrage til en 

overordnet analyse af ligestillingens 

status og vilkår i DUF og DUFs med- 

lemsorganisationer, som kan og skal 

danne grobund for en kvalificeret 

drøftelse i DUFs styrelse om, hvordan  

DUFs aktiviteter og indsatser konkret 

kan fremme ligestilling i foreningsli-

vet. Det er et punkt, som har høj pri-

oritet i styrelsen, og som der vil blive 

arbejdet med i den kommende tid. 

 Punkt 
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folkeoplysning

For at imødekomme de udfordringer, som en række af 

DUFs lokalafdelinger oplever på folkeoplysningsområdet, 

har DUF valgt at opruste på denne front. Fra efteråret 

2018 har DUF igangsat en undersøgelse af rammer og 

vilkår for folkeoplysende foreninger, ligesom DUF er en del 

af Videnscenter for Folkeoplysnings netværksforum. Disse 

tiltag skal føde ind i en revitalisering af debatten om folke-

oplysningens demokratiske værdi samt gøre vores medlem-

mer bedre i stand til at være handlekraftige aktører lokalt.

netværksgrupper for trivsel 
og samvær
I september startede vi to nye netværksgrupper om trivsel og samvær – én

med fokus på ung-til-ung-relationen og en med voksen-til-barn/ung-relatio-

nen i fokus. Formålet med de to nedsatte arbejdsgrupper er at give DUFs

medlemsorganisationer muligheden for at sparre og sammen udvikle værk-

tøjer til at håndtere både de forebyggende, svære og tabubelagte samtaler 

i foreningslivet. Værktøjerne kan forhåbentlig være med til at sikre, at end-

nu flere børn og unge kan trives og være sammen med både jævnaldrende

og voksne på en tryg 

og inkluderende måde 

i foreningslivet. Resul-

taterne fra de to net-

værksgrupper vil blive 

præsenteret i starten 

af det nye år, når 

grupperne tager på 

workshop- og oplægs-

turné rundt i landet.

uddannelse  
giver unge  
muligheden for 
selv at skabe 
forandring

Året er også blevet brugt på at ud- 

vikle og nytænke DUFs lærings- og 

uddannelsesaktiviteter, og der er 

en ny tilgang til uddannelse under 

udarbejdelse, som fremadrettet vil 

forme den måde, DUF udvikler og 

afholder uddannelsesaktiviteter. 

DUFs tilbud til medlemsorganisa- 

tionerne vil fortsat være konsulent- 

hjælp og rådgivning, men der vil de 

kommende år blive skaleret op på  

uddannelse. Det sker for at skabe 

større værdi for flere unge i DUFs 

medlemsorganisationer og støtte 

deres samfundsengageret og leder-

skab. 

Den nye tilgang til uddannelse er  

baseret på DUFs værdier om sam- 

fundsengagement, demokratisk 

dannelse gennem dialog og samtale 

og har særligt fokus på at styrke 

netværksdannelsen mellem DUFs 

medlemsorganisationer. Der er der-

udover blevet arbejdet med inno-

vative metoder til ungeinddragelse, 

og nye uddannelser er kommet til. I 

efteråret har vi igangsat de to første: 

”Miniuddannelse i ledelse” og ”Be-

styrelsesskolen”, og I kan glæde jer 

til i det kommende år, hvor vi afhol-

der ”Meningsdanneruddannelse”, 

”advocacy seminar” og ”ledelse af 

værdibaserede fællesskaber”.

  persondata 

Den 25. maj trådte den nye persondataforordning i kraft. Forud for det 

lavede DUF en vejledning til, hvordan medlemsorganisationerne kan gribe 

arbejdet med persondata an. Efterfølgende har vi holdt to fyraftensmøder, 

hvor vi har gennemgået vejledningen samt et par workshops, hvor delta-

gerne selv kunne sidde og arbejde med egne processer og få sparring og 

rådgivning fra DUFs to jurister. 

I det kommende år gør vi status over, hvordan det går med persondata i 

vores medlemsorganisationer. 

lokalforeningspulje 

Kort før årsskiftet 2017/2018 fik DUF bevilliget 

godt 7. mio. kr. årligt til en lokalforeningspulje. 

Målet er, at pengene skal ud og leve i alle vores 

medlemsforeninger og støtte både nye og mere 

driftsprægede aktiviteter. År 2018 er blevet brugt 

på at komme til enighed med slots- og Kultursty-

relsen om retningslinjerne for uddeling. Vi glæder 

os til i 2019 at åbne op for ansøgninger og kunne 

dele ud af puljen. 
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1. janUar 2018 trÅDte DUFs nye globale 

UngeProgram i kraFt. omdrejningspunktet for 

programmet er at styrke unges mulighed for deltagelse i 

og indflydelse på foreningslivet, samfundet og demokra-

tiet gennem partnerskaber og netværk mellem danske 

ungdomsorganisationer og ungdomsorganisationer ude 

i verden. som noget nyt skal alle, der ønsker at søge 

støtte til et internationalt projekt gennem DUF, nu søge 

fra én pulje, DUFs internationale pulje, som har nogle 

mere fleksible rammer end tidligere. Der er for eksem-

pel sket en geografisk udvidelse af puljen, så DUFs 

medlemsorganisationer kan søge om støtte til projekter i 

langt flere forskellige lande bl.a. EU's naboskabsregion. 

Med lanceringen af DUFs internationale pulje fulgte nye 

internationale retningslinjer og ny manual for økonomi 

og ungdomslederudveksling. 

DUFs internationale pulje støtter lige nu 56 partner-

skaber fra 20 forskellige medlemsorganisationer med 

partnerorganisationer i 25 forskellige lande.

“right now inClUsion oF yoUth is still a PriVilege 

rather than a resPeCteD right. yoUng PeoPle in this 

room only rePresent a FraCtion oF yoUth, bUt we aim 

to Change more than a FraCtion oF this worlD”. 

natasCha skjalDgaarD, UngDomsDelegat til 

Fn’s generalForsamling Den 24. sePtember 2018. 

ungdomsdelegater
For Første gang nogensinDe har Danmark haft hele seks ungdoms-

delegater til Fn. Det har betydet langt større mulighed for at sætte unge  

på dagsordenen, blive hørt og rent faktisk gøre en forskel. Ungdomsdele- 

gaterne har bidraget til at give unge en stemme i internationale fora inden 

for tre tematikker: 1) ligestilling, seksuelle og reproduktive sundhedsret- 

tigheder (sRsR) og menneskerettigheder, 2) Klima og miljø og 3) Verdens- 

mål. Delegaterne har også bidraget til at forankre verdensmålene hos 

unge gennem aktiviteter i Danmark og engageret ministre og ministerier i 

ungedagsordnen. 

Ungdomsdelegaterne er en del af Udenrigsministeriets ungepakke, og  

de er i høj grad med til at gøre Danmark til et foregangsland, når det kom- 

mer til ungeinddragelse. 

verdensmÅl
DUF har forsat sit arbejde med ver-

densmålene gennem internationale 

og nationale aktiviteter. For at sikre 

forankring af verdensmålene i DUFs  

arbejde blev der i starten af året  

nedsat en verdensmålsarbejdsgrup- 

pe med styrelsesmedlemmer og 

sekretariatsansatte. arbejdsgrup- 

pen har produceret strategiske 

anbefalinger til DUFs arbejde med 

verdensmål, været på verdensmåls- 

tour for at besøge unge i Danmark, 

der arbejder med verdensmål, de 

foretager en undersøgelse af med-

lemsorganisationernes arbejde med 

verdensmål, og Clara Halvorsen har  

som repræsentant for DUF fået 

plads i 2030-panelet. 

I efteråret 2018 har DUFs sty- 

relse godkendt en fremadrettet 

større verdensmålsindsats. Det be- 

tyder, at vi i det kommende år vil 

arbejde med, 

1. at udvikle og gennemføre ver-

 densmålsaktiviteter for og med  

 DUFs medlemsorganisationer

2. at styrke unges kollektive

 stemme i syd gennem organisa-

 tionsudvikling af ungdomsråd

3. at positionere DUF som ungdom- 

 mens globale stemme og pro-

 movere ungeinddragelse og ung-

 domsråd.
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i janUar mÅneD lanCereDe DaPP – Dansk ara-

bisk PartnerskabsProgram en ny UngePUlje.

Under den har DUF siden januar arbejdet med projektet

”Youth Culture and Diversity”. Projektet er et samarbej-

de mellem fem organisationer: KFUM-spejderne, les

scouts Tunisien, DEDI – Dansk-Egyptisk Dialoginstitut

og East and West Center for sustainable Development i

Jordan og har til formål at engagere unge fra Egypten,

Jordan, Tunesien og Danmark som demokratiske foran-

dringsagenter og fortalere for diversitet og inklusion.

DUF har derudover valgt 27 nye dialogambassadører fra

de fire lande. Partnerskabet mellem de fire lande skal 

fremadrettet samarbejde med KFUM-spejderne om

at udvikle nye metoder til ungeinddragelse i Mellem-

østen og nordafrika.

I løbet af året har DUF bl.a. afholdt et fælles seminar

for KFUM-spejderne og dialogambassadørpartnere i

Tunis, afholdt sommerskole for Egyptiske og danske

dialogfacilitatorer i samarbejde med DEDI og afholdt det

første trænings-seminar for de nye dialogambassadører.

explore 
tunesien
I september måned startede DUFs 

EXPloRE forløb. Fire medlemsorga-

nisationer (VU, RU, Ungdomsringen 

og UnF) med nye projekter og nye 

frivillige er denne gang med under 

forløbet ”EXPloRE Tunesien”. For-

løbet introducerer nye organisationer 

og nye frivillige til det internationale  

arbejde. Deltagerne får over tre kur- 

susgange viden om konteksten i 

Tunesien og indsigt i, hvordan man 

designer et internationalt projekt. 

Forløbet afsluttes i slutningen af 

november med en tur til Tunesien, 

hvor de fire organisationer har en 

række møder med mulige samar-

bejdsorganisationer. Målet er, at de 

deltagende projektgrupper finder en 

relevant partner i Tunesien og søger 

den internationale pulje. 

nyt tværpolitisk  
netværk
I løbet af efteråret har DUF været 

i både Ukraine og Tunesien for at 

undersøge muligheden for et nyt 

tværpolitisk netværk i en af de to 

lande. Formålet med rejserne har 

været at lave forundersøgelser, 

mødes med mulige samarbejdspart-

nere og ressourcepersoner samt at 

blive opkvalificeret på den politiske 

kontekst og unges rolle i politik i de 

to lande. Det nye netværk – i enten 

Tunesien eller Ukraine – starter i 

2019. 

unge fra hele verden samlet 
til partnerseminar
I april måned var 52 unge fra 12 forskellige lande samlet for at udvikle deres 

partnerskaber og forberede deres projektansøgninger på DUFs partnerseminar.  

Det var første gang, at unge fra så mange verdensdele var repræsenteret på 

et af DUFs internationale seminarer og allerførste gang, at ungdomsorganisa-

tioner fra Østeuropa havde mulighed for at deltage.

ungdomslederkursus i september
I efteråret holdt vi traditionen tro ungdomslederkursus for engagerede unge 

fra Danmark og fra deres partnerorganisationer ude i verden, som alle har 

dedikeret nogle måneder af deres liv til et internationalt projekt. Dette års 

ungdomslederkursus blev blandt andet brugt til at eksperimentere med en 

ny struktur og nye undervisningsformer, og der var fokus på at gøre delta-

gerne selv til en endnu mere aktiv del af kurset.

“the yoUng Ukrainians are Very motiVateD anD engageD 

in their aCtiVities anD that was jUst really amaZing to 

see. i think that we Can get some gooD aDViCe on how 

to motiVate the yoUth anD how to make oUr aCtiVities 

better here in Denmark.” 

Camilla, UngDommens røDe kors.
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DUF har aFholDt to morgen-

Fællesskaber i løbet af 2018. 

Det ene med besøg af Margrethe 

Vestager til en diskussion om digi-

talisering og fremtiden for EU.

i maj mÅneD aFholDte Vi et 

DialogmøDe, hvor alle DUFs 

medlemsorganisationer var invi-

teret. Hensigten var at få input til 

DUFs EU-politik og EU-arbejde og 

oplyse om mulighederne for at søge 

Erasmus+ midler til medlemsorga-

nisationernes arbejde. De mange 

inputs tager DUF med videre i det 

fortsatte arbejder, herunder særligt 

frem mod Europaparlamentsvalget 

i maj 2019. 

• Mindre end 1/3 af unge mellem 18 og 30 år oplever, at de får viden om

 EU på deres uddannelsessted. 

• Næsten en tredjedel af unge mellem 18-30 år oplever ikke, at de får viden

 om EU. Hverken fra familie, uddannelse, venner  eller medierne. 

• Kun 27% af unge mellem 18-30 år mener, at de har holdninger om Europa

 og EU, som er værd at lytte til og kun 29% mener, at de har noget at bi- 

 drage med, når der diskuteres EU-politik. 

 Punkt 
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i aUgUst Var DUF Værter For en konFerenCe 

med vores nordiske og baltiske søsterorganisationer.  

På konferencen blev der erfaringsudvekslet på en 

række vigtige områder som f.eks. kønsrepræsentation i 

interne strukturer og funding af nationale og interna-

tionale aktiviteter. samtidig blev der på konferencen 

vendt, hvordan vi som nordiske og baltiske organisatio-

ner kan gøre mere for at stå stærkere i European Youth 

Forum.

Konferencen var finansieret af noRDBUK.

i ForÅret laVeDe DUF 

i samarbejDe meD 

ePinion en undersøgelse 

blandt danske unge om 

deres holdning til og enga-

gement i Europa. En stor 

del af den viden, der kom 

ud af det, tog DUFs to de-

legater til den strukturerede 

dialog med til European 

Union Youth Conference i 

sofia i foråret. Målet med 

konferencen var bl.a. at 

identificere unges proble-

mer og sætte målsætninger 

for forbedringer. Det mundede ud i 11 nye Youth Goals, der bliver en del af 

den nye EU-ungdomsstrategi fra 2019. 

I efteråret blev den sidste ungdomskonference i denne cyklus af den 

strukturerede dialog afholdt. Her blev det diskuteret, hvordan målene bedst 

muligt kan omsættes til virkelighed. Et arbejde, som gerne skulle være til 

inspiration for alle EUs medlemslande.



Copenhagen 
pride 2018
DUF deltog i år for første gang i 

Copenhagen Pride Week. sammen 

med rigtig mange deltagere fra 

DUFs medlemsorganisationer 

satte vi fokus på mangfoldighed 

i foreningslivet. Tirsdag morgen 

lyttede vi til ukendte fortæl-

linger fra foreningsaktive unge, 

hvis historier sjældent bliver 

fortalt. onsdag aften holdt vi 

Foreningsgullash – pride edition 

og diskuterede mangfoldighed i 

DUF-paraplyen, inden det hele 

kulminerede lørdag eftermiddag med Pride-paraden gennem Københavns 

gader, hvor DUF deltog med mere end 100 deltagere fra en række af vores 

medlemsorganisationer. 

dufs arbejde i europa
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det gode ungdomsliv
alle Unge Fortjener et UngDomsliV med 

drømme, muligheder og tryghed. Men mange unge 

i Danmark mærker i dag et pres fra både omverden, 

de nære relationer og sig selv. Et pres for længere 

uddannelser, mental robusthed, højere karakterer, det 

perfekte job, at kunne stå på egne ben eller at leve op 

til urealistiskes skønhedsidealer.

For DUF er ønsket om et bedre ungdomsliv for 

flere unge ikke et spørgsmål om særbehandling eller 

forkælelse, men derimod et krav om retten til at kunne 

finde sin vej i livet og i samfundet. Derfor har DUF i 

2018 sat fokus på forskellige relevante temaer som 

kan påvirke unge på tværs af geografi, alder og politisk 

overbevisning. 

psykisk 
sÅrbarhed 

”For DUF er ”generation præsta-

tion” lig med et samfund, hvor 

alle i alt for høj grad er i konkur-

rence med hinanden, hvor vores 

succes skal måles i forhold til 

vores kammeraters, og hvor alt  

for mange bukker under for pres- 

set om den konstante og perfekte 

præstation. Vi ønsker ikke at  

være generationen for de få, der  

klarede presset. Vi vil være gene-

rationen, hvor vi ikke bare alle 

sammen klarer den, men hvor vi 

alle er en del af stærke fælles-

skaber.”

overstående blev som en del 

af oplægget ”alle unge med i 

Fællesskabet” vedtaget af DUFs 

delegeretmødet 2017. DUF har 

siden da arbejdet med at yde ind-

flydelse på dagsordenen omkring 

unges psykiske sårbarhed. 

til Årets anDet morgenFællesskab havde vi besøg af Poul nyrup 

Rasmussen. Her diskuterede vi psykisk sårbarhed og præstationskultur 

blandt unge. 

DUF er også repræsenteret i sundhedsministerens ungeråd, som skal 

rådgive ministeren om, hvordan vi kan forbygge præstationspres og psykisk 

sårbarhed hos unge.  

DUF har i 2018 

har indgået partner-

skab med bl.a. psy- 

kiatrifonden og sInD  

Ungdom med hen- 

blik på at søge 

fondsmidler til et  

projekt om at sikre,  

at alle psykisk sår- 

bare unge får mulig-

hed for at komme 

med i et stærkt 

fællesskab.

50-Året for 
ungdoms-
oprøret 
DUF markerede også i 2018 50-

året for ungdomsoprøret. DUFs 

formand har markeret sig på emnet 

i medierne og DUF satte fokus på 

dette med en kampagne på Folke-

mødet, hvor der blev indsamlet 

holdninger og meninger om ”oprør” 

fra forskellige unge.



duf I debatten 2018 – oVersIgt
Alle indlæggene kAn læses bAgerst i delegeretmødehæftet.

Vi har brUg For et UngDommens meDieForlig
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd. Bragt på Altinget.dk den 20. februar 2018.

Demokratiet har brUg For goDe meDier
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, og Lars Werge, formand, Dansk Journalistforbund. 
Bragt i Information den 15. marts 2018.

hVaD sÅ, mette boCk, er DU klar til at løFte arVen Fra grUnDtVig og hal koCh?
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd. Bragt i Kristeligt Dagblad den 16. marts 2018.

meDieForliget skUlle haVe styrket Demokratiet – men man ForsPilDte ChanCen
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd. Bragt i Kristeligt Dagblad den 12. juli 2018.

her er tre Forslag Fra UngDommen til, hVorDan meDieForliget kUnne haVe 
styrket Demokratiet
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd. Bragt i Kristeligt Dagblad den 18. juli 2018.

DisrUPtion kalDer PÅ almen Dannelse
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd. Bragt på Altinget.dk den 7. maj 2018.

teknologi kan DisrUPte Demokratiet
Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd. Bragt på Altinget.dk den 23. maj 2018.

Politikere og Unge i Fælles Front: Piger og kVinDer har ret til at bestemme 
oVer egen kroP
Af Ulla Tørnæs (V), Mette Gjerskov (S), Anders Stjernholm (ALT), Maja Panduro (S), Sara Rønning-Bæk,  
Ida Paetau og Sarah Chehri. Hhv. minister for udviklingssamarbejde, udviklingsordførere, MF’er og unge-
delegation. Bragt på Altinget.dk den 1. marts 2018.

VerDensmÅlene kræVer en generation, Der ”gi’r en FUCk” og samler sig om 
at gøre en Forskel
Af Sara Rønning-Bæk, DUF ungdomsdelegat. Bragt i Spektrum den 15. juni 2018.

UngDommen kan løFte VerDensmÅlene
Af Ulla Tørnæs, Sarah Chehri, Sara Rønning-Bæk, Amalie Helmbo, Ida Paetau, Natascha Skjaldgaard, 
Monika Skadborg. Hhv. Minister for udviklingssamarbejde og DUF ungdomsdelegater. Bragt i Information 
den 7. august 2018.

er Det Danske Demokrati i krise?
Af Lisbeth Knudsen, Formand for demokratikommissionen og Kasper Sand Kjær, Formand for Dansk Ung- 
doms Fællesråd. Bragt i Politiken den 2. oktober.
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dufs økonomI og Puljer 

DUFs Årsregnskab 2017
Det økonomiske resultat for DUF i 2017 landede med et overskud på 475 t.kr. Til sammenligning lå 
det i 2016 med et underskud på 117 t.kr. Omsætningen i 2017 blev i alt 27,2 mio. kr. Til sammenligning 
landede det i 2016 på 32,4 mio. kr. 

DUFs PUljer
DUFs økonomi bygger på to komponenter; hhv. intern finansiering (Udlodningsmidler fra Danske 
Spil), som udgjorde i alt 143 mio. kr. i 2017 og ekstern finansiering (andre offentlige puljer, EU-midler, 
Danida MENA-midler og Miniprogramaftale/CISU-bevilling). Midlerne, der udgør økonomien, in-
kluderer således både driften af DUF’s sekretariat samt de uddelte midler fra de 4 bevilgende puljer: 
Tipspuljen, Initiativstøttepuljen, MENA-puljen og Projektpuljen. 

DUF uddelte i 2017 i alt 125,8 mio. kr. fra Tipspuljen og Initiativstøttepuljen tilsammen mod 126 mio. 
kr. i 2016. Udgifter til administration af Tipspuljen var på 2,7 mio. kr. i 2017. Til sammenligning var 
de i 2016 på 2,5 mio. kr. Der har været i alt 2,6 årsværk beskæftiget med tipsadministration i 2017. 
Midlerne i de internationale puljer, hhv. MENA og Projektpuljen, kommer fra bevillinger under Uden-
rigsministeriet. Midlerne forvaltes separat fra Tipsmidlerne i henhold til reglerne omkring forvaltning 
af statslige bistandsmidler. Der uddeltes i 2017 1,1 mio. kr. fra DUFs MENA-pulje og 7,6 mio. kr. fra 
Projektpuljen.

DUFs DriFt
DUFs driftsregnskab udgøres af de udgifter, der afholdes i regi af DUFs sekretariat, herunder løn-
ninger, 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 2017 et antal årsværk på 
31,1, som inkluderer både tipsadministrationen, staben og projektmedarbejdere. Lønomkostninger var 
samlet set på 14,9 mio. kr. i 2017 mod 17,2 mio. kr. i 2016.

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 Lotteri Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF anvende mid-
lerne til ”ungdomsformål”. DUF fastsætter selv sine tilskudsregler, der efter godkendelse af Tipsungd-
omsnævnet, der 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 2017 cirka 143 millioner kroner. 

De nærmere tilskudsregler, ansøgningsskemaer, regler for revision mv. kan findes på www.duf.dk/tips.
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4h
Arbejder for at skabe aktive, selvstændige og 
ansvarlige børn og unge gennem praktiske og 
meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i 
natur, dyr, jord og mad. 4H står for ”hånd, hoved, 
hjerte og helbred”.

aFs interkUltUr
 Er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation 
som internationalt set har eksisteret i mere end 
100 år. AFS er ligeledes den ældste udvekslings-
organisation i Danmark. Foreningen udveksler 
unge mennesker til skoleophold rundt omkring 
i verden.

verden.

aPostolsk kirkes børn og Unge
AKBU er en landsforening for børne- og ung-
domsforeninger, der gennem lokale tilbud og 
nationale lejre, events og ledertræning arbejder 
blandt medlemmerne for en sund livsindstil-
ling på grundlag af en kristen livsanskuelse.

baPtisternes børne- og UngDoms-
ForbUnD
Fungerer som ungdomsorganisation for det ikke 
uniformerede børne- og ungdomsarbejde i Bap-
tistkirken. BBU tilbyder en bred vifte af aktivite-
ter for børn og unge, fx gospelkor, søndagsskoler 
og ungdomsskoler.

dufs medlemmer

biFrost
Landsforeningen Bifrost er en landsdækkende 
paraplyorganisation for foreninger, der benytter 
rollespil som metode til at udvikle børn og unge 
til hele, kreative og sociale individer.

børne- og UngDomsoase
Er en organisation for børn og unge i de luther-
ske kirker i Danmark. Organisationen søger 
gennem aktiviteter som påske- og sommerlejre, 
koncerter og sociale arrangementer at give børn 
og unge en ’oase’ for deres tro på Gud og et 
kendskab til den luthersk kristne tro.

CisV Danmark
I CISV mødes mennesker og perspektiver. I mø-
det skaber vi fredsuddannelse. Vi er verdensbor-
gere og arbejder for en åben og retfærdig verden. 
Vi er en græsrodsorganisation, der er tilstede i 
over 60 lande i verden. Vi laver lejre og projekter, 
der engagerer mennesker af alle aldre fra hele 
verden. Vi er CISV.

Danmarks Folkekirkelige sønDags-
skoler
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.
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Danmarks kristelige gymnasiast-
beVægelse
Er et forum for unge på gymnasiale og videre-
gående uddannelser, og foreningen arrangerer 
landsstævner for begge grupper. I DKG skabes 
rum for debat om samspillet mellem tro og sam-
fund, blandt andet gennem brug af oplægshol-
dere som præster, kunstnere og politikere.

Danmarks soCialDemokratiske UngDom
Er en politisk ungdomsorganisation, der sympa-
tiserer med den socialdemokratiske tankegang 
og ideologi. I DSU er der plads til mange forskel-
lige holdninger, og medlemmerne kan ofte være 
uenige om et emne, men det gør kun diskussio-
nerne mere interessante og nuancerede.

Danmarks Unge katolikker (DUk)
Er den officielle børne- og ungdomsorganise-
ring af katolikker i Danmark. DUKs aktiviteter 
spænder fra forældre-børn-arrangementer for 
de mindste, over ungdomsklubber og undervis-
ning, til sommerlejre og landsdækkende week-
endarrangementer.

Dats – lanDsForeningen For 
Dramatisk VirksomheD
Er en landsdækkende teaterorganisation, der re-
præsenterer amatørteater i Danmark. DATS va-
retager enkeltmedlemmers, sceners, institutio-
ners og gruppers teaterinteresser, blandt andet i 
form af tilskud til kurser, opsætninger, festivaler 
og konferencer.

Dansk anatolien UngDom
Arbejder for at styrke medborgerskabet og in-
tegrationsindsatsen i Danmark overfor unge 
nydanskere hovedsageligt med dansk-tyrkisk 
baggrund gennem aktiviteter som lektiehjælp 
og rollemodelordninger.

Dansk blinDesamFUnDs UngDom 
Er en organisation for unge med synshandicap, 
der tilbyder sine medlemmer nye oplevelser og 
venner samt muligheden for at påvirke forhol-
dene for blinde og svagsynede børn og unge i 
Danmark.

Dansk FlygtningehjælP UngDom
Skaber netværk og formidler viden blandt unge 
med og uden flygtningebaggrund. Igennem so-
ciale aktiviteter engagerer vi unge flygtninge 
i foreningslivet, styrker deres kompetencer og 
ressourcer og hjælper dem med at etablere net-
værk med andre unge. Vi bidrager til den demo-
kratiske debat om flygtninge ved at formidle vi-
den og sætte ansigt på de mennesker, det drejer 
sig om.

Dansk FolkePartis UngDom 
Blev grundlagt i 1995 og er en af de nyeste po-
litiske ungdomsorganisationer i Danmark. Det 
sociale element spiller en stor rolle i DFUs ar-
bejde, hvilket blandt andet afspejler sig i den år-
lige sommerlejr for alle medlemmer.
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Dansk iCye
Er en international udvekslingsorganisation, 
der hvert år sender unge danskere ud i verden. 
Samtidig er de unge også værter for udenland-
ske unge hjemme i Danmark. Under udvekslin-
gen bor de unge hos lokale værtsfamilier og yder 
frivilligt arbejde.

Dansk skoleskak
Bygger på idéen om, at skoleskak styrker børn 
og unges intellektuelle og sociale udvikling. For-
eningen har som formål at udvikle børn og unge 
til opmærksomme og selvstændige mennesker, 
der efter bedste evne påtager sig et medmenne-
skeligt ansvar i det danske samfund.

Danske baPtisters sPejDerkorPs
Er et spejderkorps for både drenge og piger. 
Foreningen tilbyder oplevelser med friluftsliv 
og viden om kristendommen. Baptistspejdernes 
uniform er mørkeblå skjorter med lyseblå tør-
klæder.

Danske børne- og UngDomsFilm-
klUbber
Er en forening, der arbejder med formidling og 
produktion af billedmedier for børn og unge. 
Medlemmerne er børne- og ungdomsfilmklub-
ber samt institutioner og foreninger.

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 mø-
der udfordringer i skolen, på arbejdsmarkedet 
og hos offentlige myndigheder.

Danske gymnasieeleVers sammen-
slUtning
Organiserer elevråd og har en medlemsprocent 
på omkring 80 % af landets gymnasier. DGS re-
præsenterer også landets gymnasieelever i råd 
og nævn under Undervisningsministeriet og 
andre institutioner, der har relevans for landets 
ungdomsuddannelser.

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 Undervis-
ningsministeriet.

Danske stUDerenDes FællesrÅD
Er en landsorganisation for studerende i Dan-
mark. Gennem 16 medlemsorganisationer re-
præsenterer DSF ca. 165.000 studerende over 
hele landet. DSF arbejder for, at studerende i 
Danmark får de bedste uddannelser og levevilkår.

De grønne PigesPejDere
De grønne pigespejdere har 100 års erfaring med 
at lave udfordrende friluftsaktiviteter for piger. 
Deres aktiviteter får piger til at turde mere – 
også at lave fejl. Hos De grønne pigespejdere får 
pigerne et frirum, hvor de ikke skal tænke på de-
res køn og de forventninger, der ligger til dem, 
men bare kan være som de er.
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De gUle sPejDere i Danmark 
Er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som 
har til formål at udvikle børn og unge til vågne, 
selvstændige mennesker, der påtager sig et med-
menneskeligt ansvar i det danske samfund og ude 
i verden. Uniformen er en kakifarvet skjorte og 
hver gruppe har et tørklæde i deres egne farver.

Det Danske sPejDerkorPs 
Organiserer mere end 400 spejdergrupper og 
over 36.000 spejdere i hele landet. DDS arbejder 
for at udvikle børn og unge gennem aktiviteter 
med udgangspunkt i spejdermetoden og spejde-
ridéen. Uniformen er en mørkeblå skjorte med 
grønt tørklæde.

DUi-leg og Virke
Tilbyder fællesskab og fritidsaktiviteter med 
mening for børn og unge gennem alt lige fra 
hobbyaktiviteter og teater til internationale 
sommerlejre og træf i Danmark og udlandet.

erhVerVsskolernes eleV-organisation
Er interesseorganisation for eleverne på teknisk 
skole og HTX. EEO varetager erhvervsskoleele-
vernes interesser og arbejder blandt andet for 
at sikre elevernes rettigheder, forbedre arbejds-
miljøet, skaffe flere praktikpladser og forbedre 
praktikforholdene.

eUroPæisk UngDom 
Er en politisk ungdomsorganisation for unge, 
der tror på et samlet Europa. Foreningen arbej-
der for, at Danmark først og fremmest deltager 
i det europæiske samarbejde uden forbehold og 
undtagelser, og at Europa bliver en større del af 
unge danskeres bevidsthed.

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 oprindelse end dansk om demo-
krati og danske foreningsprincipper.

Frelsens hærs børne- og UngDoms-
arbejDe
Laver lokalt børne- og ungdomsarbejde samt na-
tionale lejre i en række byer landet over. Al Frel-
sens Hærs Børne- og Ungdomsarbejdes arbejde 
er funderet på et kristent grundlag og aktivite-
terne varierer lige fra familiearbejde og klubber 
til lejre og kongresser.

FriVilligt Drenge- og Pige-ForbUnD, FDF
Er en folkekirkelig børne- og ungdomsorgani-
sation, der formidler de kristne fortællinger og 
værdier på en måde, der er relevant for moderne 
børn, unge og voksne. Aktiviteterne i FDF va-
rierer fra kreds til kreds, men musik, leg og fri-
luftsliv udgør ofte den røde tråd.

the international meDiCal 
CooPeration Committee
IMCC er et medlemsudviklende fællesskab af 
studerende, der arbejder frivilligt med sundhed 
– lokalt, nationalt og internationalt.
IMCC gennemfører udveksling af unge i hele 
verden og indgår i internationale partnerskaber, 
oplyser og underviser om sundhed og debatterer 
sundhed.
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internationalt ForUm
Er en solidaritetsorganisation, som arbejder 
mod global ulighed og fattigdom ved at støtte 
anti-imperialistiske bevægelser ude i verden. 
Foreningen laver oplysningsarbejde, arrangerer 
offentlige møder og aktioner, udsender fred-
svagter og holder oplæg på skoler.

israelsmissionens Unge
Arbejder på et folkekirkeligt grundlag sammen 
med andre kristne organisationer for at udbrede 
kristendommen til jøderne. Det sker blandt an-
det gennem volontørprogrammer, hvor danske 
unge kan deltage i forskellige projekter primært 
i israel.

kFUm og kFUk i Danmark
KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ung-
domsbevægelse, der tilbyder børn og unge ak-
tiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele lan-
det og et globalt fællesskab gennem YMCA og 
YWCA.

kFUm-sPejDerne i Danmark
Er et spejderkorps med cirka 25.000 medlem-
mer. Vi giver børn og unge mod til sammen at 
tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at 
støtte dem i at blive selvstændige, ærlige, demo-
kratiske og ansvarlige voksne, der har respekt 
for deres omverden og naturen.

konserVatiVe stUDerenDes 
lanDsorganisation
Er en studenterorganisation for unge med et 
borgerligt/konservativt livssyn. KS er et forum, 
hvor man kan møde andre studerende med sam- 
me interesse for politik og samfundsforhold.

konserVatiV UngDom
Er Danmarks ældste politiske ungdomsorgani-
sation. Udgangspunktet for KU’s holdninger er, 
at politik altid skal være baseret på balancegan-
gen mellem hensynet til den personlige frihed 
og individers rettigheder på den ene side, og så 
nødvendigheden af en statsmagt, som på visse 
punkter krænker disse friheder, på den anden.

kristeligt ForbUnD For stUDerenDe
Er en kristelig studenterorganisation, som for-
midler evangeliet til studerende og hjælper de 
kristne på studiestederne. KFS bygger sit arbej-
de på den danske folkekirkes evangelisk luther-
ske bekendelse, samtidig med at de også går ind 
for demokrati og trosfrihed.

lanDboUngDom
Er et mødested for unge på landet, unge under 
landbrugsuddannelse og unge med interesse for  
livet på landet og et samlingspunkt for faglige og 
sociale, lærende og udviklende aktiviteter.
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lanDsForeningen For kristne UngDoms- 
Foreninger
Har til formål at samle de frikirkelige forenin-
ger i Danmark, hvis bagland ikke er tilknyttet 
en landsorganisation, og som bygger på et fæl-
les idégrundlag om Jesus Kristus som frelser og 
Guds ånds aktive medvirken i hverdagen. LFKU 
samler børn og unge til fællesskab om kristne 
værdier.

lanDsgarDeForeningen
Er paraplyorganisation for danske bygarder og 
musikkorps. LGF arbejder for at fremme børn 
og unges livsfærdigheder gennem optræden 
med musik i stabile, frivillige omgivelser med 
venskaber og demokratiske værdier.

lanDssammenslUtningen aF 
hanDelsskoleeleVer
Repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- 
og HHX-elever. LH varetager elevernes fælles 
interesser over for blandt andet skoleledelsen, 
politikere eller andre steder, hvor eleverne kan 
få indflydelse til at gøre deres uddannelse bedre.

liberal allianCes UngDom 
Er en forening af engagerede unge mennesker, 
der alle har en interesse i politik og ser frihed 
som en menneskeret. LAU lægger vægt på at 
give deres medlemmer mulighed for at være ak-
tive – både socialt og politisk.

lo-UngDom
Varetager og koordinerer LO’s indsats overfor 
forbundenes medlemmer under 30 år, der auto-
matisk er medlem af LO-Ungdom. Blandt orga-
nisationens faste aktiviteter er Jobpatruljen, der 
tager rundt for at tjekke unge lønmodtageres 
løn- og ansættelsesvilkår.

lUthersk missions børn og Unge
Er en kristen børne- og ungdomsorganisation, 
der anser Bibelen for at være Guds ord, fuldt tro-
værdig og eneste rettesnor for kristen tro, lære 
og liv. LMBU tilbyder en række forskellige akti-
viteter fra regionale og landsdækkende stævner 
og lejre til dybtgående samtaler og stille bøn.

metoDistkirkens børne- og 
UngDomsForbUnD i Danmark 
Organiserer Metodistkirkens børne- og ung-
domsarbejde og tilbyder nærværende fælles-
skab, oplevelser og udfordringer samt rum til at 
tale om og stille spørgsmål til Gud. Foreningens 
aktiviteter spænder fra gospelsang til spejderar-
bejde.

missionsForbUnDets børn og Unge
Er en frikirkelig børne- og ungdomsorganisati-
on under Det Danske Missionsforbund. MBU’s 
formål er 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. 
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mUsik & UngDom
Arbejder for at fremme børn og unges muligheder  
i den danske musikkultur på alle niveauer – lige 
fra øvelokalet til scenen. Hovedaktiviteterne er 
projektvirksomhed og rådgivning, og organisa-
tionens medlemmer er primært musikskoler og 
orkestre.

natUr & UngDom
Er Danmarks grønne forening for børn og unge, 
der tilbyder naturoplevelser og gerne blander sig 
i den offentlige miljødebat.

netVærket aF UngDomsrÅD
Er en tværpolitisk ungdomsorganisation for 
demokratisk funderede projekter for unge. For-
eningen rummer blandt andet ungdomsråd og 
ungdomshuse og har som formål at servicere 
medlemmerne gennem kurser, erfaringsudveks-
ling og støtte i det daglige arbejde.

oPeration DagsVærk
Er en hjælpeorganisation, som støtter uddannel-
sesprojekter i udviklingslande. Under sloganet 
”oplysning – stillingtagen – handling” arbejder 
foreningen for at oplyse om og forbedre forhol-
dene i udviklingslande. OD har arbejdsgrupper 
på en stor del af de gymnasiale uddannelsesin-
stitutioner.

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.

reD barnet UngDom
Er en selvstændig ungdomsorganisation, der 
igennem frivillige indsatser arbejder for at frem-
me børns rettigheder samt at engagere unge 
mennesker i arbejdet for udsatte børn.

sabUs
Syvendedags Adventistkirkens Børne-, Unge- og 
Spejderforening udspringer af Adventistkirken, 
som er en protestantisk frikirke. Kirken har ek-
sisteret i Danmark siden 1880, men Adventist-
spejderne blev organiseret i 1931. Adventist-
spejdernes uniform er en grøn skjorte med gult 
tørklæde.

sammenslUtningen aF Unge meD 
hanDiCaP
Er paraplyorganisation for 13 organisationer for 
unge med handicap og repræsenterer unge un-
der 36 år med psykisk udviklingshæmning, neu-
rologiske og fysisk handicap. SUMH arbejder 
for et samfund, hvor alle uanset handicap kan 
fungere på egne præmisser.

semerkanD UngDom
Har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien, 
der 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 fortolk-
ning af islam.
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silba
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 områ-
det. De primære aktiviteter er valgobservationer 
og seminarer i fokuslandene.

soCialistisk FolkePartis UngDom
Er en socialistisk ungdomsorganisation, der 
samler alle unge mennesker, som vil kæmpe for 
større lighed, et renere miljø, international soli-
daritet, bedre velfærd og reel ligestilling mellem 
kønnene.

soCialistisk UngDoms Front
Er en landsdækkende organisation for aktive 
unge socialister. SUF kæmper for en anden ver-
den end den, vi har i dag, fordi medlemmerne 
mener, at mange af de problemer, vi oplever 
- som krig, arbejdsløshed, forurening og fattig-
dom - udspringer af det kapitalistiske system.

syDslesVigs Danske UngDoms-
Foreninger
Er paraplyorganisation for de danske idræts- og 
ungdomsforeninger i Sydslesvig. SdU arbejder 
for at fremme det danske ungdoms- og idrætsar-
bejde i Sydslesvig gennem en bred vifte af aktivi-
teter inden for idræt og kultur.

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.

UngDommens natUrViDenskabelige 
Forening
Har til formål at fremme interessen for og kend-
skabet til naturvidenskab, teknologi og sund-
hedsvidenskab blandt unge igennem diverse 
arrangementer. De frivillige er fortrinsvist gym-
nasieelever og universitetsstuderende.

UngDommens røDe kors
URK kickstarter nye relationer for børn og unge, 
der i en periode har brug for en hjælpende hånd. 
Mere end 20.000 børn og unge lægger hvert år 
deres tid, hjerte og idérigdom i sammen at skabe 
ligeværdige ung-til-ung-fællesskaber gennem 
lektiehjælp, klubber, ferielejre og meget mere.

UngDomsringen
Er en uafhængig interesseorganisation for fri-
tids-, junior- og ungdomsklubber. Foreningen 
har mere end 1000 klubber med tilsammen 
140.000 større børn og unge som medlemmer. 
Blandt medlemmerne er også andre virksomhe-
der, der arbejder med større børn og unge.
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obserVatørorganisationer

UK
UNGDOMSKREDSEN
DANSK HANDICAP FORBUND

Dansk hanDiCaP ForbUnD – UngDoms-
kreDsen
Er en ungdomsafdeling af Dansk Handicap For-
bund, der organiserer unge med fysiske handicap 
i Danmark. Foreningen arbejder for integration 
af og reel ligestilling mellem unge med handicap.

Danske UngDoms- og børne- artisters 
lanDsForening (DUbal)
Gennem artisttræning, arrangementer og pro-
jekter ønsker DUBAL at fremme børn og unges 
samarbejdsevner og respekt for andre. Artist-
træning, samt andre kreative aktiviteter, og sam-
menhold skal være med til at styrke medlemmer-
nes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv samt 
deltage aktivt og engageret i fritidslivet.

 

Dyrenes allianCe (Da)
Dyrenes Alliance er en forening af og for unge, 
der brænder for at skabe en bedre verden for dyr. 

DA er meget engagerede i at uddanne unge om-
kring dyrs vilkår og velfærd, med det formål at få 
de unge til selv at tage aktivt stilling til dyrene i 
vores samfund og motivere de unge til at bidrage 
til at skabe ændringer for dyrene.

Folkekirkens nøDhjælPs UngDom
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom engagerer 
unge til fordel for en mere retfærdig verden gen-
nem kreative kampagner, sjove aktiviteter og 
politiske netværk. Nødhjælpens Ungdoms mål-
gruppe er unge i alderen 15 - 30 år, og aktiviteter-
ne henvender sig til efterskole- og højskoleelever 
samt en bred gruppe af unge i større byer. 

stUDenterForUm UC
Studenterforum UC er den nationale studenter-
forening for de danske professionshøjskoler. 
Foreningen er talerøret for studerende på de mel-
lemlange videregående uddannelser, f.eks. lærer-, 
socialrådgiver- og bioanalytikeruddannelsen. Vi 
arbejder for et uddannelsesmiljø, hvor studeren-
de har mulighed for at udvikle sig fagligt og men-
neskeligt.

Venstres UngDoms lanDsorganisation
Er en politisk ungdomsorganisation, der arbej-
der 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.

yoUth For Christ - Danmark
Er en del af en global familie, da YFC findes i over 
80 lande. YFC er drevet af ønsket om, at unge får 

et møde med Gud, og at det sker på kreativ og 
autentisk vis. YFC ønsker at videreformidle Gud 
i et nutidigt sprog og på en måde, som unge for-
står.

yoUth For UnDerstanDing – Danmark
Er en landsdækkende udvekslingsorganisation 
for unge og del af YFU International, verdens 
største udvekslingsorganisation. Foreningen har 
blandt andet til formål at fremme mellemfolke-
lig forståelse gennem international ungdomsud-
veksling.
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dufs styrelse

Styrelsen står for ledelsen af DUF mellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. Styrel-
sen er fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF. 

Kasper Sand Kjær, formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Suppleant Frederik Vad Nielsen

Jens Nicolaj Harboe Malskær, næstformand Det Danske Spejderkorps
Suppleant Troels Emil Andersen Boe

Chris Holst Preuss Venstres ungdoms Landsorganisation
Suppleant Jakob Sabroe 

Christian Bylund Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
Suppleant Rasmus Højmark

Rasmus Kjær Slot Danske Studerendes Fællesråd
Suppleant Kirstine Pedersen

Cecilie Føns Stelmer Youth for Understanding
Suppleant Ida Marie Garder

Christine Ravn Lund FDF
Suppleant Morten Skrubbeltrang

Clara Halvorsen Radikal Ungdom
Suppleant Freja Fokdal

Nicolai Boysen Netværket af Ungdomsråd
Suppleant Emilie Torp Henriksen

Gitte Kjær Petersen KFUM-Spejderne i Danmark
Suppleant Natascha Skjaldgaard

Jonas Zimsen Bifrost
Suppleant Maja Løvbakke

Lucas Skræddergaard Ung Mosaik
Suppleant Julie Osias

Martin Thing Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Suppleant Anne Ekselund

Mathias Green Danske Skoleelever
Suppleant Tobias Ameland Malthesen

Morten Stubkjær KFUM og KFUK i Danmark
Suppleant Martin Hejlskov Thomsen

Nynne Bern Jensen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
Suppleant Katrine Seier

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen Lo-ungdom
Suppleant Sasha Madsen

Søren Bøllingtoft Knudsen ungdommens Røde Kors
Suppleant Troels Boldt Rømer

Thor Ekberg Bonde ungdomsringen
Suppleant Oskar Kloppenborg Vellev
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dufs udValg 2018

tiPsUDValget Per 1. marts 2018 
Louise Juul Jensen, Formand for udvalget – DUI-LEG & VIRKE
Rasmus Volf- Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Peter Munk Povlsen - Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Marina Janell Søndergaard - DFUNK
anders Berner - Bifrost
Kristian Lausten Madsen - Venstres Ungdom 
Søren olsen - ungdomsringen
Kasper Sand Kjær – Formand DUF
Jens Nicolaj Harboe Malskær – Næstformand DUF
Eksterne ressourcepersoner: Robert H. Andersen og Benny Agergaard

initiatiVstøtteUDValget (is) Per 1. marts 2018
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Formand for udvalget - DUFs styrelse / LO-Ungdom
Christoffer Lorenzen – Ung Mosaik
Frederikke Levison – KFUM-Spejderne i Danmark
Oskar Kloppenborg Vellev – Ungdomsringen
Miranda Wernay Dagsson – Danske Skoleelever
Nickolaj Storgaard Oksen – Bifrost
Krista Fallesen – Dansk Folkepartis Ungdom
Eksterne ressourcepersoner: Alexander Støvelbæk – CISV Danmark og Troels Emil Andersen Boe – 
Det Danske Spejderkorps 

DaC-UDValget Per 1. marts 2018
Sara Rønning-Bæk, Formand for udvalget – Venstres Ungdom
Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen – KFUM Spejderne i Danmark
Karen Risør Bjerre – Det Danske Spejderkorps
Sofie Engelbrecht – Youth for Understanding 
Meta Bodenhagen, Danske Studerendes Fællesråd
Maria Gudme – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
Jacob Kronby Schulze – Bifrost

UDValg For UDViklingslanDe Per 1. marts 2018
Cecilie Voldum Siggaard, Formand for udvalget – International Medical Cooperation Committee 
(IMCC)
Carina Kort Sloth – KFUM-Spejderne i Danmark
Sara Lentz Jørgensen – FDF
Astrid Carøe Rasmussen - SF Ungdom
Johan Schiøler – Danske Studerendes Fællesråd
Sarah Øllgaard Bigum – Ungdommens Røde Kors
Jens Kjærgaard – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Eksterne ressourceperson: Clara Halvorsen - Radikal Ungdom

lokalForeningsPUljeUDValget
Jens Nicolaj Harboe Malskær Formand for udvalget – Næstformand DUF/Det Danske Spejderkorps
Christoffer Nybro Bonde - Danmarks Unge Katolikker
Jonas Thisted - Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Rasmus Pilegaard Petersen - Netværket af Ungdomsråd
Stine Alkert - Red Barnet Ungdom
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dufs sekretarIat

generalsekretariat
Generalsekretær Morten E. G. Jørgensen
Chefkonsulent Morten Østergaard Sørensen
PA og Pressekonsulent Jakob Esmann

aDministration og tiPsaDministration
Administrationschef Jesper Kejlhof
Juridisk konsulent Henriette Tarris-Tramm
Tipskonsulent Cathrine Næsby
Administrativ koordinator Mia Syberg
Bogholder Rie Nortoft
Kontorelev (orlov) Dina Høyer Pearson
IT-studentermedarbejder Søren Tekelioglu

Demokrati og Unge
Chef for Demokrati og Unge Jakob Sørensen
Kommunikationskonsulent Mathias Ottesen Leinum
Kommunikationskonsulent Sidsel Stybe Vestergaard 
Politisk Konsulent Majbritt Bæk Dalgaard
Konsulent Maria Ladegaard
EU Konsulent Merle Singer-Lippert
Studentermedarbejder Alicja Czajkowska

ForeningsUDVikling 
Chef for Foreningsudvikling Frederik Fredslund-Andersen
Juridisk konsulent  Mikkel Wrang
Organisationskonsulent (orlov) Nanna Kjølholt
Organisationskonsulent Jesper Clausson Vibholt
Organisationskonsulent Simon Raaby Poulsen
Projektleder Deniz Atan
Organisationskonsulent Guro Klausen

international UDVikling
International chef Gunvor Bjerglund Thomsen
International konsulent Rasmus Jakobsen
International konsulent Inge Sidenius Petersen 
International konsulent Jesper Jais Nørgaard
International chefkonsulent Nina Lundbye
International chefkonsulent Marie Engberg Helmstedt
International konsulent Andrea Holst-Mjöbäck
International chefkonsulent Katrine Christiansen
International konsulent  Maria Stage
International konsulent Lea Lybecker
International konsulent  Stine Vest Nielsen
Financiel controller Lotte Thurøe Andersen
Studentermedarbejder Frederik Bast Phillip
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dufs medlemskaber 2018

Center For UngDomsForskning (CeFU)
Frederik Fredslund-Andersen, Chef for Foreninger og Unge, DUF

Dansk FlygtningehjælP (DFh)
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd 

eUroPean yoUth ForUm (yFj)
I 2018 har Nicolai Boysen (NAU) og Chris Holst Preuss (VU) repræsenteret DUF

FrilUFtsrÅDet
DUF er medlemsorganisation i Friluftsrådet, men har valgt at indstille DDS som fast repræsentant 
ved årsmøder på vegne af DUF. 

globalt FokUs
Gunvor Bjerglund Thomsen, International chef, DUF

krogerUP højskole
Kasper Sand Kjær, Formand, DUF
Morten E. G. Jørgensen, Generalsekretær, DUF

mellemFolkeligt samVirke (ms-aCtionaiD)
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd

UniCeF-Danmark
Årligt repræsentantskabsmøde, hvor DUF har mulighed for at sende to repræsentanter

38

dufs delegeretmøde 2018 Punkt 
5



rePræsentatIoner 2018

eU-sPeCialUDValget VeDr. UDDannelse og UngDom UnDer styrelsen For ViDere-
gÅenDe UDDannelse/kontoret For international UDDannelse, UDDannelses- og 
Forskningsministeriet
Morten E.G. Jørgensen, generalsekretær, DUF
Jakob Kaastrup Sørensen, Ledelseskonsulent, DUF (suppleant)

eU’s strUktUrereDe Dialog
Monika Skadborg, Danske Studerendes Fællesråd
Jørn Sanne-Wander, Europæisk Ungdom

FriVilligrÅDets ViDensnetVærk
Kasper Sand Kjær, Formand DUF
Morten E.G. Jørgensen, Generalsekretær DUF (suppleant)

institUt For FlerPartisamarbejDe (DiPD)
DUF er repræsenteret i DIPDs bestyrelse med 2 pladser. Medlemmer udnævnes personligt for 4 år af 
gangen af Udenrigsministeren. Ida Paetau (DSU) er udnævnt per oktober 2017 og Jens Husted (VU) per 
oktober 2015. 

nbC – norDiC baltiC CoorPoration
Chris Holst Preuss – Venstres Ungdom
Nicolai Boysen, Netværket af Ungdomsråd

norDbUk – norDisk børne- og Ungekomite, norDisk ministerrÅD
Jeppe Willads Petersen, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

online @lianCen – styregrUPPen
Jakob Kaastrup Sørensen, Chef for Demokrati og Unge, DUF

rÅDet For børns læring
Kasper Sand Kjær, Formand, DUF
Christine Ravn Lund, FDF

styregrUPPen UnDer Vi-Vil-eUroPa
Thor Ekberg Bonde, Ungdomsringen

tV2 østs rePræsentantskab
Marie Bach Trads, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom/Frit Forum
Hanne Tange, DDS Marselisspejderne
Cecilie Hansen, Århus Ungdoms Fællesråd

UDValget For UngDom UnDer styrelsen For ViDeregÅenDe UDDannelse, 
UDDannelses- og Forskningsministeriet
Uffe Engsig, Dansk ICYE 
Andreas Høstgaard Poulsen, Europæisk Ungdom
Monika Skadborg, Danske Studerendes Fællesråd
Sekretariatskontakt: Jakob Kaastrup Sørensen, Chef for Demokrati og Unge, DUF 

UDViklingsPolitisk rÅD
Gunvor Bjerglund Thomsen, International chef, DUF (udnævnt januar 2017)
 
2030 Panelet
Clara Halvorsen, Radikal Ungdom
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dufs aktIVItetskalender for 2018

janUar • Ledernetværk Øst                                                                            
 • Ledernetværk Vest                                                                             
 • Systemisk proceskonsulent uddannelse 
 • Åben International Rådgivning: Lancering af nye retningslinjer (København 
  og Århus)
 • Bliv udviklingskommunikatør og frivilligmobilisator

FebrUar • Fyraftensmøde persondata (København og Århus)                                                
 • Dialogmøde om lokalforeningspuljen                                          
 • Workshop persondata 
 • Bestem                                                                      
 • Ungdomslederkursus
 • Inspirationsmøde til Folkemødet
 • Systemisk proceskonsulent uddannelse  
 • Demokratiets dag x 1 (Sjælland)

marts • Workshop persondata (ekstra)                                                      
 • Ledernetværk Øst                                                                               
 • Ledernetværk Vest   
 • Systemisk proceskonsulent uddannelse  
 • Bestem  
 • Åben International Rådgivning med fokus på partner-identifikation og 
  forundersøgelse.

aPril • Systemisk proceskonsulent uddannelse  
 • Internationalt partnerseminar
 • 1. indledende runde til DM i debat
 • Demokratiets dag x 1 (Nordjylland)

maj • Ledernetværk Øst     
 • Bestem                                                                          
 • Input/dialogmøde med medlemsorganisationerne om verdensmål
 • Åben International Rådgivning med fokus på pilot, partner og overgang
  (København og Århus)
 • 2. indledende runde til DM i debat 

jUni • Ledernetværk Vest                                                                             
 • Ledernetværk Øst    
 • Evaluer dit internationale projekt
 • DAPP-seminar med KFUM-Spejderne og dialogambassadører i Tunesien   
 • Folkemødet 
 • Ungdomspartilederrunde
 • Ukendte Fortællinger
 • Semifinale i DM i debat
 • Finale i DM i debat
 • Foreningsgullash
 • Uddeling af Dialogprisen 
 • Bæredygtig udvikling med og af unge – Hvor langt kan Danmark gå? -
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  Deltagelse af Ulla Tørnæs og 5 delegater
 • Generation verdensmål med ungdomspartierne
 • Morgenfællesskabet ”Generation Præstation” med Poul Nyrup Rasmussen
                                                  
jUli • “Sustainable Urban Mobility: What can YOU(TH) do?” Side-event under 
  FNs høj-niveau panel på den tyske repræsentation:

aUgUst • Ledernetværk Vest                                                                             
 • Fyraftensmøde: Nye metoder til inddragelse af unge
 • DAPP partner- og strategiseminar  
 • Dialog-sommerskole i samarbejde med DEDI og Center for Dialog
 • Åben international rådgivning
 • Informationsmøde om ungdomslederkursus
 • Fyraftensmøde om nye metoder til organisering og ungeengagement i 
  Danmark og i MENA
 • Opstartsmøde i det tværpolitiske netværk
 • Mangfoldige fortællinger – Pride edition
 • Foreningsgullash – Pride edition
 • Deltagelse i Copenhagen Pride-paraden
 • DUF netværkslaboratorium ”Glemmer du, så husker jeg”
 • Demokratiets dag x 2 (Sjælland & Fyn)

sePtember  • Internationalt Ungdomslederkursus
 • Arrangement på Ungdommens Folkemøde: Bæredygtig udvikling med og 
  af unge – Hvor langt kan Danmark gå?
 • Arrangement på Ungdommens Folkemøde: DAPP-arrangement med dialog-
  ambassadører
 • Introaften Explore-uddannelse
 • Morgenfællesskabet med Margrethe Vestager
 • Dialogmøde: Ungdommens ønsker til et nyt Folketing
 • Demokratiets dag x 13 (hele landet)

oktober • Netværksmøde i det tværpolitiske netværk
 • International Projektweekend
 • Monitorering & evaluering i internationale projekter - selvstændigt modul 
  som en del af projektweekend
 • Økonomistyring i internationale projekter - selvstændigt modul som en del 
  af projektweekend
 • Informationsmøde om ungdomsdelegater
 • Åben international rådgivning (København)
 • Explore undervisning #1
 • Forundersøgelsesrejse sammen med det tværpolitiske netværk til Ukraine
 • Ambassadors for Dialogue seminar
 • Ledernetværk Vest
 • Ledernetværk Øst
 • Plads til unge i foreninger - Miniuddannelse i ledelse af unge frivillige
 • Demokratiets dag x 16 (hele landet)
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noVember • Explore undervisning #2
 • Netværksmøde i det tværpolitiske netværk
 • Ungdomsleder de-brief
 • Sikkerhed og risikohåndtering i internationale projekter
 • Evalueringsseminar
 • Forundersøgelsesrejse til Tunesien med det tværpolitiske netværk
 • Fyraftensmøde: Foreningsengagement, frivillighed og hverdagsaktivisme
 • Explore rejse til Tunesien
 • Vejledningsmøde om driftstilskud i Århus
 • Bestyrelsesskole Øst
 • Ledernetværk Vest
 • Demokratiets dag x 17 (hele landet)

DeCember • Vejledningsmøde om driftstilskud i København #1
 • Vejledningsmøde om driftstilskud i København #2
 • Økonomistyring i internationale projekter for ansatte i medlemsorganisation-
  erne i forlængelse af møde om tipsmidlerne.
 • Opfølgningsmøde og skriveværksted: Explore Tunesien
 • Netværksmøde i det tværpolitiske netværk 
 • Ledernetværk Øst
 • DUF netværkslaboratorium – hvor blev kroppen af?
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Pkt. 6   temaPolItIsk drøftelse

På delegeretmødet vil du opleve, at den temapolitiske drøftelse fylder meget, og det er ikke en 
tilfældighed. Målet med den temapolitiske drøftelse er nemlig at formulere 10 konkrete politiske 
ønsker til et nyt folketing. Ønsker som DUF vil arbejde målrettet for bliver til virkelighed. 

Ambitionen med den temapolitisk drøftelse er, at alle deltagere på delegeretmødet bliver engageret 
i debatten. Derfor har vi også valgt at dele behandlingen af den op i to, så der er mulighed for først 
at drøfte og blive klogere på forslagene og deres baggrund i mindre grupper og senere på dagen 
diskutere og debattere det fra talerstolen. Den eneste forudsætning, du skal have for at deltage i 
debatten, er en holdning til, hvordan vores samfund skal udvikle sig. Se desuden programmet for 
nærmere detaljer om behandlingen.

Alle delegerede har mulighed for at stille yderligere forslag inden delegeretmødet. Når forslaget 
stilles, må der gerne være fokus på, at det er formuleret, så det kan behandles af delegeretmødet og 
meget gerne i samme format som de forslag, I har modtaget allerede. Har I behov for at få sparring 
på et forslag, er I velkomne til at kontakte medlem af forretningsudvalget Chris Preuss (chrish-
preuss@hotmail.com). 

Deadline for yderligere forslag er onsdag d. 21. november kl. 9.00. Forslag skal sendes til Mia 
Syberg (ms@duf.dk). 

Styrelsens samlede indstilling til temapolitisk drøftelse vil blive eftersendt til alle deltagere på 
DUFs delegeretmøde efter fristen for yderligere forslag.

De forslag, I ser herunder, er produktet af de forslag, som DUF har modtaget på dialogmødet  
d. 20. september samt forslag, der er indsendt via et digitalt modul. Det er også muligt at stille for-
slag inden for områder, som ikke er nævnt herunder såsom ligestilling, klima, integration osv. 

forslag

aFskaF omPrioriteringsbiDraget 
Ungdommen har krav på uddannelser af høj kvalitet, og derfor ønsker vi, at omprioriteringsbidrag- 
et bliver afskaffet. Derved sikrer vi, at uddannelsesinstitutioner har mulighed for at prioritere kvali-
tetsundervisning. 

alle skal haVe ret til en PraktikPlaDs
Udgangspunktet, for at komme i job efter endt erhvervsuddannelse, er gode og lærerige praktikfor-
løb. Her er det naturligvis essentielt, at alle har muligheden for at komme i praktik. Derfor ønsker 
ungdommen, at alle skal have ret til en praktikplads.

beDre mUligheD For globalt UDsyn
I DUF anerkender vi, at den rigtige vej gennem uddannelsessystemet ikke nødvendigvis er direkte  
fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse. Samtidigt er vi stærke fortalere for kulturudveksling på 
tværs af landegrænser. Derfor ønsker ungdommen, at det skal være muligt at få tilskud til et ud-
vekslingsophold efter endt folkeskole i stil med det tilskud, man kan opnå ved at gå på en efter-
skole.
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Der skal reserVeres miDler til, at arbejDsmarkeDet bliVer mere Fleksibelt  
For Unge meD engagement i FriVillige Foreninger igennem lønreFUsion
Som ung på arbejdsmarkedet kan fleksibiliteten til at fortsætte et frivilligt engagement være ud-
fordret. Derfor ønsker ungdommen, at der reserveres midler til, at arbejdsmarkedet bliver mere 
fleksibelt for unge med engagement i frivillige foreninger igennem en lønrefusionsordning, hvor 
virksomheder kan få refusion for den tabte arbejdstid, som er brugt på foreningsarbejde.

DroP UDDannelsesloFtet
Unge trives og præsterer bedst, når der er tillid, frihed og fleksibilitet i deres uddannelse. Vi mener, 
at uddannelsesloftet skal droppes, og at muligheden for frit at vælge og genvælge videregående ud-
dannelser skal genetableres.

ForeningsliVet skal ikke moDarbejDes aF bUreaUkrati 
I DUF forstår vi om nogen, at demokratiets faste følgesvend er bureaukratiet. Alt for ofte oplever vi 
dog, at det frivillige foreningsliv bliver mødt af krav fra offentlige myndigheder, som ingen mening 
giver i den virkelige verden. Derfor ønsker ungdommen, at der bliver lavet en regelforenklingsgen-
nemgang af hele foreningsområdet.

ForeningsliVet skal inD PÅ UDDannelsesinstitUtionerne
Den generelle holdningsforskrækkelse i samfundet påvirker også flere af de frivillige organisatio-
ners mulighed for at være til stede på uddannelsesinstitutionerne. Således oplever religiøse, og til 
dels også politiske organisationer, at blive afvist, når de rækker hånden ud. Det er i DUFs optik en 
misforstået beskyttelse mod indoktrinering og bunder primært i skolernes frygt fra repressalier 
fra forældre, der har en anden holdning, end den en elev er blevet præsenteret for. Derfor ønsker 
ungdommen mere plads til mangfoldighed på vores uddannelsesinstitutioner.

FritiDsPas For økonomisk trængte til Deltagelse i FriVillige Foreninger
Det må aldrig være økonomiske årsager, der er skyld i at børn og unge ikke lever et rigt fritidsliv. 
Derfor ønsker ungdommen fritidspas til frivillige foreninger for økonomisk trængte.

Færre stoPkloDser For Unge meD hanDiCaP
I DUF mener vi, at alle har ret til et godt liv. Unge med handicap oplever dog udfordringer på deres 
vej. Derfor ønsker ungdommen færre stopklodser og bedre muligheder for unge med psykiske eller 
fysiske handicap.

inDiViDUel UDDannelsesVejleDning skal Være en ret 
I DUF mener vi at uddannelsesvalg skal ske på et oplyst grundlag. Derfor ønsker ungdommen, at 
muligheden for individuel vejledning genetableres, så unge kan vejledes efter deres egne ønsker og 
drømme.

jUstering aF FremDriFtsreFormen
Fremdriftsreformen har været med til at skabe et system, som er rigidt og ufleksibelt. Vi mener, at 
der skal skabes et system, hvor den enkelte studerende i højere gad har indflydelse på tilrettelæg-
gelsen af sin egen uddannelse. Der er brug for nyuddannede, som også har praktisk erfaring fra det 
virkelige liv, både gennem frivilligt engagement og studiearbejde. 

mental sUnDheD skal PÅ skoleskemaet og haVe beDre rammer
Alt for mange børn og unge oplever i dag at have ”ondt i livet”. Vi kan som samfund ikke være be- 
kendt blot at se til, mens den generelle trivsel kun udvikler sig i en fortsat negativ retning. Derfor 
ønsker ungdommen, at mental sundhed kommer på skoleskemaet, og at der etableres en ret til  
skattebetalt psykologhjælp for alle børn og unge.
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skolen skal giVe PlaDs til FritiDsliVet
Børn og unge bevæger sig hver dag i forskellige arenaer i deres liv. Vi ved fra vores daglige for-
eningsarbejde, at mange har brug for at udfolde sig i en arena, der er andet og mere end skolen. 
Foreningslivet kan rumme alle, og børn og unge har brug for den anerkendelse, der kommer gen-
nem foreningslivet. Derfor ønsker ungdommen en skoledag, der giver plads til et rigt fritidsliv.

skolen skal UDDanne og Danne, sÅ børn og Unge er rUstet til DagligDagens liV 
og UDForDringer
Unge fylder uforholdsmæssigt meget i lånehajers kundekartoteker og i registret over dårlige 
betalere. Der er brug for, at basisforståelse for penge og privatøkonomi bliver en del af den almene 
dannelse i uddannelsessystemet, og at det derfor kommer på skoleskemaet.

UDDannelsesinstitUtioner skal inDDrage eleVerne i højere graD i beslUtnings-
ProCesser
Vores uddannelsessystem spiller en vigtig rolle i at forme og udvikle unges demokratiske selvtillid. 
Derfor ønsker vi, at elever i højere grad bliver inddraget i de betydningsfulde beslutningsprocesser 
på deres uddannelse f.eks. igennem elevråd. 

Unge skal høres UnDerVejs i Politiske beslUtninger 
Alle borgere i vores samfund har ret til muligheden for at gøre deres indflydelse gældende i politi-
ske beslutningsprocesser. Også børn og unge. Derfor ønsker ungdommen bedre rammer for, at alle 
unge kan deltage i demokratiet og blive provokeret og udfordret i deres holdninger.
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ledelsesPåtegnIng

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 for Dansk Ungdoms 
Fællesråd.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København den 23. maj 2018

Daglig leDelse

ForretningsUDValg

Godkendt på delegeretmødet den 1. december 2018

___________________________           ___________________________
Dirigent       Dirigent
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Til medlemmerne af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

reVisionsPÅtegning PÅ Årsregnskabet

konklUsion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. de- 
cember 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges i henhold til bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 
1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere 
ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabs-
praksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision 
af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. decem-
ber 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabspraksis.

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 standarderne for offentlig revision, idet revisio-
nen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabs-
aflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgø-
relse nr. 958 af 1. december 2003. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige 
af Dansk Ungdoms Fællesråd 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.

ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle henseender er rigtigt, dvs. udar-
bejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og 
revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 
1. december 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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.

den uafhængIge 
reVIsors erklærIng

49

dufs delegeretmøde 2018  Punkt 
7



Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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 og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændrin-
ger 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 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 årsregnskabet, 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 sam-
 mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
 kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
 sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
 konklusion om effektiviteten af Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af tipsmidlers interne 
 kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
 de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 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 Dansk   
 Ungdoms Fællesråds 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 årsregn-
 skabet 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 revisions-
 påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Dansk Ungdoms Fælles-
 råd ikke længere kan fortsætte driften.
 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til sædvanlig praksis og god skik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med sædvanlig praksis og god skik. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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 over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen 
har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelig-
hed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for 
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for 
de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er 
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige øko-
nomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet.
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

Brøndby, den 23. maj 2018

MNE-nr. 15008                                                  MNE-nr. 32774
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de delegeretmødeValgte 
reVIsorers PåtegnIng 

Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsregnskabet 2017 med 
henblik på at vurdere, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med vedtægter, delegeretmødebeslutninger m.v.

Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

København den 23. maj 2018

52

dufs delegeretmøde 2018 Punkt 
7



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: Kasper Sand Kjær, DSU
Næstformand: Jens Nicolaj Harboe Malskær, DDS
Øvrige medlemmer: Chris Holst Preuss, VU
 Rasmus Kjær Slot, DSF
 Christian Peter Heldgaard Bylund, BBU

Daglig leDelse
Generalsekretær: Morten E. G. Jørgensen

DelegeretmøDeValgte reVisorer 
Line Berner
Phillip Dimsits Lerer

ekstern reVision  
Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ringager 4C, 2.th.
2605 Brøndby
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ledelsesberetnIng 2017

Ledelsesberetningen til DUFs årsregnskab 2017 er et supplement til styrelsens skriftlige årsbe-
retning og formandens mundtlige beretning på delegeretmøde i december 2017 og vil i væsentligt 
omfang fokusere på de overordnede strategiske, organisatoriske og driftsmæssige forhold, herun-
der som de er særligt relevante for økonomien og regnskabet. 

Delegeretmødet har vedtaget, at der arbejdes med tre strategiske områder: Unge og demokrati, 
unge og foreninger og internationalt. 
Siden delegeretmødet vedtog budgettet for 2017 på delegeretmødet i december 2016, har styrelsen 
besluttet at ændre på arbejdet med strategier, hvorfor enkelte regnskabsposter ikke følger helt 
oprindeligt budget.

Dette regnskab omhandler aktiviteter afholdt af DUF i året 2017. 

1. Det økonomiske resUltat

Årets omsætning var t.kr. 27.195 mod budgetteret t.kr. 27.165. Det økonomiske resultat for 2017  
før henlæggelser gav et overskud på t.kr. 475. Det oprindelige budget udviste et forventet under- 
skud på t.kr. 1.169. Differencen mellem det budgetterede og det realiserede resultat er t.kr. 1.644. 
Den store forskel skyldes en organisationsændring gennemført i juni måned 2017, hvor 4 afdelin-
ger blev omdannet til 3 afdelinger, samt en personalereduktion, og der skete samtidig en bespa-
relse på kapacitetsomkostninger. Derved fik vi bremset omkostningerne og vendt et forventet 
underskud til et mindre overskud.

2. internt FinansiereDe aktiViteter

De internt finansierede aktiviteter i DUF omfatter to nationale strategier ”Unge og Demokrati” og 
”Unge og Foreninger”. 

Der blev i 2017 brugt t.kr. 8.609 på de to nationale strategier inkl. 12,9 årsværk, hvilket omfatter 
både dedikerede samt ledelses- og kapacitetsårsværk. Omkostningerne på det nationale områder 

omsætning

Projekt- og aktivitetsomkostninger 

Driftsomkostninger

Årets resultat før henlæggelser

Egenkapital og henlæggelser

Personale i årsværk

hoVeDtal i t.kr. De seneste 4 År:

2014

31.618

28.252    

4.196

– 676

13.114

34,6

2015

34.240

30.342

4.196

– 384

12.730

35,6

2016

32.436

28.971

3.725

– 117

12.612

34,7

2017
Realiseret

27.195

23.260    

3.567

   475  

13.087

31,1

2017
Budget

27.165

24.533

3.851

     – 1.169
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er fuldt finansieret af midlerne fra DUFs bevilling fra Tipsmidlerne (DUFs kernemidler) samt af 
eksterne bevillinger til Skolevalg, Demokratiets Dag og projekt Ekstremt Demokratisk. 
Der rapporteres særskilt i denne rapport samt i regnskabet for aktiviteterne under disse to strate-
gier.  

2.1. Indsatsområderne Unge og Demokrati og Unge og Foreninger
DUFs strategiske indsatsområder Unge & Demokrati samt Unge & Foreninger følger ligesom ker-
neaktiviteterne en strategi med mål, indsatser og indikatorer. I 2017 vedtog styrelsen nye strategier 
gældende for perioden 2017-2018 for disse områder.

unge og demokratI

Skolevalg 2017
15. januar udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen Skolevalg 2017. 35.000 elever fra 8.-10. 
klasse mødtes og diskuterede 20 politiske mærkesager med aktive unge fra de politiske ungdoms-
organisationer. De sidste 4 dage op til valget sendte de politiske ungdomsorganisationer mere end 
1000 frivillige unge debattører ud i landet for at afvikle i alt 330 debatter. 2. februar kulminerede 
det 3 uger lange skolevalgsforløb med et autentisk prøvevalg på 670 skoler over hele Danmark, 
hvor 63.000 elever afgav deres stemme.
I september offentliggjorde Københavns Universitet en evaluering af Skolevalget, der viser, at Sko-
levalg øger elevernes politiske selvtillid og styrker deres tro på, at de har indflydelse på Folketin-
gets og regeringens beslutninger.

Evalueringen viser også, at de mere end 300 debatter, hvor eleverne mødte politisk aktive unge, har 
haft en positiv effekt og givet eleverne mere tiltro til, at politikerne ikke med vilje lover mere, end 
de kan holde. 

Skolevalget 2017 stod til at blive det sidste, men heldigvis besluttede Folketingets Præsidium og 
Undervisningsministeriet i foråret at gøre Skolevalg til en fast begivenhed hvert andet år på lan-
dets folkeskoler. 

demokRatietS dag
DUF afholdte 60 Demokratiets dage fra 1. september til 23. november. I den periode var der kun 
tre hverdage uden et Demokratiets dag-arrangement. 42 af landets kommuner havde besøg af DUF 
og Demokratiets dag på en eller flere af deres erhvervs- og produktionsskoler. Og i alt havde 70 
erhvervs- og produktionsskoler besøg af DUF og Demokratiets dag i 2017. 
Demokratiets Dag er et samarbejde mellem DUF, LO Ungdom, Erhvervsskolernes Elevorganisa-
tion, Danske Erhvervsskoler, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og de 9 ungdoms-
partier, der har et moderparti i Folketinget. Til Demokratiets Dag får eleverne mulighed for at dis-
kutere emner, der ligger dem på sinde. DUFs erfaringer viser, at eleverne går mest op i emner som 
uddannelsesvejledning i folkeskolen, lærepladser og bekæmpelse af kriminalitet. I løbet af dagen 
møder eleverne også andre unge, som er politisk aktive, og de får mulighed for selv at diskutere og 
udvikle deres egen holdning. Formålet med dagen er at øge den politiske selvtillid og i sidste ende 
hæve stemmeprocenten blandt eleverne. 

Kommunal- og regionsrådsvalget 2017
En undersøgelse fra DUF i starten af 2017 viste, at de 16-25-åriges tillid til demokratiet er faldet 
markant siden 2014. Samme tendens ses i de unges politiske selvtillid og tro på, at deres holdnin-
ger har betydning.
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I maj offentliggjorde DUF og Helsingør Kommune et samarbejde om Danmarks mest ambitiøse 
demokratiforsøg, der netop havde til formål at styrke unges demokratiforståelse og valgdeltagelse 
ved KV17.
Udover samarbejdet med Helsingør udarbejdede og udsendte DUF også et Get out the vote-
katalog til landets kommuner med i alt 20 konkrete initiativer til at styrke unges valgdeltagelse ved 
kommunalvalget.
I september holdt DUF i samarbejde med idrættens organisationer 6 stormøder over hele Dan-
mark. Her fik kommende byrådsmedlemmer inspiration og konkrete ideer til at styrke foreningsli-
vet i deres kommuner efter kommunalvalget.
Den 11. september bød DUF på morgenkaffe, croissanter og debat om udfordringer og muligheder 
for unges valgdeltagelse med blandt andre kommunalordførere Magnus Heunicke (S) og Susanne 
Eilersen (DF), regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) og valgfor-
sker Yosef Bhatti.
Den 9. oktober kickstartede DUF og Helsingør Kommune samarbejdet om at hæve unges valg-
deltagelse ved KV17 med en stor demokratiworkshop faciliteret af Everyday, der står bag ”Demo-
kratiløftet. Her diskuterede hundredvis af unge, ungdomspolitikere og byrådskandidater ønsker, 
visioner og ansvar i forbindelse med valget. 

I samarbejde med teatergruppen C:NTACT lavede DUF en række pop-up events med demokrati-
teater og mobile valgsteder i udvalgte boligområderne i Helsingør. Arrangementerne havde særligt 
fokus på Helsingørs nydanske unge, der havde den tredjelaveste valgdeltagelse på landsplan ved 
kommunalvalget i 2013. Demokratiworkshops og prøvevalg på alle ungdomsuddannelser, en valg-
avis udviklet og produceret af unge, synlighed i byrummet og boligområder, SMS-reminders, en 
SoMe-kampagne og en særlig indsats for 50 udsatte unge tilknyttet kommunens jobcenter var også 
en del af DUF og Helsingørs ambitiøse demokratieksperiment.

ekStRemt demokRatiSk
DUF og C:NTACT har udviklet undervisningsforløbet ”Ekstremt Demokratisk” til udskolingsele-
ver og elever på landets ungdomsuddannelser, der består af en forestilling og en efterfølgende 
workshop med udgangspunkt i syv unges personlige og stærke fortællinger om ekstremisme. I alt 
så 2.409 personer forestillingen, og 1.862 af disse var elever fra udskolingsklasser og enkelte gym-
nasieklasser. 638 elever deltog i de efterfølgende workshops med forestillingens medvirkende.

unge og forenInger

FinanSieRing aF det FRivillige FoReningSliv SikRet
I januar vedtog et bredt flertal af folketingets partier en lovændring og med det en ny model for, 
hvordan overskuddet fra lotterierne skal fordeles til almennyttige formål, kulturliv og civilsamfund 
i Danmark. Det frivillige foreningsliv, der er blevet sikret med lovændringen, omfatter mere end 
800 forskellige organisationer. F.eks. idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, patient-
foreninger, handicap- og nødhjælpsorganisationer m.fl. Lovændringen medfører en ny model for 
udlodning, der sikrer modtagerne for udsving i overskuddet fra lotterierne, og den forventes at 
træde i kraft den 1. januar 2018. Partierne bag lovændringen er regeringen (Venstre, Liberal Al-
liance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF.

sønderborg: årets ungdomsKommune og vært for spejdernes lejr
Sønderborg er navnet på den by, som trak flest overskrifter i DUF-sammenhænge i 2017. I januar 
blev Sønderborg Kommune kåret til Årets Ungdomskommune 2017 for sin evne til at give unge 
medbestemmelse og ansvar for udviklingen i kommunen. 
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I juli lagde Sønderborg plads til mere end 37.000 spejdere, da Spejdernes Lejr 2017 løb af stablen. 
37.500 spejdere fra 43 lande og 1099 forskellige spejdergrupper var repræsenteret på Spejdernes 
Lejr. Spejdernes Lejr er Danmarkshistoriens største spejderlejr og et samarbejde mellem fem af 
DUFs medlemsorganisationer: Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De Grønne pigespej-
dere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

DUF deltog på Spejdernes Lejr i Ungdomsøens Explore Island på verdensmålspladsen, hvor der 
hver dag blev diskuteret, hvordan unge kan være med til at løfte FN’s 17 verdensmål. Aktiviteterne 
havde til formål at gøre verdensmålene relevante og nærværende for børn og unge, og DUFs aktivi-
tet tog afsæt i det 17. verdensmål: Partnerskaber for handling. Derudover besøgte en delegation fra 
DUF Spejdernes Lejr for at få et indblik i, hvordan frivillige kræfter kan opbygge et lille lokalsam-
fund for knap 40.000 mennesker med eget postnummer, posthus, hospital, børnehave, restauranter, 
cafeer, supermarkeder, kirke og en moske.

StudietuRe til FoReningSlivet
I august måned inviterede DUF folketingsmedlemmerne Jakob Mark (SF) og Peter Kofoed Poulsen 
(DF) på studietur til det lokale foreningsliv i henholdsvis Lejre og Aabenraa Kommune. Udover 
de to folketingsmedlemmer deltog også en række lokalpolitikere og medlemmer af kommunernes 
kultur- og fritidsudvalg. Formålet med studieturene var at give politikerne en indsigt i det frivillige 
foreningsliv og at skabe en større dialog mellem politikere og foreningslivet. 

Politikerne mødte blandt andet lokalafdelinger af KFUM-Spejderne, DSU, Missionsforbundets 
Børn og Unge, Red Barnet Ungdom, De Grønne Pigespejdere, FDF, Danske Skoleelever og Dan-
marks Folkekirkelige Søndagsskoler i Lejre og Aabenraa Kommune. 

FoRmidling aF FRemtid i FoRening?
DUFs store forskningsprojekt Fremtid i Forening? blev endelig færdiggjort, da rapporten ”Unges 
Fællesskaber - mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse” udkom i maj 2017. Siden januar har 
DUFs foreningskonsulenter formidlet forskningsresultaterne til både landsorganisationer, lokal-
foreninger og kommuner gennem oplæg og fyraftensmøder. Spillet ”Fremtid i foreningen – unges 
fællesskaber på spil” er det sidste formidlingsværkstøj, som projektet har kastet af sig. Spillet er 
foræret til alle landsorganisationer og blev også spillet på efterårets Refleks-kursus.

3. stabsFUnktioner i DUF – serViCe og UnDerstøttenDe FUnktioner

Der afsættes et rammebudget til sikring af stabsfunktionerne i DUFs sekretariat, som leverer 
service og understøttende funktioner til det generelle sekretariatsarbejde samt puljeadministration 
og interessevaretagelse i DUF. Dette område dækker tilsammen 7,0 årsværk, hvilket omfatter både 
ledelses- og kapacitetsårsværk (konsulenter). 

3.1. DUFs stabsfunktioner
DUFs generalsekretariat og administrationsafdeling, sammen med ansatte i kommunikations-
teamet, anses for at udgøre staben i sekretariatet, som skal understøtte styrelsen og generalsekre-
tæren i deres løbende arbejde med at lede og drive DUF. 

lobbyiSmenS Stigende betydning  
Generalsekretariatet og afdelingen for politik og demokrati varetager opgaven med at sikre DUFs 
interessevaretagelse i forhold til det politiske niveau, relevante ministerier, repræsentationer og 
medlemskaber samt strategiske samarbejdsrelationer. 
Der blev i 2017 brugt t.kr. 104 på området relationer og generel interessevaretagelse inkl. 1 årsværk.
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3.2. Service til medlemsorganisationerne og puljeadministration
Dette område yder generel rådgivning til medlemsorganisationerne omkring deres støtte fra Tipspul-
jen samt til alle interesserede i forhold til søgning på Initiativpuljen (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 enkel ansøgning til udvalgene. Stillingerne, der servicerer dette 
område, udgør tilsammen 2,6 årsværk.

eKsternt finansierede puljer og projeKter
De såkaldte eksternt finansierede puljer og projekter i DUF omfatter den ene af de tre strategiske 
områder i DUF nemlig det internationale område, som inkluderer en strategi, og to puljer, som DUF 
uddeler midler fra til medlemsorganisationernes internationale projekter.

Endvidere inkluderer dette område også de midler, som DUF modtager fra EU puljen vedr. Struktu-
reret Dialog samt fra Nordisk Råd. 

Der blev i 2017 brugt t.kr. 8.144 på internationalt inkl. 11,2 årsværk, hvilket omfatter både dedikerede 
samt ledelses- og kapacitetsårsværk. Omkostningerne på det internationale område er finansieret af 
hhv. Udenrigsministeriet og en pulje under Civilsamfund i udvikling (CISU).

4.1. inDsatsomrÅDet Det internationale

fn’s 17 verdensmål og danmarKs ungdomsdelegat
Verdensmålene er blevet kaldt historiens mest ambitiøse plan - og særligt unges indflydelse og 
mulighed for at tage del i udviklingen af deres samfund er afgørende, hvis målene skal nås inden 
2030. DUF har i de seneste år udpeget Danmarks officielle ungdomsdelegat til FN, og i juni 2017 
blev 25-årige Clara Halvorsen udnævnt som ny ungdomsdelegat og repræsentant for Danmarks unge 
i FN. Sammen med finansminister Kristian Jensen præsenterede Clara Halvorsen Danmarks og 
DUFs fokus på unges ligeværdige deltagelse i arbejdet med verdensmålene på FN’s Højniveaumøde i 
New York i juli, ligesom at hun også deltog på FN’s generalforsamling i september. Forankringen af 
verdensmålene herhjemme er en vigtig prioritet for Clara Halvorsen. Derfor inviterede hun sammen 
med DUF til dialogmøder i september, hvor DUFs medlemsorganisationer blev klogere på verdens-
målene og fik ideer til, hvordan de aktivt kan bruge målene i deres foreningsarbejde.

flere penge til dufs internationale arbejde
Regeringen præsenterede i august et udspil til en ny finanslov, der for DUF medførte en stigning fra 
12. mio. til 17. mio. kroner på det internationale område.
Den øgede bevilling betyder blandt andet mere støtte til internationale projekter og partnerskaber 
mellem DUFs medlemsorganisationer og ungdomsorganisationer ude i verden. 
De mange internationale projekter og partnerskaber, som DUF støtter, har fokus på at styrke unges 
organisering og muligheder for at øve indflydelse på samfundet samt gøre de involverede unge til 
fremtidens forandringsagenter.
Ud over mere støtte til DUFs medlemsorganisationers internationale projekter skal den øgede bevil-
ling også bruges til at udvide DUFs ungdomsdelegatprogram efter anbefalinger fra Udenrigsministe-
riet.

duFS inteRnationale PaRtneRSkabeR
39 unge fra ni af DUFs medlemsorganisationer og deres partnerorganisationer fra hele verden var i 
maj samlet til partnerseminar i Haslev. De foreningsaktive unge repræsenterede i alt ni forskellige 
nationaliteter og samarbejder om projekter, der skal forbedre unges muligheder for at deltage og få 
indflydelse i de samfund, som de er del af. Formålet med partnerseminaret var at styrke relationen 
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mellem de danske og udenlandske ungdomsorganisationer og udvikle nye projekter. Nogle havde 
samarbejdet i mange år, mens andre skulle i gang med deres første store projekt. De ti partner-
skabsprojekter handler om alt lige fra at mobilisere unge til at få indflydelse på deres lokalsamfund 
i Filippinerne til at forbedre forhold for unge døve i Ghana eller sikre rettigheder for enlige unge 
mødre i Rwanda.
De deltagende organisationer fra Danmark var International Medical Cooperation Committee  
(IMCC), Venstres Ungdom, Radikal Ungdom, Frit Forum, Danske Døves Ungdomsforbund, 
Danske Baptisters Spejderkorps, Ungdomsringen, Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom.

Kv17 og dufs tværpolitisKe netværK i egypten 
I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget afholdte DUF i samarbejde med Institut for 
flerpartisamarbejde (DIPD) et seminar for DUFs tværpolitiske netværk i Egypten. Netværket 
består af ungdomspolitikere fra både Danmark og Egypten og har til formål at styrke unges del-
tagelse og indflydelse i de politiske partier samt styrke en fredelig dialog mellem unge på tværs af 
politiske skel og partier. 14 politisk aktive unge egyptere fra 6 forskellige partier oplevede sammen 
med danske ungdomspolitikere, hvordan vi afvikler kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. 
Det tværpolitiske netværk besøgte også Helsingør Rådhus, hvor de fik en introduktion til DUF og 
Helsingør Kommunes ambitiøse demokratiforsøg med at hæve det demokratiske engagement og 
valgdeltagelsen blandt Helsingørs unge. 

duFS medlemSoRganiSationeR udFoRSkede ukRaine
I oktober 2017 var URK, RU, VU, DFU, Ungdomsringen og FDF i Ukraine for at finde mulige sam-
arbejdspartnere til nye internationale projekter. 
Rejsen var en del af DUFs internationale kursusforløb EXPLORE, der i 2017 satte fokus på Ukrai-
ne og gav DUFs medlemsorganisationer mulighed for at engagere sig i Østeuropa.
Inden turen til Ukraine var deltagerne gennem kurser i organisationsforståelse, præsentationstek-
nikker, mødefacilitering, budgetlægning og regnskabsaflæggelse blevet klædt godt på til at møde 
potentielle samarbejdspartnere. Tanken bag EXPLORE-forløbet er at gøre det lettere for DUFs 
medlemsorganisationer at kickstarte deres internationale engagement. 

De to første uger i september holdt DUF ungdomslederkursus. Kurset har til formål at forberede 
unge fra DUFs medlemsorganisationer til at rejse ud i verden og arbejde frivilligt på projekter mel-
lem deres organisation og udenlandske samarbejdspartnere.

5. integrationsarbejDet i DUF

I 2017 fortsatte DUF sit arbejde med at støtte op om nydanskere og foreningsliv igennem indsat-
sen Nydanske Samarbejdsorganisationer. Herunder tilbød DUF de såkaldte partnerskabsorgani-
sationer at søge midler til egne projekter igennem DUFs Integrationspulje. Vi har ikke længere 
finansiering via udlændinge- og integrationsministeriet, som ellers var tilfældet i årene op til 2017.

Der blev i 2017 brugt t.kr. 809 på Integration inkl. 1,4 årsværk, hvilket omfatter både dedikerede 
samt ledelses- og kapacitetsårsværk. 

6. Det norDisk og eUroPæisk samarbejDe

DUFs nordiske engagement og europæiske indsats har et stærkt samarbejde med andre natio-
nale ungdomsråd i Norden, Baltikum og resten af Europa som omdrejningspunkt. DUFs primære 
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europæiske netværk er fortsat European Youth Forum (YFJ), som er en paraplyorganisation for 
nationale ungdomsråd og internationale ungdomsorganisationer i Europa.
Det nordiske engagement koordineres igennem Nordisk Råds enhed for børn og unge, NORD-
BUK, hvor også uddeling af midler fra en fællesnordisk pulje finder sted. DUF er repræsenteret 
ved Det Danske Spejderkorps i NORDBUK. 

7. generelt om Finansiering aF DUF 

DUF modtager 7,95 % af det samlede overskud fra Danske Spils lotterier, hvilket i 2017 udgjorde 
cirka mio.kr. 142,5. Fra 2013 har der ikke været ekstra kompensation eller et garanteret udlod-
ningsniveau grundet en proces i ministeriet med at evaluere midlernes fordeling, hvorfor DUF og 
andre overskudsmodtagere fra 2014 forblev afhængige af udviklingen på det fortsat monopolbe-
lagte spilmarked. 

DUF fastholdt i 2017 samarbejdet med de øvrige overskudsmodtagere (idrætten og handicapor-
ganisationerne) for at øge sin politiske indflydelse og følge udviklingen på spilmarkedet. Målet 
har været at skabe sikkerhed og ro om udlodningsmidlerne. Dette lykkedes med en aftale om den 
fremtidige fordeling af udlodningsmidlerne pr. 27. januar 2017.

Regnskabet for DUFs anvendelse af disse midler på fordeling af cirka mio. kr. 124,7 blandt idebe-
stemte børne- og ungdomsorganisationer er udarbejdet i et særskilt regnskab.

De samlede lønomkostninger vedrørende ansatte i sekretariatet udgjorde mio. kr. 14,8 i 2017. 

8. generelt om DUFs bUDget For 2017

Forretningsudvalget har løbende fået forelagt følgende budgetopfølgninger.

budgetoPFølgning 1. kvaRtal 2017 
Forretningsudvalget orienterer om budgetstatus for 1. kvartal og skal godkende budgetopfølgningen.
 
Forretningsudvalget blev i februar måned orienteret om påvirkningen af budgettet 2017 i forlæn-
gelse af afslaget på DAPP-bevillingen. Den manglende bevilling betød et fald i omsætningen på 
cirka kr. 4 mill. Tilsvarende skete der også et fald i aktiviteter og inddækning af lønomkostninger 
via eksterne midler. Vi fik dog lov til at få en no-cost-extension på MENA-bevillingen, som gør, 
at vi kan dække både aktiviteter og lønomkostninger i en periode i 2017. DUF mangler alene via 
DAPP-bevillingen ca. kr. 2 mill. for 2017, og har derfor foretaget en personalereduktion på 5 års-
værk, og ved udgangen af 2017 har vi nedbragt årsværk fra ca. 31,1 til 26,1 årsværk.
Da vi budgetterede med et større underskud, var der i hele 2017 stort fokus på at minimere særligt 
faste omkostninger, for at minimere underskuddet. Som tidligere orienteret til forretningsudvalget 
i forbindelse med budgetgodkendelsen i efteråret 2017, så har DUF dog egenkapital til at dække et 
underskud i år.

budgetStatuS 1. kvaRtal
Som altid er 1. kvartal et øjebliksbillede og er ikke et udtryk for, at der skal være et forbrug på 25 % 
på alle poster. Både indtægter og udgifter falder skævt henover året. Der vil være omkostninger til 
abonnementer og forsikringer, hvor vi allerede har betalt for hele året. Ligeledes er indtægten på 
kontingenter et udtryk for at de opkræves i 1. kvartal.
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Specifikation 1 aktivitetstilskud
• Vi kender endnu ikke §44 tilskud, og det vil vi normalt først kende efter sommerferien.
• Vi har netop fået en 2-årig bevilling på EU struktureret dialog på kr. 488.000 fordelt over de   
 næste 2 år.
• I forbindelse med afholdelse af Skolevalg indgik vi en aftale med Folketinget om et tilskud til   
 DUF på kr. 100.000, men som går til at refundere rejseudgifter for debattører.
• Endvidere har DUF indgået en aftale med LO om afvikling af Demokratiets Dag, hvor tilskud   
 på kr. 200.000 primært går til lønomkostninger.
• Der afvikles først nationale kurser fra 2. kvartal, hvorfor der ikke er indtægter/omkostninger   
 med på denne opfølgning.

Specifikation 2 og 3 Unge og Demokrati / Unge og Foreninger
• En række undersøgelser, aktiviteter m.v. kommer først rigtig i gang fra 2. kvartal, hvorfor der
 ikke er afholdt så mange udgifter endnu.

Specifikation 6 Organisationsomkostninger
• Der er bogført en del omkostninger på Forretningsudvalget, særligt omkring ekstra møder i
 forbindelse med ansættelse af ny generalsekretær.
• Formandskabshonorar er så højt, da næstformandens honorar for 2017 er udbetalt som et 
 samlet beløb.
• Folkemøde Bornholm er udgiften til vores partnerskab og bl.a. ungdomscamp.

Specifikation 7 Kapacitetsomkostninger
• Ejendomsskat bliver betalt 2 gange om året, hvorfor der allerede er bogført 50 %.
• Øvrige faste omkostninger følger fint forventet forbrug.
• IT omkostninger (hosting) er en del højere end 25 %, men skyldes at vi betaler nogle om-
 kostninger for hele året, primo året. I 2016 havde vi samlede IT omkostninger for kr. 706.000
 ud af budgetteret kr. 865.000. Et markant fald fra tidligere år, hvor der har været omkostninger 
 for over kr. 1. mill. Det forventes, at vi holder os samlet set inden for årets budget.
• Vi har i november/december bevilget efteruddannelse for 2017 til medarbejdere, hvorfor en
 stor andel af årets omkostninger er afholdt allerede nu i forbindelse med, at medarbejdere har 
 tilmeldt sig.

Afskrivninger og renteindtægt
Der forventes forsat et højt afskrivningsbeløb (primært afskrivning på nye vinduer).
På trods af negativ renteberegning på bankindestående og et dårligt obligationsmarked er det med 
hård likviditetsstyring lykkedes at få et afkast på ca. kr. 30.000 i 1. kvartal.

budgetoPFølgning 2. kvaRtal 2017
Forretningsudvalget orienteres om budgetstatus for 2. kvartal 2017 og skal godkende budgetopfølgningen.
Det oprindelige budget for 2017 udviste et forventet underskud på ca. 1,2 million kroner. Budget-
opstillingen er nu blevet revideret med et ændret budget, hvor påvirkningen af, at vi ikke fik MENA- 
bevillingen for 2017, er indregnet. Som beskrevet i budgetopfølgningen for 1. kvartal, mangler vi 
ca. kr. 2 million, hvilket gør, at budgetopfølgningen alt andet lige udviser et forventet underskud på 
ca. kr. 3,2 million. 
Men som ligeledes tidligere beskrevet fik vi en no-cost-extension på MENA programmet, hvilket 
gør, at vi trods alt får dækket en række lønomkostninger og også kan hente lidt administrationsbi-
drag m.v.
Forventet resultat for 2017 er på nuværende tidspunkt:
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Det forventes således p.t. at vi får et lavere underskud på kr. 890.000.
Der er et stort fokus på de faste omkostninger, hvorfor det forventes, at der kan findes yderligere 
kr. 100 – 200.000 ved at reducere faste omkostninger, og underskuddet kan komme yderligere ned. 
Men ud fra et forsigtighedsprincip, og fordi vi tidligere har haft nogle pludselige skader på ejen-
dommen, eller der kan opstå en uforudset omkostning, er vi forsigtige med at indregne det endnu.

Specifikation 1 aktivitetstilskud
• Aktivitetstilskud fra ekstern finansiering er nedsat, så det følger de nye bevillinger og på-
 virkning af MENA.
• Tilskud fra § 44 midler kendes først i løbet af 3. kvartal.
• Der indtægtsføres midler fra Skolevalg og Demokratiets dag, men de modsvares af tilsvarende 
 udgifter og påvirker derfor ikke bundlinjen.

Specifikation 2 unge og demokrati - 3 unge og foreninger
• For begge strategiske områder gælder, at vi følger forventet budget nogenlunde, og vi forven-
 ter, at efterårets aktiviteter gør, at vi lander på budget.

Specifikation 4 internationalt
• Budgettet er tilrettet, som beskrevet i indledningen.

Specifikation 5 tips
• Omkostninger til revisionen ligger en del under budget, men skyldes at omkostninger til   
 ekstern revision af tilskudsansøgere først afholdes i efteråret.
• Den store omkostning på databaseudvikling skyldes afholdte omkostninger til at tilrette sags  
 behandlings- og beregningssystem i tipssagsbehandlingen således, at systemet følger vores   
 nye tipsretningslinjer og nyt fordelingsbudget.

Specifikation 6 organisationsomkostninger
• Konto til Forretningsudvalget bliver en del større end budgettet for 2017. Det skyldes øget   
 mødeaktivitet og rejseaktivitet. Det forventes dog at blive dækket ind af besparelser på andre   
 konti.

Specifikation 7 kapacitetsomkostninger
• Omkostninger følger nogenlunde forventet forbrug og samlet set for året. Som beskrevet i 
 indledningen forventes det, at der kan spares i mellem 100 – 200.000 kr. på ejendomsvedlige-
 holdelse, sekretariatsudgifter og øvrige omkostninger. Men vi har et mere klart billede af 
 dette ved næste kvartalsopfølgning.
• De samlede lønomkostninger falder fra 1/7. og fremefter, da fratrædelse af medarbejdere 
 løbende sker fra nu og resten af året.
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Indstilling
Det indstilles, at forretningsudvalget godkender budgetopfølgningen med et forventet resultat på 
kr. – 890.000.

budgetoPFølgning 3. kvaRtal 2017
Forretningsudvalget orienteres om budgetstatus for 3. kvartal 2017 og skal godkende budgetopfølgningen.

Det indstilles, at forretningsudvalget godkender en budgetregulering med et forventet under-
skud for 2017 på kr. 425.000.

Ved den seneste budgetopfølgning blev forventet underskud for året på kr. 1.169.000 nedjusteret til 
nyt forventet underskud på kr. 890.000.

Vi har ført en stram budgetstyring på særligt de faste omkostninger for at mindske det forventede 
underskud på året. 

Specifikation 1 Aktivitetstilskud
• Det forventes, at indtægter på det internationale område lander på det ændrede budgetbeløb. 
• Vi har modtaget årets § 44 tilskud jf. folkeoplysningsloven, og det er kr. 14.000 mindre end
 budgetteret. 
• Deltagerbetaling på kurser er en del mindre end budgetteret, men skyldes primært at ud-
 dannelsen Systemisk proceskonsulent udskydes til 2018 grundet for få tilmeldte.
• Tilsvarende bliver der færre udgifter under specifikation 3.

Specifikation 2 Unge og demokrati og 3 Unge og foreninger
• Som beskrevet i 2. kvartals opfølgning, så forventer vi at bruge det afsatte budgetbeløb. 
• På integrationsarbejdet kan der blive en mindre besparelse, omkring 75.000. 

Specifikation 5 Tipsadministration
• Der er ikke noget, der tyder på et behov for notater og materialer behandlet via advokat, 
 hvorfor der forventes besparelse på ca. kr. 75.000 på nuværende tidspunkt.
• Endvidere forventes det, at der spares kr. 185.000 på revisionsområdet, men til gengæld er 
 der brugt kr. 100.000 mere på opdatering af database.

Specifikation 6 Organisationsomkostninger
• Vi forventer at spare ca. kr. 40.000 på repræsentationer og medlemskaber. Endvidere for-
 ventes en besparelse på kr. 40.000 på udvalg og arbejdsgrupper.

Forventet resultat 2017 2. kvt. 2017 Kr. – 890.000

Besparelse integrationsområdet Kr.  75.000

Besparelse på Tipsadministration Kr.  160.000

Besparelse på organisationsomkostninger Kr.  80.000

Besparelse på Kapacitetsomkostninger Kr.  150.000

nyt ForVentet ÅrsresUltat kr. – 425.000
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Specifikation 7 Kapacitetsomkostninger
• Vi forventer at spare kr. 25.000 på sekretariatsudgifter.
• Vi forventer endvidere minimum at spare kr. 100.000 på øvrige omkostninger og kr. 25.000 
 på IT-omkostninger.
• Samlede lønomkostninger rammer inden for afsat budget.

9. større bUDgetaFVigelser i 2017

De væsentligste ændringer mellem det reviderede og det realiserede budget for 2017 er kommenteret  
nedenfor. I tilfælde hvor det reviderede budget afviger signifikant fra DM-budgettet, er DM-budgettal 
inkluderet. Kommentarerne er opbygget efter resultatopgørelsen og noterne i årsregnskabet.

9.1. Administrationsbidrag fra Udenrigsministeriet og CISU
Administrationsbidraget forbundet med bevillinger til de internationale aktiviteter er noget under 
budgetteret beløb. Det skyldes omprioritering af eksterne bevillinger samt frafald af det gamle MENA-
tilsagn.

9.1.2. Renter
På trods af negativ rente på indestående i banken og et presset obligationsmarked, så lykkedes det 
med hård likviditetsstyring at opnå en positiv forrentning på t.kr. 107.
 

noter

Note 1: Aktivitetstilskud
MENA-programmet i Udenrigsministeriet: Bevillinger til DUFs Mellemøstprogram faldt bort fra bevil-
lingsåret 2017. Dog fik vi lov til at videreføre nogle aktiviteter og lave en no-cost-extension, indtil 
bevillinger til medlemsorganisationer er afsluttet.

Miniprogramaftalen med CISU: Bevilling til YETT-projekt i Zimbabwe er bevilget igennem Minipro-
grampuljen ved CISU. Stigning i aktiviteter skyldes bl.a. ubrugte midler fra tidligere år, som vi fik lov 
at overføre og afvikle i 2017.

Undervisningsministeriet: §44-tilskuddet ligger nogenlunde på niveau med tidligere år. 

Nydanske Samarbejdsorganisationer: Udgifter/bevillinger er finansieret via DUFs driftsmidler, da 
tidligere bevillinger fra Integrationsministeriet er bortfaldet.

Deltagerbetaling delegeretmøde: Deltagerbetaling var stort set som budgetteret i DM-budgettet. Sty-
relsen har tidligere besluttet at nedsætte deltagergebyr for delegeretmødet for at få flere deltagere, 
hvilket er lykkedes. Der var næsten samlet 300 deltagere på delegeretmødet i 2017.

Note 2: Demokrati
Det realiserede budget for 2017 viser at udgiften til strategien Unge og Demokrati var som budgette-
ret. Skolevalg 2017 og Demokratiets dag fremgår som separat post.

Note 3: Foreninger
Udgifter til Unge og Foreninger for 2017 er på t.kr. 637 mindre end budgetteret. Det er særligt udgifter 
til kursusvirksomhed, der har været lavere end forventet, og indtægterne har været tilsvarende lavere. 
Kursusaktiviteter har stort set været i bero i efteråret, da styrelsen valgte at nedsætte en arbejdsgrup-
pe, der ser på DUFs samlede kursusudbud. 
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Note 5: Tipsadministration
Det realiserede regnskab viser, at der er blevet brugt som budgetteret i tipsadministrationen. 

Under advokatomkostninger er der udgiftsført omkostninger på det igangsatte arbejde med den 
nye persondataforordning.

Der har ikke været udgifter til IS-markedsføring. 
 
Note 6: Organisationsomkostninger
Det realiserede regnskab for 2017 viser, at udgifter til organisationsomkostninger i alt er t.kr. 314 
lavere end budgetteret og t.kr. 362 under sidste års regnskab.
Omkostninger til EU struktureret dialog er afholdt under denne post.

Note 7: Kapacitetsomkostninger
Samlet set er kapacitetsomkostningerne t.kr. 285 lavere end budgetteret og t.kr. 149 lavere end om- 
kostningen for 2016. Øvrige omkostninger er ca. t.kr. 158 lavere end budgetteret, og særligt IT-
omkostninger er faldet med t.kr. 139 i forhold til budget og er på niveau med 2016.

10. Personaleomkostninger

Det samlede antal årsværk på sekretariatet i 2017 var 31,1 (2016 – 34,7) årsværk fordelt således:

De samlede lønomkostninger udgjorde t.kr. 14.860. (I 2016 t.kr. 17.240)  

Lønomkostninger er i et vist omfang dækket af eksterne bevillinger (i t.kr.):

I alt modtog DUF i 2017 t.kr. 4.226 til dækning af lønomkostninger. Modregnet de samlede lønom-
kostninger fratrukket tipsadministrationen er DUFs egenbetaling til løn dermed t.kr. 9.392 (2016 
tal t.kr. 10.316), hvilket svarer til 63 % af de samlede lønomkostninger. 

Sammenlignet med en egenbetalingsandel på 60 % i 2016 er DUFs andel af lønomkostningerne på 
næsten samme niveau. 

  2016          2017

MPa1.913 1.630 2.282

MEna-DK 3.630 1.567

EU-bevillinger  192        195

YETT-projekt CIsU  130    182

i alt 5.582 4.226

ÅrsVærk 

Demokrati   3,6

Foreninger 9,3

International afdeling 11,2

administration og tipsadministration   7,0

i alt 31,1
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11. balanCe

Balancesummen andrager pr. 31. december 2017 t.kr. 50.473 

12. FremtiDen

I december måned 2017 fik DUF tilsagn om en 4-årig bevilling på DAPP - Danish-Arab-Partnership-
Programme på kr 5. mill. pr. år samt en bevilling i 2017 på kr. 17 mill., så der er positive tendenser på 
området igen.

13. bUDget 2018

DUFs delegeretmøde vedtog i december 2017 DUFs budget for 2018. Budgettet udviser en samlet 
omsætning på t.kr. 24.112 og et resultat før henlæggelser på kr. 0

 Punkt 
7
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anVendt regnskabsPraksIs

Årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd er aflagt efter vedtægternes krav til regnskabsaf-
læggelsen, 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 og er som følge heraf fritaget for indsendelse af selvangivelse.

ReSultatoPgøRelSen
Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter således, at de enkelte poster er udtryk for 
driften i året 2017.

Under udgifter til administration af tipstilskud er lønninger beregnet på baggrund af antal årsværk, 
der medgår til tipsadministrationen. Lokale- og kapacitetsomkostninger under tipsadministratio-
nen er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede budgetterede lokale- og kapacitetsom-
kostninger for DUF (del af driftsomkostninger). Også ved beregning af disse andele tages udgangs-
punkt i antal årsværk, der medgår til tipsadministrationen.

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. 143 (årets udlodning fra Danske Spil A/S). 

Der er udarbejdet et særskilt regnskab og beretning for fordelingen af tips- og lottomidler til 
ungdomsformål. Dette regnskab udviste pr. 31.12.2017 et underskud på fordelingspuljen til senere 
inddækning med 2018 midler på t.kr. 918.

balancen
Ejendommen er opført til anskaffelsesværdi. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. 
Tilgang på ejendom er aktiveret. Udskiftningen af vinduer, som blev foretaget i 2016, afskrives over 
8 år.

Kontorinventar er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskriv-
ningsperioden er 5 år. Småanskaffelser af kontorinventar afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

IT-udstyr er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivnings-
perioden for IT-udstyr er 2 år. Informationsteknologi (software samt småanskaffelser af hardware) er 
straks afskrevet i regnskabsåret.

Tilgodehavender er opført til den værdi, hvormed de forventes at indgå.

Værdipapirer opført under omsætningsaktiver er optaget til dagskurs på balancedagen.
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DUFs regnskab 2017

hoVeDtal

omsætning

Kontingenter fra  

medlemsorganisationer

Tipstilskud, DUFs virksomhed

Tipstilskud, tipsadministration

aktivitetstilskud

andet (salgsindtægter)

omsætning i alt 

aktiVitetsomkostninger

Unge og demokrati

Unge og foreninger

Internationalt

Tipsadministration

organisationsomkostninger

aktivitetsomkostninger i alt

kaPaCitetsomkostninger

lokaleomkostninger

sekretariat

Øvrige omkostninger

IT

andre personaleomkostninger

afskrivninger

administrationsbidrag

kapacitetsomkostninger i alt

resultat af primær drift

Renteindtægter

Finansielle poster i alt

Årets resUltat

regnskab
2017

629.200 

13.710.000 

    2.700.000 

10.086.180 

69.861 

   27.195.241 

3.233.848 

5.376.118 

8.144.135 

2.712.004 

3.794.488 

   23.260.593 

1.107.025 

     112.511 

   879.361 

   706.352 

716.476 

  391.984 

 -347.050 

     3.566.659 

        

367.988 

107.343 

107.343

 

475.331 

Dm-budget
2017

620.000

13.710.000

2.700.000

10.055.000

80.000

 27.165.000

2.574.058

6.013.011

9.138.054

2.700.000

4.108.306

24.533.429

1.070.000

165.000

1.061.000

845.000

715.000

350.000

-355.000 

3.851.000

-1.219.429

50.000

50.000

-1.169.429

revideret
budget 2017

620.000 

13.710.000 

2.700.000 

6.523.000 

80.000 

   23.633.000 

2.874.058 

5.965.457 

7.669.500 

2.700.000 

3.813.400 

   23.022.415 

       

1.070.000 

165.000 

1.061.000 

845.000 

715.000 

350.000 

-355.000 

3.851.000 

-3.240.415

 

50.000

 

50.000

 

-3.190.415 

regnskab
2016

   634.200

13.710.000

2.700.000

15.316.665

75.130

32.435.995

   

3.396.339 

   6.493.498 

 12.458.053 

   2.467.054 

   4.156.035 

28.970.979

      998.346 

      184.901 

   1.075.827 

      706.722 

      692.422 

      423.692 

     -357.099 

 3.724.861 

-259.846

142.411

142.411

-117.435

spec.

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

7
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regnskab
2017

sPeCiFikation 1 // aktiVitetstilskUD

Dm-budget
2017 

 

revideret
budget 2017

 

regnskab
2016 

     

UDenrigsministeriet     

Miniprogramaftale      4.138.151  2.425.000      2.425.000        3.783.781 

Mellemøstprogram      2.492.874  5.800.000      2.068.000        8.125.324 

CIsU/YETT program         182.604  150.000         150.000           130.598 

administrationsbidrag      1.088.189  900.000         800.000        1.384.629 

Udenrigsministeriet i alt    7.901.818  9.275.000    5.443.000   13.424.332 

     

Valgdeltagelse/kulturstyrelsen  0  

§44-tilskud         111.104  125.000         125.000           132.580 

Frivillig charter/EU midler         223.452  250.000         250.000           447.525 

ministerier       334.556  375.000       375.000         580.105 

     

integrationsministeriet     

Partnerskabsprojekt         335.598  0        1.042.511 

Krydsfelt                   –    0                   –    

administration af integrationspuljer 0                   –    

integrationsministeriet i alt       335.598  0                  –        1.042.511 

skoleValg         200.000            100.000  

Demokratiets Dag         200.000            200.000  

ekstremt Demokratisk         695.000     

Demokrati Ugen         285.000     

     

Deltagerbetaling     

Delegeretmøde           65.700  55.000           55.000             56.400 

Kursusvirksomhed           68.507  350.000         350.000           213.317 

Deltagerbetaling i alt       134.207  405.000       405.000         269.717 

aktiVitetstilskUD i alt  10.086.180  10.055.000    6.523.000   15.316.665 
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regnskab
2017

sPeCiFikation 2 // Unge og Demokrati

Dm-budget
   2017 

 

  revideret
  budget 2017

 

regnskab
2016

UDgiFter

strategisk mål 1: Unges engagement          114.489  150.000         150.000  201.270

strategisk mål 2: styrke unges adgang          162.297  200.000         200.000  223.493

strategisk mål 3: Unges valgdeltagelse          146.879  100.000         100.000  94.224

strategisk mål 4: Demokratisk potentiale          112.000  150.000         150.000  144.333

skolevalg          237.910     

Demokratiets dag          121.137            300.000  

Ekstremt demokratisk          545.000     

lønandel / årsværk         2,9     1.389.667  1.429.111    1.429.111  1.887.933

Unge og Demokrati i alt     2.829.380  2.029.111    2.329.111  2.551.253

      

integration      

aktivitetsomkostninger            73.913          200.000          200.000        149.532 

lønandel /årsværk          0,7          330.555          344.957          344.957        695.554 

integration i alt        404.468        544.957        544.957      845.086 

Unge og Demokrati UDgiFter i alt      3.233.848     2.574.058     2.874.058   3.396.339 
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       regnskab
       2017

sPeCiFikation 3 // Unge og Foreninger

Dm-budget
   2017 

 

revideret
budget 2017

regnskab
2016

UDgiFter

strategisk mål 1: Rammevilkår nationalt       104.295  180.000         180.000        201.405 

strategisk mål 2: Rammevilkår lokalt         57.062  150.000         150.000        179.549 

strategisk mål 3: Mo sætte og nå mål       372.973  700.000         700.000        590.796 

strategisk mål 4: Uddannelsestilbud       323.968  200.000         200.000        155.560 

strategisk mål 5: øvrige mål  0                  –    

nationale aktivitetsomkostninger      

lønandel / årsværk         8,6  4.113.353  4.238.054    4.190.500   4.521.102 

Unge og Foreninger i alt   4.971.651  5.468.054    5.420.500   5.648.412 

      

integration      

aktivitetsomkostninger        73.913          200.000          200.000        149.532 

lønandel /årsværk         0,7       330.555          344.957          344.957        695.554 

integration i alt     404.468        544.957        544.957      845.086 

Unge og Foreninger UDgiFter i alt   5.376.118     6.013.011     5.965.457   6.493.498 
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         regnskab
          2017

sPeCiFikation 4 // internationalt

Dm-budget
  2017 

revideret
budget 2017

regnskab
2016

inDtægter

Miniprogramaftale    4.138.151  2.425.000       2.425.000        3.783.781 

Mellemøstprogram    2.492.874  5.800.000       2.068.000        8.125.324 

CIsU/YETT program       182.604  150.000          150.000           130.598 

administrationbidrag    1.088.189  900.000          800.000        1.384.629 

inDtægter i alt   7.901.818  9.275.000     5.443.000    13.424.332 

UDgiFter       

Miniprogramaftale    1.861.416             1.000.000        1.000.000        2.154.487 

Mellemøstprogram        930.916             2.600.000        1.000.000        4.490.721 

Årsværk/lønandel      11,2    5.351.803             5.538.054        5.669.500        5.812.845 

internationalt, UDgiFter i alt  8.144.135           9.138.054      7.669.500    12.458.053 
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sPeCiFikation 5 // tiPsaDministration

inDtægter

Tipstilskud        2.700.000  2.700.000         2.700.000        2.700.000 

inDtægter i alt      2.700.000  2.700.000       2.700.000     2.700.000 

      

UDgiFter      

lokaleomkostninger             88.284  70.000              70.000             81.572 

Kapacitetsomkostninger           258.766  285.000            285.000           275.527 

annoncer 5.000                5.000  

advokat           101.000  145.000            145.000           118.883 

Revision           685.570  685.000            685.000           473.394 

Initiativstøtteudvalg             11.757  20.000              20.000             14.215 

Tipsudvalg             87.644  60.000              60.000             80.804 

Databaseudvikling           236.600  130.000            130.000             81.233 

lønandel / årsværk      2,6       1.242.383  1.300.000         1.300.000        1.341.426 

UDgiFter i alt      2.712.004  2.700.000       2.700.000     2.467.054 

    

       regnskab
       2017

Dm-budget
   2017 

revideret
budget 2017

regnskab
2016
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sPeCiFikation 6 // organisationsomkostninger

rePræsentationer og meDlemskaber

CEFU          50.000  50.000         50.000        50.000 

Kontingenter       80.942  70.000         70.000        92.664 

YFJ og nordisk samarbejde         18.984  80.000           80.000          23.338 

EU struktureret dialog         30.818  150.000         150.000        255.386 

                      -    

Demokratiske organer                       -    

Delegeretmøde       392.154  400.000 400.000       292.019 

styrelse       169.217  190.000 190.000       201.856 

Forretningsudvalg         34.512  15.000 15.000         13.031 

Udvalg og arbejdsgrupper         93.813  140.000 140.000       165.869 

Formandsskabshonorar       141.407  145.000 145.000       140.000 

Repræsentation, formandskab           7.086  20.000 20.000           8.063 

Repræsentation, generalsekretær         25.348  20.000 20.000           8.746 

Folkemøde Bornholm       101.370  100.000 100.000       117.965 

      

kommUnikation      

Ungdomskommunepris         22.431  45.000 45.000         59.628 

Formidling (publikationer/web)       169.092  160.000 160.000       119.013 

Relationwise         61.250  75.000 75.000         61.250 

Medieovervågning Moer       293.570  280.000 280.000       261.815 

Årsværk/lønandel      4,4    2.102.494  2.168.306      1.873.400     2.285.392 

organisationsomkostninger, 
UDgiFter i alt   3.794.488  4.108.306 3.813.400  4.156.035 

       regnskab
       2017

Dm-budget
   2017 

revideret
budget 2017

regnskab
2016
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sPeCiFikation 7 // kaPaCitetsomkostninger

Indtægter

Husleje 60.430 65.000 65.000          59.992 

administrationsbidrag, tipstilskud 347.050 355.000 355.000        357.099 

andet 9.431 15.000 15.000          15.138 

Frivilligcharter     

kapacitetsomkostninger, indtægter i alt 416.911 435.000         435.000       432.229 

     

UDgiFter     

lokaleomkostninger     

Ejendomsskat 298.948 310.000 310.000        298.411 

El/varme 160.898 160.000 160.000        147.960 

Gartner 61.300 60.000 60.000          49.440 

Ejendomsvedligehold 295.942 250.000 250.000        218.321 

Rengøring 289.937 290.000 290.000        284.184 

lokaleomkostninger i alt 1.107.025 1.070.000      1.070.000       998.346 

     

sekretariatsudgifter     

afdelinger 51.921 75.000 75.000          85.306 

sekretariat 60.590 90.000 90.000          99.595 

sekretariatsudgifter i alt 112.511 165.000         165.000       184.901 

     

øvrige omkostninger     

Kontorhold 253.604 350.000 350.000        267.834 

Telefon 85.040 100.000 100.000          92.448 

Porto  29.554 85.000 85.000          81.831 

Merchandise 2.206                   –  

Forsikringer 118.489 115.000 115.000        105.707 

Gaver 27.004 25.000 25.000          33.127 

Revision 247.259 265.000 265.000        294.526 

advokatbistand 58.375 30.000 30.000        113.125 

småanskaffelser 20.989 45.000 45.000          57.110 

afskrivning debitorer -28 1.000 1.000                –  

Gebyrer m.m. 36.869 45.000 45.000          30.119 

øvrige omkostninger i alt 879.361 1.061.000      1.061.000   1.075.827 

     

       regnskab
       2017

Dm-budget
   2017 

revideret
budget 2017

regnskab
2016
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it     

Udvikling  88.080 90.000 90.000          96.008 

Hardware  og software 81.958 100.000 100.000          78.546 

opkoblinger 108.953 145.000 145.000          96.472 

netværksdrift(hosting) 427.361 440.000 440.000        412.390 

Digital drift  70.000 70.000          23.356 

it i alt 706.352 845.000         845.000       706.772 

    

andre personaleomkostninger     

Efteruddannelse 350.902 350.000 350.000        370.643 

stillingsannoncer/rekruttering 64.450 60.000 60.000          32.088 

Personalepoltik og medarbejdertilfredshed 33.988 45.000 45.000          19.250 

Frokostordning 267.136 260.000 260.000        270.441 

andre personaleomkostninger i alt 716.476 715.000         715.000       692.422 

afskrivninger kontorinventar og it udstyr 391.984 350.000  350.000 423.692

kapacitetsomkostninger, udgifter i alt 3.913.709 4.206.000 4.206.000 4.081.990

kapacitetsomkostninger, udgifter i alt* 3.566.659 3.851.000 3.851.000 3.724.861
*administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket     

     

lønomkostninger i alt      

løn 14.660.282 15.126.000      15.126.000    17.001.057 

aTP, aER, barsel.dk 200.528 200.000           200.000         238.750 

Årsværk  31,1  

lønomkostninger i alt 14.860.810 15.326.000   15.326.000  17.239.807

       regnskab
       2017

Dm-budget
   2017 

revideret
budget 2017

regnskab
2016
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balanCe Pr. 31. DeCember 2017

note:

aktiVer

  1.  Ejendommen scherfigsvej 5 10.133.415 10.237.971

  2.  Kontorinventar og IT-udstyr m.v. 300.301 550.229

  Depositum porto m.m.    

 anlægsaktiver i alt 10.433.716 10.788.200

    

  3.  Tilgodehavender 12.264.033 18.875.989

  Forudbetalte omkostninger 1.362.142 879.241

  Værdipapirer 6.532.289 6.017.032

  likvide beholdninger 19.881.546 8.797.835

omsætningsaktiver i alt 40.040.010 34.570.097

aktiVer i alt 50.473.726 45.358.297

    

 PassiVer   

  Egenkapital 13.087.803 12.612.472

  4.  egenkapital og henlæggelser i alt 13.087.803 12.612.472

 Forudbetalte indtægter 17.053.280 16.231.648

  5.  Ikke anvendte projektmidler 343.479 868.213

  6.  Diverse kreditorer 2.678.025 2.854.587

  7.  offentlige afregningskreditorer 160.258 92.325

  8.  Danida miniprogramaftaler 4.687.101 10.073.982

  9.  Udenrigsministeriet, Det arabiske Initiativ  7.466.408 2.625.070

10.  Danish arab Partnership Program 4.997.372 0

 kortfristet gæld i alt 37.385.923 32.745.825

 PassiVer i alt 50.473.726 45.358.297

2017 2016
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PengestrømsoPgørelse

omsætning 27.195.241 25.794.702

resultat primær drift 367.988 -259.846

afskrivninger (note 2) 391.984 423.692

Renter 107.343 142.411

Årets egenfinansiering 867.315 306.257

Forøgelse forudbetalte indtægter 821.632                      -   

Forøgelse af kortfristet gæld 4.640.098 0

Fald i tilgodehavender 5.790.324 0

Fald i forudbetalte omkostninger 0 58.253

Fald i obligationsbeholdning 0 669.322

kapitalfremskaffelse i alt 12.119.369 1.033.832

Investering i kontorinventar og IT-udstyr m.v. 37.500 1.086.894

Fald i forudbetalte indtægter 0 161.673

Forøgelse af obligationsbeholdning 515.257 0

Forøgelse af tilgodehavender 0 8.316.680

Forøgelse af forudbetalte omkostninger 482.901 0

nedbringelse kortfristet gæld 0       16.380.966 

kapitalanvendelse i alt 1.035.658 25.946.213

ændring i likvide beholdninger 11.083.711 -24.912.381

likvide beholdninger primo 8.797.835 33.710.216

likvide beholdninger ultimo 19.881.546 8.797.835

 

2017 2016
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noter til Årsregnskabet

 1.  ejenDommen sCherFigsVej 5 

  anskaffelsessum pr. 1. januar 2017 10.843.222 9.848.658

  Årets tilgang 0 994.564

  anskaffelsessum pr. 31. december 2017 10.843.222 10.843.222

  afskrivninger i alt pr. 1. januar 2017 605.251 560.541

  Årets afskrivninger  104.556 44.710

  afskrivninger pr. 31. december 2017 709.807 605.251

  bogført værdi pr. 31. december 2017 10.133.415 10.237.971

  seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 2017 20.100.000 20.100.000

   

  2.  kontorinVentar og it-UDstyr m.V.  

  anskaffelsessum pr. 1 januar 2017 1.618.834 1.709.354

  Årets tilgang 37.500 92.330

  Årets afgang 225.843 182.850

  anskaffelsessum pr. 31. december 2017 1.430.491 1.618.834

  afskrivninger pr. 1. januar 2017 1.068.605 872.473

  Årets afskrivninger 287.428 378.982

  afgang tidligere års afskrivninger 225.843 182.850

  afskrivninger pr. 31. december 2017 1.130.190 1.068.605

  bogført værdi pr. 31. december 2017 300.301 550.229

  straksafskrivninger:  

  Informationsvirksomhed:  

  Informationsteknologi, hardware m.m. 81.958 78.546

  Driftsomkostninger:  

  Kontorinventar og IT-udstyr m.v. 20.989 57.110

  i alt 102.947 135.656

  

3.  tilgoDehaVenDer  

  Debitorer 67.500 39.742

  andre tilgodehavender -1.015.626 4.726.247

  Tips, mellemregning 13.212.159 14.110.000

  tilgodehavender i alt 12.264.033 18.875.989

2017 2016

 Punkt 
7



  4.  egenkaPital og henlæggelser  

  Egenkapital:  

  saldo pr. 1. januar 2017 12.612.472 12.729.907

  Ej anvendte henlæggelser  

  Årets resultat 475.331 -117.435

  egenkapital pr. 31. december 2017 13.087.803 12.612.472

  5.  ikke anVenDte ProjektmiDler  

  ikke anvendte projektmidler, primo 868.213 1.473.235

  hensat /anvendt i årets løb:  

  Integrationspulje 0 -46.000

  Partnerskabsprojekt -335.596 -1.250.000

  Kulturstyrelsen 0 -13.456

  EU struktureret Dialog 145.530 -6.453

  Unges Valgdeltagelse EP2014 0 0

  European Commision 39.297 -39.297

  DUF styrker unge nydanskere -316.132 303.330

  YETT-projekt CIsU -57.833 446.854

  i alt -524.734 -605.022
 

  ikke anvendt, ultimo året:  

  Partnerskabsprojekt 0 335.598

  EU struktureret Dialog 145.530 0

  European Commission 0 -39.297

  DUF styrker unge nydanskere 0 316.132

  YETT-projekt CIsU 197.949 255.780

  ikke anvendte projektmidler, ultimo 343.479 868.213

  6.  DiVerse kreDitorer

  Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje 0 448.766

  skyldige feriepenge 1.648.392 1.919.253

  Kreditorer 740.064 469.718

  andre mellemværender 239.268 0

  Depositum 50.300 16.850

  Diverse kreditorer i alt 2.678.025 2.854.587

  

2017 2016
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   7. oFFentlige aFregningskreDitorer  

  skyldig a-skat og arbejdsmarkedsbidrag 65.410 0

  skyldige feriepenge 53.746 25.197

  skyldig aTP/FIB og barselsfond 41.102 67.128

  offentlige afregningskreditorer i alt 160.258 92.325

  

  8.  DaniDa miniProgramaFtale  

  Modtaget fra Danida 102.904.551 97.904.551

  Programudgifter -98.188.282 -87.827.368

  Tilskrevne renter -29.168 -3.201

  Danida miniprogramaftale i alt 4.687.101 10.073.982

  overført fra sidste år  10.073.982 10.230.989

  Modtaget fra Danida 5.000.000 7.000.000

  Programudgifter -10.360.914 -7.153.806

  afregnede renter 0 -3.201

  Tilskrevne renter -25.967  

   4.687.101 10.073.982

  

   9. Det arabiske initiatiV UngDomsProgram   

  Modtaget fra Danida 64.925.230 57.925.230

  Programudgifter -57.411.022 -55.290.464

  Tilskrevne ikke afregnede renter -47.800 -9.696

  Det arabiske initiativ Ungdomsprogram i alt 7.466.408 2.625.070

  overført fra sidste år  2.625.070 20.352.105

  Modtaget fra Danida 7.000.000 6.100.000

  Returneret til Danida  -8.041.770

  Programudgifter -2.120.558 -15.775.569

  afregnede renter 0 -9.696

  Tilskrevne ikke afregnede renter -38.104 0

  Det arabiske initiativ Ungdomsprogram i alt 7.466.408 2.625.070

2017 2016
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 10.  Det arabiske initiatiV UngDomsProgram

  Modtaget bevilling 5.000.000 

  Programudgifter 0 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -2.628 0

  Danish arab Partnership Program i alt 4.997.372 0

   

  overført fra sidste år  0 0

  Modtaget bevilling 5.000.000 0

  Retuneret bevilling 0 0

  Programudgifter 0 0

  afregnede renter 0 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -2.628 0

  Danish arab Partnership Program i alt 4.997.372 0

   

11.  mellemregning meD CisU omkring yettProjekt 

  Ubrugte midler ved årets start           255.782  -191.072

  Udbetalte midler i tilskudsåret        1.000.000  998.442

  overført til partnere i regnskabsåret         (216.349) -488.996

  Forbrugt i Danmark i regnskabsåret         (772.280) -20.394

  overført til dansk administration           (69.204) -42.198

  Ubrugte midler ved årets udgang         197.949  255.782

   

12.  UDDelte miDler  

  DUF har i 2017 uddelt følgende projektmidler: t.kr t.kr

  Tipsmidler           124.700 125.300

  Miniprogramaftale               7.614 7.216

  Mellemøstprogram               1.086 2.773

  nydanske samarbejdsorganisationer                 140 140

  i alt uddelte midler           133.540                   135.429

2017 2016
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Pkt. 8    forslag tIl kontIngent 2019

Styrelsen foreslår følgende kontingent for 2019. Kontingentet fastsættes for alle organisationer med 
udgangspunkt i antal delegerede. Kontingentet er uændret.

baseret PÅ inDiViDUelle meDlemmer

antal meDlemmer kontingent 2018 kontingent 2019 antal DelegereDe

  0 – 1.000 Kr. 4.500 Kr. 4.500 1

 1.001 – 2.000 Kr. 7.500 Kr. 7.500 2

 2.001 – 4.000 Kr. 10.900 Kr. 10.900  3

  4.001 –  7.000 Kr. 13.700 Kr. 13.700  4

 7.001 – 10.000 Kr. 17.200 Kr. 17.200  5

 10.001 – 15.000 Kr. 20.500 Kr. 20.500  6

 15.001 –  20.000 Kr. 23.600 Kr. 23.600  7

 20.001 – 25.000 Kr. 27.200 Kr. 27.200  8

 25.001  – 35.000 Kr. 30.400 Kr. 30.400  9

 35.001 –  45.000 Kr. 33.200 Kr. 33.200  10

 45.001 – 60.000 Kr. 36.400 Kr. 36.400  11

 60.001 – 85.000 Kr. 40.000 Kr. 40.000  12

 85.001 – 110.000 Kr. 43.400 Kr. 43.400  13

110.001 – 145.000 Kr. 46.200 Kr. 46.200  14   

145.001 – 190.000 Kr. 49.200 Kr. 49.200  15   

190.001 – 250.000 Kr. 49.200 Kr. 49.200  16

250.001 –  Kr. 49.200 Kr. 49.200  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. 4500 ændres ikke.
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Pkt. 9   forslag tIl budget 2019

 
kommentarer til Forslag til bUDget 2019
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

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 inter- 
nationale område. Det er således udelukkende midler til DUFs egne aktiviteter og lønkroner, der frem-
går af budgettet.

tiPs tilskUD, resUltat og egenkaPital
Det samlede tipstilskud til DUFs virksomhed og tipsadministration udgør med budgetforslaget t.kr. 
16.590.
Årets resultat i budgetforslaget er på et nul-resultat.
Omsætningen forventes at være på t.kr. 32.025, hvilket er ca. 7 % højere end 2018, og skyldes primært 
stigning i eksterne aktivitetstilskud.

Med udgangen af 2017 udgjorde DUFs egenkapital t.kr. 13.088. Fratrukket aktiver bundet i ejendom-
men Scherfigsvej 5 udgør de frie midler t.kr. 2.954 ved starten af 2018

ForDeling aF lønbUDget
Lønbudgettet er fordelt ud 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. i form af administration og ledelse (kapacitetsårsværk). 
Den samlede lønsum udgør t.kr. 15.667 og 32,4 årsværk, hvilket er stigning i årsværk på 2 årsværk i 
forhold til 2018 begrundet i stigning på eksterne finansierede projekter.

Unge meD internationalt UDsyn og engagement 

Udgifter til det internationale følger de eksterne bevillinger fra Udenrigsministeriet. 

Fra bevillinger i Udenrigsministeriet indtægtsføres kr. 11.530.000

Der afholdes egne aktiviteter for  kr.   5.700.000

Udgifter til direkte lønninger af internationale med-

arbejdere og andel af administrative medarbejdere ca. kr.   5.700.000

overhead kr.      130.000

Styrelsen indstiller budgettet for 2019 til delegeretmødets godkendelse.

dufs delegeretmøde 2018 Punkt 
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hoVeDtal

omsætning

Kontingenter medlemsorganisationer 620.000          629.200          630.000  

Tipstilskud, DUFs virksomhed    13.515.000     13.710.000     13.693.995  

Tipstilskud, tipsadministration      2.700.000       2.700.000       2.896.515  

aktivitetstilskud    13.045.000     10.086.180     14.725.000       1 

andet          80.000           69.861            80.000  

omsætning i alt  29.960.000   27.195.241   32.025.510  

     

aktivitetsomkostninger     

Politik og demokrati      4.829.735       3.233.848   

Foreninger og international udvikling    14.931.101     13.520.254   

Tipsadministration      2.561.841       2.712.004   

organisationsomkostninger      3.566.315       3.794.488   

aktiVitetsomkostninger i alt  25.888.992   23.260.593   

     

aktivitetsomkostninger     

Et stærkt demokrati        2.887.531  2

Det gode ungdomsliv   1.701.176  3

Et stærkt forenigsliv     5.125.712  4

Unge med internationalt udsyn      11.424.729  5

Tipsadministration        2.700.000  6

organisationsomkostninger        4.592.362  7

aktiVitetsomkostninger i alt     28.431.510  

     

kapacitetsomkostninger     

lokale omkostninger      1.038.000       1.107.025       1.065.000       8 

sekretariat         100.000          112.511          100.000       8 

Øvrige omkostninger         923.000          879.361          934.000       8 

IT         820.000          706.352          820.000       8 

andre personaleomkostninger         605.000          716.476          700.000       8 

afskrivninger         350.000          391.984          380.000       8 

administrationsbidrag       -355.000        -347.050         -355.000       8 

kapacitetsomkostninger i alt    3.481.000     3.566.659     3.644.000  

resultat af primær drift       590.008        367.988         -50.000  

renteindtægter         50.000        107.343          50.000  

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019 spec.
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specifikation 1 // aktiVitetstilskUD

UDenrigsministeriet   

International Pulje              5.630.000  4.138.151              5.630.000 

DaPP youth culture diversity project              4.700.000  2.492.874              4.700.000 

CIsI/YETT  182.604 

administrationsbidrag              1.200.000  1.088.189              1.200.000 

Udenrigsministeriet i alt          11.530.000  7.901.818          11.530.000 

   

Undervisningsministeriet/eU   

§44-tilskud                125.000  111.104                115.000 

EU-midler                450.000  223.452                400.000 

Undervisningsministeriet/eU i alt               575.000  334.556               515.000 

   

integrationsarbejde          335.598  

skolevalg          200.000                200.000 

Demokratiets Dag               260.000  200.000               200.000 

Demokrati ugen  285.000 

ekstremt demokratisk  695.000 

alle unge med i fællesskabet              1.850.000 

   

Deltagerbetaling   

Delegeretmøde                  55.000  65.700                  55.000 

Kursusvirksomhed                425.000  68.507                175.000 

Deltagerbetaling i alt               480.000  134.207               230.000 

aktiVitetstilskUD i alt          13.045.000  10.086.179          14.725.000 

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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sPeCiFikation 2 // et stærkt Demokrati

strategiske mÅl   

aktivitets midler strategiske mål        609.578  

Unge med internationalt       500.000         225.000 

Demokrati viden       150.000         175.000 

Folkemøde       200.000         200.000 

Interessevaretagelse        25.000          35.000 

Demokratiets Dag       260.000        121.137        400.000 

Ekstremt demokratisk        545.000  

skolevalg        237.910        200.000 

lønandel       3,3     3.694.735     1.720.222     1.652.531 

Politik og Demokrati i alt   4.829.735   3.233.847   2.887.531 

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019

sPeCiFikation 3 // Det goDe UngDomsliV

DUF som central ungdomsaktør           100.000 

Rammerne om det gode ungdomsliv             50.000 

Folketingsvalg - unge på dagsorden           150.000 
  

EU struktureret dialog           250.000 
 

lønandel       2,3        1.151.176 

Det goDe UngDomsliV i alt       1.701.176 

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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sPeCiFikation 4 // et stærkt ForeningsliV

stærkt foreningsliv    932.211  
    

Juridisk rådgivning nationalt     115.000         90.000 

Juridisk rådgivning lokalforeninger       14.000         14.000 

Uddannelsesaktiviteter     145.000       430.000 

oplæg og workshops       50.000   

Rådgivning/konsulent bistand       15.000   

Kontakt til medlemsorganisationer        5.000   

arbejdsgruppe uddannelses aktivitet       15.000   

lokalforeningspuljen       50.000         75.000 

aktivitet under alle unge med i fællesskabet    1.150.000 
    

lønandel       7,1  3.047.861    3.366.712 

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019

sPeCiFikation 5 // Unge meD internationalt UDsyn og engagement

Unge med internationalt udsyn og engagement
(international pulje)      2.000.000       1.861.416       2.000.000 

DaPP - Youth culture an diversity project      3.700.000          930.916       3.700.000 

EU struktureret dialog         225.000   

lønandel       12,1      5.194.240       9.795.711       5.724.729 

Foreninger og international UDVikling 
i alt   11.119.240   12.588.043   11.424.729 

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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sPeCiFikation 6 // tiPsaDministration

inDtægter    

Tipstilskud    2.700.000   2.700.000  2.896.515

tiPsaDministration, inDtægter i alt  2.700.000  2.700.000 2.896.515

    

UDgiFter    

lokaleomkostninger 70.000 88.284 90.000

Kapacitetsomkostninger 285.000 258.766 285.000

advokat 120.000 101.000 120.000

Revision 685.000 685.570 705.000

Is-udvalg 20.000 11.757 22.000

Tipsudvalg 90.000 87.644 95.000

Databasevedligeholdelse 130.000 236.600 150.000
    

Årsværk / lønandel     2,4 1.300.000 1.242.383 1.233.000

tiPs aDministration i alt  2.700.000 2.712.004 2.700.000

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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sPeCiFikation 7 // organisationsomkostninger

rePræsentationer og meDlemskaber    

CEFU 50.000 50.000 50.000

Kontingenter 80.000 80.942 83.000

YFJ og nordisk samarbejde 60.000 18.984 60.000

EU struktureret dialog 250.000 30.818 

    

Demokratiske organer    

Delegeretmøde 350.000 392.154 350.000

styrelse 190.000 169.217 230.000

Forretningsudvalg 40.000 34.512 40.000

Udvalg og arbejdsgrupper 105.000 93.813 105.000

Honorar forretningsudvalg 405.000 141.407 410.000

Repræsentation, formandskab 20.000 7.086 20.000

Repræsentation, generalsekretær 20.000 25.348 20.000

Folkemøde Bornholm 120.000 101.370 120.000
   

Ungdomskommunepris 45.000 22.431 45.000

Formidling (publikationer/web)     140.000  169.092     140.000 

Relationwise 60.000 61.250 65.000

Medieovervågning Moer 305.000 293.570 315.000
    

Årsværk / lønandel     5,2 1.326.315 2.102.494 2.539.362

øVrige, UDgiFter i alt 3.566.315 3.794.488 4.592.362

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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sPeCiFikation 8 // kaPaCitetsomkostninger

inDtægter   

Husleje 65.000 60.430 65.000

administrationsbidrag, tipstilskud 355.000 347.050 355.000

andet 15.000 9.431 15.000

kaPaCitetsomkostninger, 
inDtægter i alt 435.000 416.911 435.000
   

Udgifter   

   

lokaleomkostninger   

Ejendomsskat         320.000  298.948 325.000

El/varme         160.000  160.898 165.000

Gartner          60.000  61.300 65.000

Ejendomsvedligehold         230.000  295.942 230.000

Rengøring         268.000  289.937 280.000

lokaleomkostninger i alt    1.038.000  1.107.025 1.065.000

   

afdelinger          45.000  51.921        45.000 

sekretariat          55.000  60.590 55.000

sekretariatsUDgiFter i alt       100.000  112.511 100.000

   

øvrige omkostninger   

Kontorhold         272.000  255.810 275.000

Telefon          90.000  85.040 90.000

Porto           50.000  29.554 30.000

Forsikringer         110.000  118.489 125.000

Gaver            5.000  27.004 15.000

Revision         270.000  247.259 270.000

advokatbistand          40.000  58.375 40.000

småanskaffelser          45.000  20.989 45.000

afskrivning debitorer            1.000  -28 1.000

Gebyrer m.m.          40.000  36.869 43.000

øVrige omkostninger i alt       923.000  879.361 934.000

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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it   

Databasevedligeholdelse          90.000  88.080 90.000

Hardware og software         100.000  81.958 100.000

opkoblinger         115.000  108.953 120.000

netværksdrift / Hosting         450.000  427.361 450.000

Digital drift          65.000   60.000

it i alt       820.000  706.352 820.000

   

andre personaleomkostninger   

Efteruddannelse         260.000  350.902 260.000

stillingsannoncer/rekruttering          50.000  64.450 50.000

Personalepolitik og medarbejdertilfredshed           30.000  33.988 30.000

HR projekt   85.000

Frokostordning         265.000  267.136 275.000

anDre Personaleomkostninger i alt       605.000  716.476 700.000

afskrivninger kontorinventar og it-udstyr m.v.       350.000  391.984 380.000

kaPaCitetsomkostninger, UDgiFter i alt 3.836.000 3.913.709 3.999.000

kaPaCitetsomkostninger, UDgiFter 
i alt (netto)* 3.481.000 3.566.659 3.644.000
*administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket   

lønomkostninger   

løn    14.185.000     14.660.282  15.447.529

aTP, aER, Barsel          215.000          200.528  220.000

Årsværk 30,4 31,1 32,4

løn i  alt  14.400.000   14.860.810  15.667.529

budget 2018       regnskab 2017   budget 2019
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Pkt. 10   Valg af Interne reVIsorer

Styrelsens indstilling til intern revisor for en toårig periode:
• Andreas Højmark Søndergaard, Baptisternes Børne-og Ungdom

Styrelsens indstilling til intern revisorsuppleant for en etårig periode:
• Thea Puggaard Strand, Danske Studerendes Fællesråd

 Punkt 
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Pkt. 11    PolItIske mål 

På delegeretmødet skal vi debattere og vedtage DUFs politiske mål 2019-2020. De politiske mål sætter 
retningen og danner grundlaget for DUFs arbejde i de kommende år. De politiske mål er Delegeret-
mødets og medlemsorganisationernes mulighed for at påvirke og være med til at beslutte, hvor DUF 
særligt skal sætte ind i de kommende år.

De politiske mål er et nyt element på Delegeretmødet, som blev indført i forbindelse med revisionen 
af DUFs vedtægter på delegeretmødet i 2016. Formålet med vedtagelsen af de politiske mål er at give 
Delegeretmødet og medlemsorganisationerne større indflydelse på DUFs arbejde.

De politiske mål vil danne grundlag for styrelsens, forretningsudvalget og sekretariatets arbejde 
i 2019 og 2020, og det vil være med udgangspunkt i de politiske mål, at nye strategier, projekter og 
indsatser bliver igangsat.

De politiske mål sætter retningen for de store satsninger i de kommende år inden for hver af de fire 
områder, som i dag er rammen om DUFs arbejde: demokrati, foreninger, international udvikling og 
ungdomslivet. 

Der er mulighed for at stille ændringsforslag til hele afsnittet.
Nedenstående er indstillet af DUFs styrelse.

Vores Vision: alle Unge meD i Fællesskabet
DUF har en vision om, at alle unge skal med i fællesskabet. Fællesskabet er for os både det store 
samfundsfællesskab, det globale fællesskab og det demokratiske fællesskab. Det er også de 5.000 
forskellige fællesskaber, der findes i DUFs medlemsorganisationers lokalforeninger. Og det er det 
nære fællesskab på skolen, i boligforeningen eller ungdomsklubben. Fællesskabet tager, ligesom 
DUFs medlemsorganisationer, mange forskellige former og har vidt forskellige formål og aktiviteter. 
Det afgørende er, at alle unge har en plads i fællesskabet – både det nære fællesskab i lokalforeningen 
og i det store demokratiske fællesskab i Danmark. I Dansk Ungdoms Fællesråd er vi grundlæggende 
bekymrede for den stadig større andel af vores generation, som står udenfor fællesskabet. Det viser sig 
bl.a. ved, at flere unge oplever et stort præstationspres, at flere unge føler sig ensomme og at mange 
unge ikke finder deres plads i uddannelsessystemet. Det kalder på handling – fra politikere og beslut-
ningstagere, men først og fremmest fra os selv, som ungdom og som foreningsliv. 

Vi har en klippefast tro på, at et stærkt fællesskab, med en plads til alle børn og unge, er svaret på 
udfordringerne. Derfor vil vi i perioden 2019-20 arbejde målrettet for, at alle børn og unge får en plads 
i de lokale, nationale og globale fællesskaber.

et stærkt Demokrati – som liVsForm og som styreForm
DUF arbejder for at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati såvel som i den demokra-
tiske samtale, så unge bliver demokratiske medborgere med indflydelse på samfundet og fremtiden. 
En levende, åben og tilgængelig demokratisk samtale er forudsætningen for, at man som borger har 
muligheden for at påvirke politiske beslutninger med holdninger og argumenter, og det repræsenta-
tive demokrati sikrer borgernes demokratiske rettigheder. Men både den demokratiske samtale og det 
repræsentative demokrati er udfordret i disse år – særligt blandt de unge.

derfor vil duf arbejde for:
• At øge unges demokratiske selvtillid – særligt de unge, der har en lavere demokratisk selvtillid   
 end deres jævnaldrende.
• At sætte demokratiets tilstand til debat for at udvikle nye svar på et mere inkluderende og 
 engagerende demokrati.
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et stærkt ForeningsliV
DUF er et stærkt fællesskab af 72 forskellige børne- og ungdomsorganisationer. Tilsammen udgør vi 
en stor andel af det samlede foreningsliv i Danmark og ikke mindst en meget stor andel af de fælles-
skaber, hvor børn og unge organiserer sig. I fællesskabet kan vi styrke hinanden, lære af hinanden og 
varetage vores fælles interesser. Og i DUF kan vi samle vores resurser om at få flere børn og unge med 
i fællesskaber.

derfor vil duf arbejde for:
• At opbygge og uddanne flere unge i DUFs medlemsorganisationer til at påtage sig lederskab – 
 i deres forening og i samfundet.
• At arbejde sammen med DUFs medlemsorganisationer for at åbne vores foreningsfælleskaber 
 op for de børn og unge, der i dag står udenfor fællesskabet.
• At åbne vores fællesskab op for de børn og unge, der i dag står udenfor fællesskaberne

Unge meD internationalt UDsyn og engagement
Når medlemsorganisationerne engagerer sig i internationale projekter i partnerskab med ungdoms-
organisationer i samarbejdslandene, skaber de stærke resultater i organisationerne og i samfundet 
– både hjemme og ude. Projekterne giver unge resurser og kompetencer til at agere som forandrings-
agenter, styrker ungdomsorganisationer og forbedrer unges muligheder for deltagelse i fællesskabet 
og indflydelse i deres samfund.

derfor vil duf arbejde for:
• At engagere flere unge fra DUFs medlemsorganisationer i det internationale arbejde.
• At verdens unge får en stærkere stemme og større indflydelse på samfundsudviklingen globalt,   
 nationalt og lokalt.

Det goDe UngDomsliV
Alle børn og unge fortjener et ungdomsliv med drømme, muligheder og tryghed. Men mange unge i 
Danmark mærker i dag et pres fra både omverden, de nære relationer og sig selv. Et pres for længere 
uddannelser, mental robusthed, højere karakterer, det perfekte job, at kunne stå på egne ben eller 
at leve op til urealistiske skønhedsidealer er alt sammen med til at udfordre rammerne for det gode 
ungdomsliv.

derfor vil duf arbejde for:
• At sætte ungdommens ønsker på dagsordenen før, under og efter det kommende folketingsvalg.
• At undersøge ungdomslivets udfordringer og udvikle løsninger for at skabe det gode ungdomsliv  
 for alle unge.
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Pkt. 12    oPtagelse af nye medlemmer og 
obserVatørorganIsatIoner   

stUDenterForUm UC
Styrelsen indstiller Studenterforum UC til optagelse i DUF som medlemsorganisation jf. artikel 3 
§ 3-4 i DUFs vedtægter.

motivation for indstillingen:
Studenterforum UC er en nyopstartet, men også umiddelbart meget veletableret, studenterorganisa- 
tion, der repræsenterer de studerende ved danske professionshøjskoler. Organisationen har 6 med-
lemmer (studenterråd) og repræsenterer samlet ca. 63.000 studerende.

Studenterforum UC har siden 2017 arbejdet hårdt på at gøre sig klar til at modtage indslusningstil-
skud og opnå medlemskab af DUF. Studenterforum UC modtager indslusningstilskud og blev i januar 
i år optaget som observatørmedlem.
 

Danske UngDoms- og børne- artisters lanDsForening (DUbal)
Styrelsen indstiller DuBaL til optagelse i DuF som medlemsorganisation
 
motivation for indstillingen:
DUBAL har til formål at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, fysik og samarbejdsevner, samt 
medvirke til at skabe respekt for deres medmennesker.
Gennem artisttræning, arrangementer og projekter ønsker landsforeningen at fremme samarbejds- 
evner og respekt for andre. Artisttræning, samt andre kreative aktiviteter, og sammenhold skal være 
med til at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv samt deltage aktivt og enga-
geret i fritidslivet.
DUBAL har 17 lokalafdelinger i hele landet og samler i alt knap 900 børn og unge i deres landsfor-
ening, som blev stiftet i 2008 og har modtaget driftstilskud i godt 5 år.
 

Dyrenes allianCe (Da)
Styrelsen indstiller Dyrenes Alliance til optagelse i DUF som medlemsorganisation
 
motivationen for indstillingen:
Dyrenes Alliance er en forening af og for unge, der ønsker en bedre verden for dyr, og som har lyst til 
at møde andre, der brænder for samme sag. DA uddanner og styrker deres medlemmer i deres arbejde 
for dyrs rettigheder ved at engagere dem, give dem redskaber og støtte til at gøre en forskel på en 
effektiv måde.
Organisationen er stiftet i 2008 har modtaget driftstilskud i godt 10 år.

Folkekirkens nøDhjælPs UngDom (nU)
Styrelsen indstiller Folkekirkens Nødhjælps Ungdom (NU) til optagelse i DUF som observatørorgani-
sation jf. artikel 3 § 3-4 i DUFs vedtægter.
 
Motivation for indstillingen:
NU er veldrevet forening, som på trods af sin mindre størrelse har godt fat i sin målgruppe. Med et solidt 
fokus på verdensmålene vurderes organisationen at være en stærk tilføjelse til DUF-fællesskabet.

dufs delegeretmøde 2018 Punkt 
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NU har siden 2017 arbejdet hårdt på at tilpasse organisationen med fuld uafhængighed til Folkekir-
kens Nødhjælp med henblik på at kunne modtage indslusningstilskud og optagelse som observatør-
organisation i DUF. NUs mål er nu at blive fuldt ud landsdækkende, så de kan optages som fuldt 
medlem af DuF.

Pkt. 13    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.

Pkt. 14    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. 15    forslag tIl VedtægtsændrInger
Før fristen for forslag til vedtægtsændringer den 26. oktober kl. 12.00 havde DUF modtaget et forslag. 
Ændringsforslag hertil kan fremsendes indtil den 16. november kl. 12.00.

VeDr. artikel V, § 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 med-
lemsorganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant 
fra samme medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/forkvinde og næstformand/næstfor-
kvinde 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.”

nyt FoRSlag:
”Styrelsen består af: 
a) DUFs formand/-kvinde/-person
b) DUFs næstformand/-kvinde/-person
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 med-
lemsorganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant 
fra samme medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/-kvinde/-person og næstformand/-
kvinde/-person 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.”



Såfremt forslaget vedtages, bliver det således nødvendigt at konsekvensrette formuleringer i resten af 
vedtægtsteksten, f.eks. §12 stk 1. 

motivation:
Med DUFs politiske fokus Alle unge med i Fællesskabet samt deltagelsen i Copenhagen Pride Week i 
august, giver det ikke mening for DUF at fastholde en binær kønsopfattelse i vedtægterne. Disse bør 
om noget udstråle åbenhed over for ethvert ungt menneske, der ønsker at blive en del af DUF-fælles-
skabet – herunder kandidere til ledelsesposter. 

forslagsstiller(e): 
Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Danske Gymnasielevers Sammenslutning (DGS), Dansk Flygt-
ningehjælp Ungdom (DFUNK), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH), Erhvervssko-
lernes ElevOrganisation (EEO), Dansk International Cultural Youth Exchange (ICYE), International 
Medical Cooperation Committee (IMCC)
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Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Bragt på Altinget.dk den 20. februar 2018.

Nyheds- og samfundsformidling, der mat- 
cher unges medieforbrug, er i dag nærmest 

ikke eksisterende.
25 procent af unge mellem 20 og 29 år ejer 

ikke et fjernsyn, og YouTube dominerer som 
den foretrukne streamingtjeneste. DUF’s seneste 
undersøgelser peger på, at kun 19 procent af de 
16-29-årige har tillid til medierne, og flertallet af 
dem betragter Facebook som deres primære ny-
hedskilde.

Det efterlader en række svære, men vigtige be-
slutninger om, hvordan vi sikrer vedkommende 
og relevant public service og nyhedsformidling 
til alle os under 30 år – og ikke mindst, hvordan 
vi genopbygger en hel generations tillid til medi-
erne.   

For mig er der langt vigtigere spørgsmål for et 
kommende medieforlig, end hvorvidt DR’s om- 
sætning skal være 3 eller 3,5 milliarder kroner.

Vi har brug for et medieforlig, som først og 
fremmest er ungdommens medieforlig, der kan 
fremtidssikre og styrke relevansen af medierne 
nu og i fremtiden. Gode medier og public service 
kan være limen i samfundet, der binder os sam-
men på tværs af generationer og sociale skel – det 
har vi brug for!

Men det kræver, at vi tør stille nye krav til både 
public service-medier og private medier.

Vi har fire konkrete forslag til et medieforlig, 
der både bør indeholde public service og medie-
støtte, som kan vise vejen for, at medierne også 
bliver vores generationers kilde til oplysning og 
samtale.

1. styrk Ung til Ung-FormiDling
Armin, Rasmus eller Julia Sofia har mere end 
180.000 subscribers hver på deres YouTube-
kanaler. De unge YouTubere leverer ikke public 

service, men de viser, at indhold produceret af 
unge til unge skal opprioriteres, hvis vi for alvor 
skal flytte noget.

Unge har meget på hjerte, holdninger til sam-
fundet og ikke mindst ideer til, hvordan det kan 
formidles. Hvis vi skal tiltrække de næste gene-
rationer til public service-medierne, så skal unge 
have en fremtrædende plads i formidlingen af ny-
heder og samfundsstof.

2. PUbliC serViCe skal Være, 
hVor Unge er
Jeg forstår godt, at DR gerne vil tiltrække seere 
til deres egne platforme og derfor er tilbagehol-
dende med at sprede deres produkter ud over an-
dre platforme, men de 15-29-årige bruger ifølge 
DR’s egne opgørelser 50 minutter om dagen på 
YouTube og kun 6 minutter på DR TV.
Samfundsformidling og nyhedsstof målrettet 
unge er nødt til at komme bredere ud via andre 
platforme som for eksempel YouTube. Unge be-
taler som alle andre for god public service – og 
ikke for DR TV.

3. Fiktion om Unges liV skal Være 
en PUbliC serViCe-ForPligtelse
SKAM IV, SKAM III og SKAM I lå på 1., 2. og 3. 
pladsen over de mest sete programserier på DR 
TV i 2017.

Der er en stor efterspørgsel på og behov for 
fiktion, der sætter ungdomslivets vilkår til debat 
blandt ungdommen selv og i samfundet.

Det er et samfundsansvar at sætte spørgsmåls-
tegn ved de normer og diskurser, som præger en 
ungdomsgeneration, og det bør have en meget 
mere fremtrædende plads i fremtidens public 
service.

4. Unge som kriterie For meDiestøtte
Medier, som tildeles mediestøtte, skal i dag leve 
op til en række krav, blandt andet i forhold til 

vi har brug for et ungdommens 
medieforlig
Vi skal sikre vedkommende og relevant public service og nyhedsformidling til 
alle under 30 år. Fremover bør nyheder målrettet og tilpasset unge indgå som 
et ufravigeligt krav, hvis man skal modtage mediestøtte, skriver Kasper Sand Kjær, 
formand for DUF.
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kultur- og nyhedsformidling. Fremover bør ny-
heder målrettet og tilpasset unge også indgå som 
et ufravigeligt krav, hvis man skal modtage me-
diestøtte, så vi sikrer, at vores medier leverer ny-
heder til hele Danmarks befolkning.

Vi har brug for et medieforlig, der tør tage 
fat om roden på de udfordringer, vores medier 
– både de private og de public service-støttede 
– står overfor. Derfor bør det være en fælles am-
bition, at det kommende medieforlig skal handle 
om andet og mere end størrelsen på DR.

Jeg håber, kulturministeren og de politiske 
partier tør være modige og sammen lave et me-
dieforlig, der understøtter og udvikler vores gode 
medier, så de bliver i stand til at levere relevant 
og tiltrækkende nyhedsformidling og fiktion, 
så også de næste generationer kan vokse op i et 
land, hvor gode medier knytter os sammen som 
borgere og skaber en fælles platform for samtale 
og dialog.                                                                       •
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Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms 
Fællesråd, og Lars Werge, formand, Dansk Journa-
listforbund. Bragt i Information den 15. marts 2018.

Følger man debatten om fremtidens medier, fri-
stes man til at tro, at de udfordringer, som vo-

res demokrati og den demokratiske samtale står 
over for, kan løses ved at reducere DR’s budget 
med 20 procent. Det er dog et fattigt og fejlagtigt 
svar på de udfordringer, som vi har alvorligt brug 
for at håndtere.

Da Facebook gjorde sit indtog for ti år siden, 
kunne ingen forudsige udviklingen eller konse-
kvenserne. I dag er 80 procent af alle danskere 
over 15 år på Facebook, og sociale medier er den 
primære nyhedskilde blandt unge. Tre-fire unge 
youtubere har tilsammen højere seertal end de 
fleste tv-programmer.

Idealisterne så ved Facebooks fødsel mulig-
heden for et nyt digitalt forsamlingshus og rum 
for politisk dialog, men Facebook er nærmere 
blevet et værtshus, hvad angår kvaliteten af den 
demokratiske samtale. Institut for Menneskeret-
tigheder peger på, at hver syvende kommentar er 
hadefuld, og undersøgelser fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF) dokumenterer, at over 50 pro-
cent af alle unge afholder sig fra at deltage i de-
batter på Facebook på grund af tonen.

Facebook har afgjort fjernet indtægtsgrund-
laget for de klassiske medier, men har samtidig 

undladt at overtage ansvaret for den demokrati-
ske samtale. Medierne – dem med journalister, 
redaktører og etiske retningslinjer – bør danne 
rammen om den demokratiske samtale. Men vi 
har brug for at styrke dem – både de private og 
public service-udbyderne.

Blandt andre er kulturminister Mette Bock 
(LA) er tavs i forhold til det kommende mediefor-
lig, men finansordførerne for både Dansk Folke-
parti og Liberal Alliance fortæller samstemmen-
de, at de har medieforhandlet siden jul. Det er et 
billede på, hvordan forhandlingerne er flyttet fra 
kulturministeriet til finansministeriet, skriver 
mediekommentator Lasse Jensen.

Vi kan ikke overlade det til teenagere på You-
Tube at oplyse borgerne om samfundet, og vi 
kan slet ikke leve med, at halvdelen af Danmarks 
unge ikke bruger deres ytringsfrihed af frygt for 
at blive svinet til.

Vi hverken kan eller skal spole tiden tilbage til 
før Facebook. DR skal finde sin måde at levere 
relevante nyheder og saglig formidling af sam-
fundsstof i en verden, hvor Netflix og Youtube 
er globale spillere, ligesom at aviserne skal finde 
deres egen vej ved siden af og via sociale medier.

Hvordan vi får dét til at lykkes, bør være om-
drejningspunktet for det kommende mediefor-
lig. For vores demokrati har brug for medier, der 
oplyser os som befolkning og tager ansvar for at 
skabe rammen om den demokratiske samtale.   •

demokratiet har brug for gode medier
Idealisterne så ved Facebooks fødsel muligheden for et nyt digitalt forsamlingshus 
og rum for politisk dialog, men Facebook er nærmere blevet et værtshus, hvad 
angår kvaliteten af den demokratiske samtale.
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Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Bragt i Kristeligt Dagblad den 16. marts 
2018.

Vores kulturminister og landets medieordføre-
re er dannede og dygtige mennesker, som jeg 

har stor respekt for. Derfor forstår jeg heller ikke, 
at debatten om vores medier, om public service 
og i sidste ende vores demokrati er så kortsigtet 
og ensporet.

Vores demokrati og den danske folkesjæl slår 
i disse år revner under vores fødder, men poli-
tikerne synes ikke at kunne se skoven for bare 
træer – eller i det her tilfælde for mellemledere, 
koncertsale og mangfoldighedskonsulenter i DR.

Dette er et opråb til vores politikere om at lade 
debatten om fremtidens medielandskab og pub-
lic service-tilbud handle om mere og andet end 
DR’s budgetter og sætte medieforliget i et større 
perspektiv med blik for den historiske arv, vi skal 
løfte.

”Solen står med bonden op, slet ikke med de 
lærde,” skriver Grundtvig i sangen ”Er lyset for 
de lærde blot?”. Sangen blev sunget for første 
gang i 1839 i foreningen Danske Samfund, der 
var den første folkelige foredragsforening stif-
tet af studenter og med Grundtvig som den før-
ste formand. Det blev starten på en folkeoplys-
ningsbevægelse, som revolutionerede det danske 
samfund og gjorde en ende på borgerskabets 
vidensmonopol. Højskolerne disruptede de eksi-
sterende vidensinstitutioner, og snart kunne også 
bonden tale med om alt, hvad angik fædrelandet 
og det at være en god og oplyst borger.

Kimen til verdens stærkeste folkeoplysnings-
tradition var lagt.

Grundtvigs velkendte vers er stadig relevante 
her 180 år senere. Den revolutionerende tanke 
om, at alle borgere har ret til oplysning og pligt 
til at danne sig, er det filosofiske fundament, som 
vi har bygget oplysningssamfundet Danmark på.

Derfor bør vi også være bekymrede over den 
spirende tendens, også blandt unge, til at deci-
mere den offentlige samtale om samfundets ud-

vikling til et spørgsmål om personlig interesse på 
lige fod med crossfit, hot yoga og vinterbadning. 
Arven fra Grundtvig fortæller os, at værdier, etik 
og politik netop er lige så vedkommende for 
håndværkeren eller pædagogen som for akade-
mikeren.

Public service er et vigtigt redskab til at folke-
liggøre samtalen om samfundet, og hvordan vi 
gør det i 2018, bør være kernen i det kommende 
medieforlig.

Hvor Grundtvig gav Danmark folkeoplysning, 
gav teologen Hal Koch os samtaledemokratiet. I 
1930’erne satte han bedre end nogen anden ord 
på demokratiets styrker, mens resten af Europa 
kun så demokratiets svagheder. Unge som gamle 
fra hele Europa tilsluttede sig fascistiske idéer 
om den stærke og handlekraftige mand i front, 
og med socialdemokraten Hartvig Frischs ord 
var tredivernes totalitarisme som en pest over 
Europa.

Situationen i Europa i dag er ikke den samme 
som i 1930’erne, men nye mærkværdige demo-
kratiforståelser vinder frem. I Viktor Orbáns 
Ungarn og i Polen taler man om ”det illiberale 
demokrati” som en legitim demokratiforståelse. 
Med Trump i USA og hos Putin i Rusland deci-
meres demokrati til alene at være et spørgsmål 
om flertallets ret til at vælge ved en afstemning.
En demokratiforståelse, der må få Hal Koch til 
at vende sig i sin grav, når han i sin bog ”Hvad 
er demokrati” fra 1945 beskriver demokratiet så-
ledes:

”Demokratiets væsen er ikke bestemt ved en af-
stemning, men ved samtalen, ved den gensidige 
respekt og forståelse og ved den heraf fremvok-
sende sans for helhedens interesser (…) har man 
nået den modsatte situation, så er der tydeligt 
ikke tale om demokrati, men om et diktatur fra 
flertallets side.”

Den demokratiske samtale, som Hal Koch her 
beskriver som kernen i demokratiet, har det også 

hvad så, mette bock, er du klar 
til at løfte arven fra grundtvig og 
hal koch?
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svært i Danmark i disse år: En stigende hold-
ningsforskrækkelse i samfundet, hvor flere og 
flere finder det ubehageligt eller bare uvæsent-
ligt at tage politisk stilling, og en fremherskende 
værdirelativisme, hvor alle holdninger betragtes 
som lige gode eller lige ligegyldige og derfor ikke 
er værd at diskutere.

Vi har derfor mere end nogensinde brug for 
medier, der kan facilitere en offentlig samtale om 
vores uenigheder og hjælpe os med at danne og 
nuancere vores holdninger og politiske ståsted.

I debatten om fremtidens public service savner 
jeg, at vi stiller os selv to grundlæggende spørgs-
mål:
1) Tror vi stadig på, at folkeoplysning og dannelse 
er et afgørende element i fremtidens samfund?
2) Tror vi stadig på, at den demokratiske samtale 
er en vigtig del af vores demokratiforståelse og 
værd at kæmpe for?

For mit eget vedkommende er svaret et klart ja 
til begge. Vi har brug for mere oplysning og dan-

nelse, ikke mindre. Vi har brug for at styrke den 
demokratiske samtale, ikke udvande den.

For mig går der en lige linje fra Grundtvig og 
Hal Koch til diskussionen om nutidens medie-
forlig. Derfor ser jeg med stor bekymring og til-
tagende frustration på den stadig mere og mere 
ligegyldige og visionsløse diskussion om størrel-
sen på DR.

Vi står i dag som i 1840’erne og 1930’erne over 
for store demokratiske og samfundsmæssige 
udfordringer. Store tænkere som Hal Koch og 
Grundtvig udviste i deres tid lederskab og ryk-
kede demokratiet frem ad.

Hvem påtager sig det lederskab i dag? Er det 
Mette Bock sammen med regeringen og Folke-
tingets partier og kulturordfører, der tager på sig 
at løfte arven fra Hal Koch, Grundtvig og den 
danske tradition for folkeoplysning og samtale-
demokrati ind i det kommende medieforlig? Det 
håber jeg.                                                                   •
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Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd. Bragt i Kristeligt Dagblad den 12. juli 2018.

Medieforliget er en forspildt chance for at 
styrke vores demokrati. I et længere indlæg 

her i Kristeligt Dagblad slog jeg tilbage i marts 
på tromme for, at medieforliget var en oplagt mu-
lighed for at håndtere en række centrale udfor-
dringer for vores demokrati.

Kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance 
skrev dengang i et modsvar i avisen, at demokrati 
og kvalitet også var et spørgsmål om balance. Jeg 
mener, at det forlig, vi endte med at få, er uba-
lanceret.

Regeringen og Dansk Folkeparti forsømte des-
værre muligheden og valgte i stedet at lave en 
skærekageøvelse, der ganske vist styrker medie-
landskabet uden for hovedstaden, men som slet 
ikke tager følgende demokratiske udfordringer 
op:

1) Mediernes ansvar for den demokratiske samtale 
online. Den hårde tone i den politiske debat on-
line får over halvdelen af danske unge til at holde 
deres meninger for sig selv. Der er brug for at 
skabe en debatkultur, som flere har lyst til at være 
en del af, men desværre forholder medieforliget 
sig slet ikke til mediernes ansvar for at moderere 
den demokratiske samtale online.
2) Sociale mediers ansvar. Sociale medier er den pri-
mære nyhedskilde for flertallet af danske unge, 
og når man som medie tjener penge på at være en 
del af det danske medielandskab, har man også et 
ansvar for vores demokrati. Det nye medieforlig 
burde have forpligtet Facebook og andre sociale 
medier til at leve op til bare et minimum af det 
kæmpe ansvar, de har for, hvordan den demokra-
tiske samtale udvikler sig i de her år.

3) Kampen mod fake news. Medieforliget var en 
mulighed for én gang for alle at gribe hårdt ind 
over for udbredelsen af falske nyheder, der kun 
har til for mål at polarisere og splitte vores be-
folkning.

Der er flere eksempler på, at danske medier 
har medvirket til at dele deciderede falske eller 
stærkt fordrejede nyheder, uden at det har haft 
nogen form for konsekvens.

Hvad vil regeringen og Dansk Folkeparti stille op 
med de udfordringer? Det savner jeg svar på efter 
at have læst medieaftalen.

Hvis ikke medieforliget var muligheden for at 
tage livtag med nogle af de udfordringer, som vo-
res demokrati står over for lige nu, hvornår tæn- 
ker regeringen så at påtage sig ansvaret for at ret- 
te den ubalance, der kendetegner vores demokra- 
ti i disse år.                                                                 •

medieforliget skulle have styrket 
demokratiet – men man forspildte 
chancen
Regeringen og Dansk Folkeparti forsømte i medieforliget muligheden for at styrke 
demokratiet og valgte i stedet at lave en skærekageøvelse, der ganske vist 
styrker medielandskabet uden for hovedstaden, men som slet ikke tager en række 
udfordringer op, skriver formand for Dansk Ungdoms Fællesråd

dufs delegeretmøde 2018



Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Bragt i Kristeligt Dagblad den 18. juli 
2018.

Kulturminister Mette Bock efterlyste i et ind-
læg den 14. juli konkrete løsninger til, hvor-

dan medieforliget i højere grad kunne have bi-
draget til at styrke demokratiet. Dette indlæg 
anviser nogle veje, man kunne være gået – og 
stadigvæk kan gå – i forsøget på at løse nogle af 
demokratiets udfordringer.

Først vil jeg dog gerne takke ministeren for at 
reagere på mine indlæg i debatten om mediefor-
liget. Det sætter jeg og DUF stor pris på. Mini-
steren har også ret i, at det er lettest at anvise pro-
blemer frem for løsninger. DUF har før inviteret 
ministeren til at drøfte medieforliget med DUF 
samt inviteret til møde med vores medlemsorga-
nisationer. Vi gentager gerne tilbuddet, så der er 
mulighed for at drøfte dette vigtige emne og give 
ministeren flere konkrete forslag med på vejen. 
Jeg vil på ministerens opfordring her være kon-
kret på et par hovedemner inden for debatten.

1. Mediernes ansvar for den demokratiske 
samtale online:
Jeg er glad for, at ministeren anerkender, at der 
er en hård tone online. Faktisk så hård, at mere 
end 50 procent af danske unge ikke ønsker at ytre 
sig af frygt for at blive svinet til. I december 2017 
skrev jeg om netop dette i Politiken sammen med 
Institut For Menneskerettigheder på baggrund af 
vores fælles analyser på området, og her anviste 
vi følgende konkrete forslag: Først og fremmest 
bør det være et krav for mediestøtte, at medierne 
har klart formulerede retningslinjer for, hvor-
dan de forvalter deres onlineplatforme, så det er 
tydeligt for brugeren, hvilke regler der gælder. 
Dernæst bør medierne have en gennemskuelig 
praksis for, hvordan man klager over hadefulde 

ytringer. Endelig foreslog vi, at medierne skal til-
melde deres Facebook-side og andre sociale plat-
forme Pressenævnet, så disse også er underlagt 
krav om presseetik. Man kunne gå endnu videre 
og øremærke støttekroner til arbejdet med on-
linemoderation.

2. Sociale mediers ansvar:
Jeg fornemmer, at ministeren er enig med mig i, 
at de sociale medier har et stort ansvar og ikke 
blot er en platform, hvor folk kan gøre, som det 
passer dem. Det er afgørende, at der er politisk 
enighed om dette. I december 2017 skrev jeg i 
Morgenavisen Jyllands-Posten om netop sociale 
mediers ansvar. Jeg foreslog, at man forpligter 
sociale medier til at overholde dele af mediean-
svarsloven – det vil sige med lovgivning at slå fast, 
at sociale medier har et ansvar for, hvad der deles, 
sponsoreres og formidles på deres platforme.

Det har man gjort i Tyskland, hvor Facebook 
og Twitter nu retter sig efter det. Det har i tysk 
regi givet anledning til relevante diskussioner 
om ytringsfrihed og skal naturligvis balanceres, 
så det ikke bliver censur. Jeg er i øvrigt enig med 
ministeren i, at det vil have størst effekt at gøre 
på EU-plan, og hvis ministeren arbejder hårdt 
på at opnå dette sammen med sine europæiske 
kolleger, er min kritik jo ubegrundet. Det har jeg 
dog ikke kendskab til.

3. Kampen mod fake news:
Jeg er enig med ministeren i, at vi ikke skal have 
statsovervågning af alle medier, men første skridt 
ville være at skærpe kravene til de medier, der får 
støtte. Regeringen var selv ude med et forslag i 
maj om, at alle medier skal være tilmeldt Pres-
senævnet for at få støtte. Det er et vigtigt skridt, 
som jeg håber bliver en realitet.

Hvis vi er enige om, at også sociale medier har 
et ansvar, foreslår vi i DUF, at man fjerner retten 

her er tre forslag fra ungdommen til, 
hvordan medieforliget kunne have styrket 
demokratiet
Jeg vil på kulturminister Mette Bocks opfordring gerne være konkret på et par 
hovedemner, hvad angår medieforliget, skriver Kasper Sand Kjær, der er formand 
for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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til anonymitet på sociale medier. Vi kan jo som 
udgangspunkt heller ikke skrive anonyme ind-
læg i Kristeligt Dagblad eller andre almindelige 
medier.

Første skridt er at kræve, at Facebook reelt ved, 
hvem der agerer på deres platforme og er afsen-
der af indhold, og dermed kan begrænse mulig-
heden for at oprette falske profiler eller skjult 
finansiere udbredelsen af falske nyheder.

Man skal jo begrænse sig i et debatindlæg, og 
ovenstående er de vigtigste konkrete forslag ud 
fra de specifikke tematikker. DUF har mange fle-
re forslag på hylden, som vi håber at få mulighed 
for at drøfte videre med ministeren, hvis hun har 
tid og lyst.  •
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Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Bragt på Altinget.dk den 7. maj 2018.

Hvordan får vi alle unge med ind i fremtiden? 
Det er for mig det vigtigste spørgsmål, som 

vi i Disruptionrådet skal svare på i diskussionen 
om, hvordan vi ruster Danmark til fremtiden.

Disruption handler grundlæggende om, hvor-
dan den teknologiske udvikling og globaliserin-
gen kommer til at præge fremtidens Danmark. 
Derfor kan vi ikke tale om disruption uden også 
at tale om Danmarks ungdom.

For fremtiden tilhører ungdommen, og det er 
nutidens unge som for alvor kommer til at leve 
med den udvikling, som vi ser i dag. Digitalise-
ring, kunstig intelligens og meget mere kommer 
til at give nye muligheder, men udviklingen kom-
mer også til at stille nye krav til fremtidens ar-
bejdsmarked og uddannelsessystem. Her er det 
vores opgave at ruste ungdommen til mødet med 
fremtiden.

alle skal meD inD i FremtiDen
For disruption betyder også en overhængende 
risiko for, at en større gruppe bliver efterladt på 
perronen, når udviklingen tager fart. Vi skal have 
alle med. Både for den enkeltes skyld. Alle for-
tjener at være på vinderholdet og en del af fæl-
lesskabet.

Men også for samfundets skyld. For vi har ikke 
råd til at efterlade nogen tilbage uden de nød-
vendige kompetencer. Derfor kan vi heller ikke 
tillade, at 20 procent af en ungdomsgeneration i 
dag ikke får en kompetencegivende uddannelse, 
eller acceptere, at alt for mange voksne ikke har 
de nødvendige kompetencer og kvalifikationer, 
der sikrer dem en plads på fremtidens arbejds-
marked.

De unge uden en uddannelse er for alvor i ri-
sikozonen for at blive ’disruptet’ – hægtet af ud-
viklingen. Derfor har vi brug for at sætte massivt 
ind for at få alle unge med ind på fremtidens ar-

bejdsmarked. Det kræver et uddannelsessystem, 
som har plads til flere forskellige unge. Det kræ-
ver mere attraktive erhvervsuddannelser. Og det 
kræver en folkeskole, der sender alle unge videre 
med de bedste forudsætninger for videre uddan-
nelse. Ligesom vi har brug for at investere i en 
målrettet indsats for efter- og videreuddannelse 
af de voksne på arbejdsmarkedet.

oPtimist PÅ UngDommens Vegne
Det siger sig selv, at en øget digitalisering af vo-
res arbejdsliv og en stadig hurtigere teknologisk 
udvikling kræver flere digitale og teknologiske 
kompetencer. Danske unge er naturlige og ind-
fødte brugere af digitale medier. Men fremtidens 
kompetencer handler ikke kun om at beherske 
nye teknologier eller at indføre et ekstra fag med 
programmering eller teknologi i folkeskolen.

Vi unge skal forberede os på et liv, hvor vi kon-
tinuerligt skal forbedre og udvide vores kompe-
tencer for at følge med udviklingen. Derfor har 
vi først og fremmest brug for at uddanne os til at 
være læringsparate hele livet. For vi kan ikke lære 
i dag, hvad fremtidens arbejdsmarked kræver i 
morgen. Det eneste vi kan, er at gøre os klar til at 
lære det – det kræver gode grundkompetencer, og 
det kræver motivation og lyst til at lære.

I takt med at den teknologiske udvikling acce-
lerer, bør vi i højere grad fokusere på den brede 
almene dannelse, der sætter os i stand til at forstå 
og lære nyt.

Jeg er optimistisk på ungdommens vegne. For 
unge i dag er klar til at møde en fremtid fyldt med 
muligheder med skaberkraft, engagement og in-
novation. Men jeg er bekymret for, om vi får alle 
med. Og jeg vil ikke acceptere at være en del af en 
generation, hvor vi efterlod hver femte af vores 
kammerater på perronen, fordi de ikke var klædt 
ordentligt på til fremtiden.  •

disruption kalder på almen dannelse
Vi kan ikke sige disruption uden også at sige Danmarks ungdom. Men disruption 
betyder også en risiko for, at en større gruppe unge efterlades på perronen. 
Almen dannelse skal gøre ungdommen klar til fremtidens arbejdsmarked, skriver 
Kasper Sand Kjær.
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Af Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Bragt på Altinget.dk den 23. maj 2018.

Internet-troldehære, fake news og misbrug af 87 
millioner Facebook-brugeres data. I denne tid 

er det for alvor blevet tydeligt, at ny teknologi 
skaber nye vilkår for vores demokrati.

Vi lever i dag i en verden, hvor en uskyldig app 
til personlighedstests kan afgøre et præsident-
valg. Og hvor en af de største sikkerhedsrisikoer 
mod Danmark er muligheden for, at det kom-
mende folketingsvalg bliver udsat for et hacke-
rangreb.

Det rejser spørgsmålet: Er vores demokrati i 
fare for at blive disruptet?

nye VilkÅr
Når vi taler om disruption, taler vi ofte om frem-
tidens arbejdsmarked. Diskussionen handler tit 
om robot-kollegaer, kunstig intelligens og om, 
hvad vi skal leve af i fremtiden. Den debat er vig-
tig, for vi skal have alle med ind i fremtiden.
Men vi må ikke have tunnelsyn. For ligesom at 
ny teknologi skaber nye vilkår for vores arbejds-
marked, så skaber ny teknologi også nye vilkår 
for vores demokrati. Derfor skal diskussionen 
om disruption også handle om vores demokrati.
Danske unge vokser i dag op i en verden, hvor 
store dele af den demokratiske samtale foregår 
online, hvor sociale medier er den primære kilde 
til nyheder, og hvor fake news stiller store krav til 
kritisk sans. Hvis vi skal give et levedygtigt de-
mokrati videre til den næste generation, er der 
særligt er to ting, vi skal være opmærksomme på.

teknologi skal styres
For det første skal teknologien styres, så den ikke 
undergraver, men underbygger vores demokrati.

Teknologi rummer store muligheder for at ud-
vikle demokratiet og engagere folk i samfundet. 
Det så vi med Venligboerne, hvor tusindvis af 
danskere via Facebook blev del af en bevægelse, 

som byggede på medmenneskelighed, da flygt-
ningekrisen var på sit højeste.

Og vi så det i den arabiske verden, hvor demon-
stranter brugte Twitter til at organisere prote-
sterne under Det Arabiske Forår.

Men teknologien har også potentiale til at dis-
rupte demokratiet.

Derfor skal lovgivningen følge med udviklin-
gen, så vi skaber de rette rammer for vores demo-
krati. Det betyder, at sociale medier, der opererer 
og tjener penge på det danske marked, skal leve 
op til det samme ansvar som de traditionelle me-
dier.

Og det betyder, at medier, der modtager me-
diestøtte, skal tage ansvar for at moderere den 
demokratiske samtale online. I dag afholder den 
hårde tone over halvdelen af de danske unge fra 
at deltage i debatten.

Den anden ting, vi skal være opmærksomme 
på, er, at teknologi har sine begrænsninger: Tek-
nologi kan ikke og må ikke erstatte det fysiske 
møde mellem mennesker.

Det Fysiske møDe
Det bedste værn mod disruption af vores demo-
krati er, at den demokratiske samtale bliver ved 
med at leve. Den levende, åbne og nysgerrige dia-
log om samfundet mellem borgerne på tværs af 
skel, er limen i vores demokrati.

Når jeg læser kommentarsporene på de sociale 
medier, tænker jeg tit, at debatten aldrig ville 
blive så afsporet eller fyldt med så meget had og 
mistillid, hvis den foregik i det fysiske rum. Hvis 
de kunne se hinanden i øjnene, ville de ikke tale 
på den måde til hinanden.

Derfor må vi aldrig tro, at debatten på de so-
ciale medier kan gøre det ud for det fysiske møde 
mellem borgerne – og slet ikke, at den kan erstat-
te dialogen mellem borgere og beslutningstagere.

For mig at se kalder en stadig hastigere udvik-
ling af teknologien også på nye svar og forsvar 
for vores demokrati. I en tid, hvor alt bliver glo-
balt, får vi mere end nogensinde brug for stærke 

teknologi kan disrupte demokratiet
Nye teknologier skaber nye vilkår for arbejdsmarkedet, men også for demokratiet. 
Det bedste værn mod disruption af demokratiet er den demokratiske samtale 
og det fysiske møde mellem borgerne, skriver Kasper Sand Kjær.
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lokale fællesskaber, hvor vi kan mødes på tværs 
og tale sammen – om verden, vores samfund og 
vores demokrati.

Den teknologiske udvikling kan være en ge-

vinst for vores demokrati. Men det kræver, at vi 
styrer og regulerer den, så den arbejder for de-
mokratiet – og ikke imod det. Ellers ender vores 
demokrati med at blive disruptet.    •
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Af Ulla Tørnæs (V), Mette Gjerskov (S), Anders  
Stjernholm (ALT), Maja Panduro (S), Sara Rønning-
Bæk, Ida Paetau og Sarah Chehri. Hhv. minister for 
udviklingssamarbejde, udviklingsordførere, MF’er og 
ungedelegation. Bragt på Altinget.dk den 1. marts 
2018.

Torsdag markerer vi jubilæet for SheDecides-
bevægelsen, som den danske regering var 

med til at stifte sidste år.
Det kom som en naturlig reaktion, da USA’s 

præsident Trump genindførte Global Gag Rule 
og fjernede finansiering for milliarder til udvik-
lingsorganisationer over hele verden, der arbej-
der med eller blot rådgiver om abort.

På tværs af partiskel og generationer står vi 
skulder ved skulder for pigers og kvinders ret 
til at bestemme over egen krop og eget liv. Som 
de danske deltagere ved konferencen vil vi i fæl-
lesskab markere Danmarks stærke engagement 
i den globale værdikamp for pigers og kvinders 
rettigheder.

I vores del af verden er det selvindlysende, 
at alle har ret til information, oplysning om og 
adgang til prævention, lovlig og sikker abort og 
andre relevante ydelser, herunder på hiv/aids-
området.

At piger og kvinder har en fundamental og 
uantastelig ret til selv at kunne bestemme over 
egen krop, liv og fremtid - uden spørgsmålstegn.

VolDtægt knægter kVinDer
Men sådan forholder det sig desværre langt fra 
alle steder i verden. Tallene taler deres eget ty-
delige sprog.

På verdensplan har anslået 214 millioner kvin-
der ikke adgang til den prævention, de ønsker 
sig, og hvert år udføres der tæt ved 25 millioner 
usikre aborter. Og mere end 800 kvinder dør hver 
dag som følge af graviditet og fødsel. 99 procent 

af dødsfaldene finder sted i udviklingslande.
Tusindvis af unge smittes med hiv dagligt, og 

unge kvinder er særligt udsatte, fordi de ikke kan 
forhandle sig til sikker sex. I mange lande sker 
en stor del af unge pigers seksuelle debut ved en 
voldtægt.

Hvert år bliver 15 millioner gift, før de er fyldt 
18 år. Det er 28 piger hvert minut eller en pige 
hvert andet sekund. Mange er med rette begyndt 
at omtale disse forhold – ikke som child marri-
age, men som child rape. Der er god grund til at 
kalde det for, hvad det er: voldtægt. At disse piger 
så heller ikke kan få abort er umenneskeligt.   

trUmPs global gag moDsVares aF 
sheDeCiDes
Torsdagens konference, som finder sted i Pre-
toria og har den sydafrikanske regering som 
medvært, skal konsolidere og udbygge SheDe-
cides-bevægelsen. Danmark var med til at stifte 
SheDecides for præcis et år siden.

Global Gag udgør et alvorlig tilbageslag for 
kampen for pigers og kvinders rettigheder og ret 
til at bestemme over egen krop. Beslutningen be-
tyder, at den amerikanske regering ikke længere 
finansielt støtter blandt andet FN-organisatio-
ner, der oplyser om prævention, abort og fami-
lieplanlægning. 

SheDecides kæmper for kvinders seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder - og for at 
rejse midler til at udfylde det økonomiske hul, 
som Global Gag Rule efterlader i FN-organisa-
tionerne. 

SheDecides er voksende, og der kommer flere 
og flere forkæmpere til fra hele verden og fra 
forskellige arenaer – regeringer, civilsamfundet, 
uddannelsesverdenen og ikke mindst unge. I be-
vægelsens første år har 40.000 personer og 150 or-
ganisationer tilmeldt sig bevægelsen og skrevet 
under på dens manifest og principper.

politikere og unge i fælles front: 
piger og kvinder har ret til at bestemme 
over egen krop
Danske politikere på tværs af partier står skulder ved skulder om pigers og 
kvinders ret til at bestemme over egen krop og eget liv – og taler sammen 
mod Donald Trumps Global Rag Rule ved konference i Sydafrika.
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Kampen for kvinders rettigheder er ikke bare 
rigtig, den er også økonomisk rationel. Det glo-
bale BNP kan øges med op til 25 procent, hvis 
kvinder får samme plads på arbejdsmarkedet 
som mænd. Erfaringen viser, at når en pige el-
ler ung kvinde undgår uønsket graviditet øges 
sandsynligheden for, at hun færdiggør skolen og 
kommer ind arbejdsmarkedet. Og vi ved at piger, 
som bliver oplyst om prævention og familieplan-
lægning vil gifte sig og stifte familie senere end 
ellers.

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 
er også afgørende for at løfte de udfordringer og 
muligheder, det giver, at verdenshistoriens stør-
ste ungegeneration på nuværende tidspunkt er 
ved at vokse op. På dansk foranledning har kon-
ferencen derfor også et særligt fokus på unge, og 
fra dansk side deltager derfor også tre ungede-
legater.

Danmark kæmPer For kVinDer PÅ 
alle Fronter
Ud over SheDecides kæmper Danmark også for 
pigers og kvinders rettigheder på en lang række 
andre fronter. 

For det første er vi er altid stærke fortalere for 
kvinder og pigers ret til at bestemme over deres 

egen krop og eget liv. Vi taler for det i interna-
tionale fora som FN, udviklingsbankerne og EU.

For det andet sætter vi ind med flere ressour-
cer. På finansloven for 2018 har Danmark fordob-
let støtten til at fremme seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder gennem multilaterale 
kanaler, i forhold til hvad der var afsat året før. 
Hele 700 millioner danske kroner. Derudover fo-
kuserer vi også målrettet på SRSR i forskellige 
bilaterale programmer, for eksempel i Uganda og 
Kenya.

For det tredje arbejder vi på en ændring af 
politikker og regler i vores programsamarbejds-
lande. I mange af vores udviklingspolitiske prio-
ritetslande, støtter vi programmer, der er målret-
tet juridiske reformer. Vi støtter også adskillige 
civilsamfundsorganisationer, der arbejder med 
kvinders rettigheder og juridisk assistance.

Vores vision er, at alle piger og kvinder får ret 
til at bestemme over egen krop. Med konferen-
cen torsdag sætter vi fra dansk side forstærket 
fokus på behovet for styrket global indsats. Og 
vi gør det skulder ved skulder og på tværs af par-
tiskel og generationer. For mere end nogensinde 
er der behov for, at vi hæver stemmen og styrker 
indsatsen i den globale værdikamp for pigers og 
kvinders rettigheder.  •
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Af Sara Rønning-Bæk, DUF ungdomsdelegat. Bragt i 
Spektrum den 15. juni 2018.

Ungdommen har altid haft en sag. Kæmpet, 
årti for årti for at gøre verden til en bedre ud-

gave af sig selv.
Jeg mener, vi igen skal finde en sag.
En sag, der kan forene på tværs af partipolitik. 

En sag, som rækker ud over Danmarks grænser 
og en sag, hvor vi kan spille en aktiv rolle for at 
lykkes.

FN’s 17 verdensmål er sagen, der bør få den 
samlede ungdom op af stolen!

68-generationen kæmpede for frihed og lige-
stilling. Siden er der blevet råbt på, at ungdom-
men igen skal forene sig om en dagsorden.

Men indtil nu er det ikke blevet til noget. 
Tværtimod anklages vi for at være narcissistiske, 
magelige og selvcentrede.

Da jeg for nylig blev udpeget som FN delegat 
for 2018 af Dansk Ungdoms Fællesråd, blev det 
tydeligt, at FN’s 17 verdensmål ikke er nærvæ-
rende for alle. 

Store dele af min ikke-politiske vennekreds 
kender ikke målene. Store dele af min politiske 
kender ikke indholdet.

Oplysning og indsigt er afgørende, før vi kan 
handle på intentionerne bag de 17 verdensmål, så 
vi står (stadig) med en stor opgave foran os – ikke 
kun i FN, men også herhjemme.

For verdensmålene er en sensation. En global 
forpligtelse om, at vi skal gøre os mere umage, 
end vi tidligere har gjort – når det gælder alt.

Ambitiøst? Ja. Urealistisk? Nej.
Vender vi blikket mod det civile Danmark, er 

arbejdet allerede i gang. Det har det været længe. 
Mere eller mindre bevidst arbejder unge i hele 

landet ufortrødent videre med at skabe foran-
dringer. Ja, tilmed i hele verden. 

Og ungdommen kan lære fra sig om, hvordan 
vi kan omsætte de fine ord og farverige plakater 
til handling i hverdagen.

Som et eksempel arbejder den sundhedsfaglige 
studenterorganisation IMCC i Etiopien med mål 

nummer 3 – sundhed og trivsel.
Partnerskabet mellem IMCC og etiopiske me-

dicinstuderende fokuserer på at styrke kvinders 
reproduktive sundhed og rettigheder, eksempel-
vis i forhold til uønskede graviditeter og usikre 
aborter.

Projektet gør de etiopiske medicinstuderende 
i stand til at arbejde som rollemodeller, der gen-
nem dialog-workshops fremmer og øger viden 
om rettigheder og ansvarlighed mellem unge 
mænd og kvinder.

Eller når Danske Døves Ungdomsforbund ar-
bejder sammen med ghanesiske døve for at op-
bygge stærke lokale ungdomsorganisationer.
Unge døve i Ghana er marginaliserede i samfun-
det og møder en række barrierer i adgangen til 
blandt andet uddannelse, sundhed og politisk 
deltagelse.

En stærk organisering af unge døve i Ghana 
kan styrke deres rettigheder, og projektet ind-
drager samtidig unge danske døve i Danmarks 
udviklingssamarbejde.

Jeg selv er liberal og næres af en skepsis for 
store institutioner som FN: Buzz-words, “trofæ”-
unge og lange mødedagsordener.

Men jeg har en stærk modvilje, som overgår 
min skepsis. En modvilje over for ligegyldighed. 

Tanken om, at vi er ligeglade, er helt ubærlig, 
når vi kigger på ligestilling i Sydamerika, ar-
bejdsvilkår i Bangladesh eller manglende demo-
kratiske rettigheder i Uganda.

At vi får nok i os selv, fordi vi glemmer, at Dan-
mark ikke er verdens navle. 

Derfor er målene i min optik den handlende 
forandring, vi har brug for. Vi må nemlig aldrig 
få nok i os selv.

Vi kan ikke bare sætte os hen i hjørnet og vente 
på, at verdensmålene opfyldes af sig selv.

Det kræver noget af os. Det kræver en genera-
tion, der “gi’r en fuck”. En generation, der sam-
ler sig om at gøre en forskel. En generation, der 
forlanger at sidde med ved bordet og ikke blot at 
være et punkt på mødedagsordenen.

Målene i sin helhed er vigtige, og det er vores 

verdensmålene kræver en generation, 
der ”gi’r en fuck” og samler sig om at gøre 
en forskel
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ansvar at omsætte det til kvalificeret viden og 
handling, som det unge foreningsdanmark alle-
rede er i fuld sving med.

Det betyder ikke, at alle er nødt til at arbejde 
lige intensivt med alle målene for at være med. 
Ikke kun fordi diverse brancher og områder be-
rører forskellige verdensmål mere end andre, 
men også fordi vi skal anerkende processen mod 
at arbejde reflekteret og aktivt med en bæredyg-
tig indstilling og ikke kun se målene som en del 
af en favorabel brandingstrategi …

Heldigvis er nogle allerede i gang.
Alligevel bør vi vende blikket mod ungdommen 

for inspiration til konkrete løsninger og metoder.
Det skal vi gøre, fordi ung-til-ung metoden, 

som du læste om lidt længere oppe, virker! Når 
unge engageres, styrkes og inddrages, er foran-
dringerne og resultaterne storslåede.

Det unge foreningsdanmark kan levere inspi-
ration og laver allerede forandringer i hverdagen, 
der er til at få øje på.

Derfor skal vi også gøre os umage med at samle 
hele den danske ungdom om at lykkes med ver-
densmålene.

Vi er Generation Verdensmål!  •
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Af Ulla Tørnæs, Sarah Chehri, Sara Rønning-Bæk, 
Amalie Helmbo, Ida Paetau, Natascha Skjaldgaard,  
Monika Skadborg. Hhv. Minister for udviklingssam-
arbejde og DUF ungdomsdelegater. Bragt i Informa-
tion den 7. august 2018.

”Min generation af unge er den største no-
gensinde. Unge, især unge kvinder og pi-

ger, er særligt sårbare, og det er derfor vigtigt at 
sikre deres inklusion i beslutningsprocesser, så 
deres behov bliver mødt. Vi bliver nødt til ikke 
blot at lave politik for unge, men med og af unge.«

Sådan lød det fra Ida Paetau, en af Dansk Ung-
doms Fællesråds seks ungdomsdelegater, som 
repræsenterer danske unge i multilaterale fora, 
i et indlæg til generalforsamlingen for Verdens-
sundhedsorganisationen i maj. 

Vi står over for den største ungdomsgenerati-
on nogensinde, og vi er ikke i tvivl. Ungdommen 
skal inddrages endnu mere.

Som der står i den danske udviklingspolitiske 
og humanitære strategi: Bæredygtig udvikling 
skal ske med og af unge, ikke bare for unge. Det 
er dog ikke altid den fortælling, der møder unge. 
Unge ses ofte udelukkende som modtagere af ud-
viklingsstøtte. Lige såvel som at unge mødes af 
formynderi og ikke tiltros evne til at træffe egne 
beslutninger.

Men unge er ambitiøse for vores verden og er 
med til at fremme arbejdet med verdensmål og 
presse på over for beslutningstagere. På mange 
måder har unge højere ambitioner end andre 
grupper, når det kommer til verdensmålene.

VerDensborgere
Unge arver verden og konsekvenserne af dagens 
politiske beslutninger. Unges levevilkår vil for 
eksempel blive radikalt ændret af klimaforan-
dringerne, og det er nu, at der skal sættes ind for 
at forhindre de værste klimaforandringer. Derfor 
tror vi på, at det er vigtigt med unges ejerskab 
over beslutningerne – unge skal være med til at 
træffe dem.

Heldigvis er Ida Paetau ikke den eneste unge, 
der har engageret sig i verdensmålene. Flere og 
flere involverer sig arbejdet med FN’s 17 ver-
densmål og er aktive i kampen for en bæredyg-
tig verden. Verdensmålene danner rammen for 
handling til den nødvendige transformation af 
økonomiske, sociale og miljømæssige forhold.

Som forandringsagenter bidrager unge til at få 
verdensmålene ud lokalt. Det ser vi, når spejderne 
på deres store lejr i 2017 lavede en verdensmåls-
plads med inspiration til, hvordan verdensmål re-
laterer sig til børn og unges hverdag, og hvordan 
man kan bidrage til en bæredygtig verden. Gen-
nem leg, madlavning med insekter og dialog om 
ulighed blev verdensmålene gjort nærværende.

FÅ oVerblik Fra morgenstUnDen
Vi sender dig dagens vigtigste artikler fra Infor-
mation. Et miks af nyheder, debat og det tunge 
stof.

Det er ikke kun i Danmark, at unge er foran-
dringsagenter for en mere bæredygtig verden. 
Som del af Danmarks udviklingssamarbejde 
indgår danske ungdomsorganisationer i interna-
tionale partnerskaber med ligesindede ungdoms-
organisationer, hvor de selv designer, implemen-
terer og evaluerer udviklingsprojekter.

Ung-til-ung-partnerskaberne sikrer kvalitets-
uddannelse, gør viden om seksuel og reproduktiv 
sundhed let tilgængelig og hjælper unge med at 
deltage i samfundet. 

ForegangslanD
Danmark kan på mange punkter ses som et fore-
gangsland, når det kommer til, at unge effektivt 
løfter arbejdet for en bæredygtig verden. Både 
unge aktivister og ministre fra andre lande spør-
ger til den danske indsats for ungeinddragelse.

I kølvandet på den udviklingspolitiske og hu-
manitære strategi igangsatte Udenrigsministe-
riet en ungeevaluering, der kom med input til, 
hvordan Danmark kan blive endnu bedre til at 
inkludere unge i udviklingssamarbejdet. Det re-

ungdommen kan løfte verdensmålene
Det er de unge, der skal arve verden og leve med konsekvenserne af de beslut-
ninger, vi træffer nu. Derfor bliver vi nødt til at inddrage dem i højere grad, end 
vi gør i dag
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sulterede i 19 anbefalinger og lanceringen af en 
ungepakke i 2018.

Med ungepakken er fokus på og arbejdet med 
unge blevet styrket yderligere, blandt andet med 
en global ungerådgiver i Udenrigsministeriet, 
der skal sikre unges indflydelse og udvidelse af 
ungdomsdelegatprogrammet, så DUF nu sender 
seks ungdomsdelegater til multilaterale beslut-
ningsfora som FN’s Kvindekommissions sam-
ling, COP24 og FN’s generalforsamling.

Gennemgående for tilgangen, som vi ser i 
Danmark, er at sætte fokus på unge, samtidig 
med at unge systematisk indtænkes i arbejdet 
for bæredygtig udvikling. Et fokus på unge skal 
sikre, at unge i større grad involveres. Når unge 
systematisk indtænkes i arbejdet for bæredygtig 
udvikling, bliver de deltagere i og får indflydelse 
på samfundet som ligeværdige partnere.

beDre inDDragelse
Til trods for, at unge rykker på mange store dags-
ordener, så står unge stadig over for en lang ræk-

ke udfordringer. Unges behov og forhåbninger 
for fremtiden overses stadig ofte.

I mange lande ser vi en tendens til, at unge dis-
krimineres og ekskluderes fra beslutninger om 
samfundet. Unges potentiale som forandrings-
agenter – i dag og i morgen – skal frigøres for at 
fremme arbejdet for en bæredygtig verden.

Vi tror på, at vi kan blive endnu bedre. Ver-
densmålene er ambitiøse, og det er vi også nødt 
til at være. Ambitionen er at sikre endnu bedre 
kår for den kommende generation: Uligheden 
mellem køn skal mindskes, klimaforandringerne 
bremses, og fattigdom afskaffes. Og for de mål er 
unge en uvurderlig drivkraft.
Unge er partnere og ledere, der skal inddrages 
som ligeværdige.  •
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Af Lisbeth Knudsen, Formand for demokratikom-
missionen og Kasper Sand Kjær, Formand for Dansk 
Ungdoms Fællesråd. Bragt i Politiken den 2. oktober.

Vi lever i en tid, hvor demokratiet på en lang 
række parametre er udfordret. Mulighederne 

for at deltage i den offentlige samtale har aldrig 
været mere mangfoldige, men tonen på de sociale 
medier afskrækker flertallet af unge fra at disku-
tere holdninger online.

Vi ligger stadig i toppen af verdensranglisten, 
når det handler om at deltage i det repræsenta-
tive demokrati gennem valg, men tilliden til de 
centrale institutioner og politikere er bemærkel-
sesværdig lav. 

Mængden af nyheder om politik er massiv som 
aldrig før, men færre og færre stoler på de etable-
rede medier som troværdige aktører.

Frivilligheden og det lokale engagement blom-
strer, men flere og flere føler sig koblet af sam-
fundsudviklingen og marginaliseret.

Der er med andre ord et utal af dilemmaer, 
der rejser spørgsmålet: Er det danske demokrati 
i krise? Vores korte, intuitive svar vil nok være 
ja. Men hvad vil det lange, eftertænksomme svar 
være? Og hvilke løsninger skal på bordet for at 
genoprette demokratiets sundhedstilstand?

Hvis du, kære læser, forventer, at denne Kronik 
leverer svarene, må vi desværre skuffe. Det er alt 
for kompleks en problemstilling, til at vi kan og 
vil give os i kast med at svare på disse spalter.

Sådan er det med demokratiet. Det er kom-
plekst, foranderligt og til alle tider defineret af 
de demokrater – eller antidemokrater – der bebor 
det.

»Demokrati er ikke et system eller en lære; det 
er en livsform; men det at leve lader sig ikke lære 
efter lærebøger og paragraffer; det er en kunst – 
eller en gave, om man vil«.

Ordene er Hal Kochs, stifter af DUF og utræt-
telig demokratiforkæmper før, under og efter 
Anden Verdenskrig. For Hal Koch og hans sam-
tidige var truslen mod demokratiet anderledes 
håndgribelig. Der foregik en blodig kamp om 

magten på vores dørtrin, og internt i Danmark 
blev vores demokratiske sindelag og sammen-
hold sat på en ufattelig hård prøve. Heldigvis har 
vores del af Europa været præget af fred siden 
afslutningen af Anden Verdenskrig, men beho-
vet for at forny og udvide demokratiet er en evig 
opgave.

Derfor har DUF besluttet sig for at nedsætte en 
demokratikommission, hvor vi vil samle væsent-
lige demokratiaktører til at kigge både indad og 
udad og i fællesskab blive klogere på udfordrin-
ger for vores demokrati og forpligte hinanden på 
at løse dem i fællesskab.

Vi tror naturligvis ikke, at demokratiets pro-
blemer løses af en kommission alene, for ansva-
ret for demokratiet hviler på os alle sammen – 
medier, politikere, borgere og civilsamfund.

Til gengæld tror vi på, at vi med demokrati-
kommissionen kan starte en bred og inddragende 
samtale om demokratiets næste udviklingstrin, 
hvor alle lag af samfundet får plads og taletid.

Vi kan ikke skrue tiden tilbage til de gode gam-
le dage, hvor forsamlingshuset var rammen om 
det lokale politiske liv, hvor de politiske partier 
var store folkebevægelser, og tempoet i nyheds-
strømmen gav plads til refleksion og diskussion. 
Vi er nødt til at diskutere, hvad der er nutidens 
og fremtidens forsamlingshuse.

Hvordan unge kan og vil engagere sig i samfun-
det. Hvordan Danmark undgår at blive splittet på 
tværs af geografi, alder, uddannelsesniveau, etni-
citet. Hvordan vi fornyer den demokratiske sam-
tale og genvinder tilliden til vores folkevalgte.

Det er let at forfalde til dommedagsscenarier 
og dystopiske forudsigelser, når man kigger ud 
over det politiske landskab – både herhjemme 
og i udlandet. Nynazister marcherer i Tysklands 
gader, Ungarns premierminister drømmer om et 
Europa bestående af illiberale demokratier, split-
telse nærmest idealiseres i USA’s politiske land-
skab, og Rusland arbejder aktivt og slet skjult på 
at påvirke demokratiske processer i Vesten.

2017 var tolvte år i træk, hvor antallet af lande, der 

er det danske demokrati i krise?
Demokratiet er en livsform, sagde Hal Koch. Men tilliden til politikere er dalende, og 
demokratiet er i krise globalt. Derfor starter DUF nu en demokratikommission. 
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blev mere demokratiske, var færre end dem, der 
blev mindre demokratiske, målt på regelmæssige 
og frie valg, frie medier, retsstatsprincipper og 
mindretalsrettigheder.

En rapport fra Pew Research peger på, at 46 
procent af de 18-29-årige i USA foretrækker at 
blive styret af eksperter frem for folkevalgte.

En analyse gennemført i 7 EU-lande af YouGov 
viste, at kun halvdelen af de unge mener, at de-
mokrati er en god styreform.

Danmark kan med andre ord se ud på en ver-
den, hvor demokratiet er udfordret. Hvordan på-
virker alt dette os i Danmark? Får vi de samme 
tendenser at se herhjemme, og hvad kan vi gøre 
for at dæmme op for dem? Det er nogle af de 
spørgsmål, demokratikommissionen kommer til 
at tage stilling til.

Vi vil dog allerede gerne nu pege på tre emner, 
hvor vi som liberalt demokrati er nødt til at sætte 
ind for at undgå, at vigtige demokratiske kende-
tegn viskes ud.

Partiernes rolle som bindeled mellem borgere 
og politikere er under forandring og har været 
det længe. Partierne var tidligere rammen om 
bestemte interesser, klasser og erhverv med en 
stærk fællesskabskultur.

I dag skifter partierne oftere vælgersammen-
sætning, og det er langtfra givet, at et partis med-
lemsbase afspejler samme partis vælgergruppe. 
Partiernes samlede medlemstal er faldet fra mere 
end 600.000 i 1960 til under 150.000 i 2016. Det 
betyder, at færre og færre deltager i valg af kandi-
dater til Folketinget, regionsråd og byråd, og der 
er få ambassadører for politisk arbejde og enga-
gement.

Partierne har svært ved i samme omfang som 

tidligere at drive en debat om samfundets gene-
relle udvikling på en måde, hvor danskerne, med-
lemmer såvel som ikkemedlemmer af partierne, 
føler sig involveret i processen.

Vi er overbeviste om, at det er her, at kimen til 
meget af den politikerlede, vi ser i dag, ligger. Hi-
storisk set har forholdet mellem partierne, med-
lemmerne og vælgerne bevæget sig ind i en nega-
tiv spiral, hvor det kan være svært at konkludere, 
om det er de faldende medlemstal, der har svæk-
ket baglandets indflydelse på politikudviklingen, 
eller om det er centraliseringen og professionali-
seringen af de politiske beslutningsprocesser, der 
har svækket de lokale partiorganisationers evne 
til at lokke medlemmer til.

Måske er det en kombination af begge. Uanset 
hvad, ser vi med største alvor på udfordringen. 
Man kan sagtens være politisk engageret uden at 
være medlem af et politisk parti, og det er rigtig 
mange danskere heldigvis også.

Men der er en særlig demokratisk værdi i, at 
politiske partier er rodfæstet i en gruppe af ak-
tive medlemmer. Der findes i vores optik ikke et 
gangbart alternativ til det repræsentative demo-
krati. Vi ønsker os ikke et konsensusdemokrati, 
hvor initiativer kun bliver virkelighed ved total 
enighed, eller et teknokrati, hvor politiske initia-
tiver måles med en objektiv målestok efter nød-
vendighed eller samfundsøkonomisk effekt.

Politik er og skal være holdningsbåren. Man 
skal kunne mærke forskel på visionerne og me-
toderne. Men vi vil have lov til at argumentere 
for, at båndet mellem politikerne, partierne og 
borgerne styrkes, så vi kan få den bedst mulige 
politiske samtale om udviklingen af samfundet.•
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dufs Vedtægter                          

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, fri-
villige 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 Dan-
mark 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- eller ungdomsarbejde. Organisationen skal være landsdæk-
kende og have en bæredygtig medlemsbase som understøtter organisationens levedygtighed lokalt 
og på landsplan. Ved landsdækkende forstås foreninger, der er opbygget af lokalforeninger, og lo-
kalforeningerne 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 un-
der 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 styrel-
sen (jf. § 3 og § 11).

Stk. 2 Midlertidig optagelse af observatørorganisationer kan foretages af styrelsen. Endelig opta-
gelse af observatørorganisationer foretages af førstkommende delegeretmøde efter indstilling fra 
styrelsen (jf. § 3 og § 11).
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Stk. 3 De organisationer, hvis medlemskab behandles på delegeretmødet, kan ikke deltage i af-
stemninger, 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 organisatio-
nens 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 medlems- eller 
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 medlemsorganisationer-
nes 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 stemmeberet-
tigede delegerede, såfremt den har indbetalt kontingent til DUF for det regnskabsår, hvori delege-
retmødet afholdes, i overensstemmelse med § 18, stk. 1, og ikke er i restance fra tidligere år.

Stk. 4 Medlemsorganisationer, der overvejende baserer sig på individuelt indmeldte medlem-
mer 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: 1 delegeret
1001- 2.000 medlemmer: 2 delegerede
2.001-4.000 medlemmer: 3 delegerede
4.001-7.000 medlemmer: 4 delegerede
7.001-10.000 medlemmer: 5 delegerede
10.001-15.000 medlemmer: 6 delegerede
15.001-20.000 medlemmer: 7 delegerede
20.001-25.000 medlemmer: 8 delegerede
25.001-35.000 medlemmer:    9 delegerede
35.001-45.000 medlemmer:  10 delegerede



45.001-60.000 medlemmer:  11 delegerede  
60.001-85.000 medlemmer:  12 delegerede
85.001-110.000 medlemmer:  13 delegerede
110.001-145.000 medlemmer:  14 delegerede
145.001-190.000 medlemmer:  15 delegerede
190.001-250.000 medlemmer:  16 delegerede
flere end 250.000 medlemmer:  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 medlem-
mer 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 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 forenin-
ger/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, temapo-
litisk drøftelse og forslag til kontingent tilstilles medlems- og observatørorganisationer på styrel-
sens foranledning senest 4 uger inden mødet.

Stk. 5 Ændringsforslag til budget eller kontingent, samt ændringsforslag til vedtægtsændrings-
forslag 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. Ændrings-
forslag til udtalelser skal være indsendt til DUF inden mødets åbning. Disse må ikke ændre inten-
tionen i den oprindelige udtalelse.

Stk. 7 Ændringsforslag til ændringsforslag vedrørende budget, kontingent og forslag til politiske 
mål skal være sekretariatet i hænde inden mødets åbning.
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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. Dele-
geretmødet afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2 Indkaldelse og dagsorden skal på styrelsens foranledning tilstilles medlems- og observatørorga-
nisationer senest 3 uger før mødet.

Paragraf 11
Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler er fastsat i ved-
tægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 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.

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 med-
lemsorganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant 
fra samme medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/forkvinde og næstformand/næstfor-
kvinde 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.
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Stk. 3 Ved valg under pkt. c) er stemmesedlerne kun gyldige, for såvidt de indeholder navnene på 
det antal kandidater, der skal vælges 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. valg- 
runde mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde skal stemme-
sedlerne 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 medlemsor-
ganisation, 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/næstforkvin-
deposten eller poster til forretningsudvalget bliver ledig, nybesættes denne post ved det førstkom-
mende delegeretmøde. I den mellemliggende periode konstituerer styrelsen sig selv.

Stk. 6 Såfremt en formand/forkvinde, næstformand/næstforkvinde eller et medlem af forretningsud-
valget træder tilbage fra sin post men ønsker at fortsætte som almindeligt styrelsesmedlem, konsti-
tuerer 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 styrelses- 
møderne, følger sekretariatets arbejde og forbereder styrelsesmøderne.

Stk. 3 Styrelsen nedsætter relevante bevillingsudvalg og kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper mv. 
efter behov.

Stk. 4 Styrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere regler for styrelsens og udvalgenes 
arbejde.

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.
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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 statsautorise-
ret revisor. Hvert år vælger delegeretmødet for 2 år en delegeretmødevalgt revisor fra medlemsor-
ganisationerne. Hvert år vælges en revisorsuppleant for de delegeretmødevalgte revisorer. Ved valg 
af delegeretmødevalgt revisor og revisorsuppleant kræves simpelt absolut flertal af de afgivne stem-
mer. 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

Paragraf 20
Stk. 1 Forslag til ændringer i DUFs vedtægter kan fremsættes af medlemsorganisationerne eller sty-
relsen. De af medlemsorganisationerne fremsatte forslag, der ønskes behandlet på førstkommende 
ordinære delegeretmøde, skal være sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. For-
slag til vedtægtsændringer skal ved styrelsens foranstaltning være afsendt til medlemsorganisatio-
nerne 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, ud-
sendes med den i § 10, stk. 2, angivne frist.

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 be-
sluttes, 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 hinan-
den følgende delegeretmøder med mindst 3 ugers mellemrum. DUFs formue skal i tilfælde af opløs-
ning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. 
Beslutning om den konkrete anvendelse 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 revi-
deret på det ordinære delegeretmøde den 3. december 2016. 
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