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DUFs DELEGERETMØDE 2019

Delegeretmødet er DUFs højeste myndighed og afholdes hvert år sidst på året. Omkring 250 per-
soner 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 
afstemning. Dirigenterne må ikke deltage i debatterne.

EVALUERING
Hvert år gennemfører DUF en deltagerevaluering af delegeretmødet. Det er vigtigt for os at vide, 
hvordan 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. 10:00, men mødesalen vil være åben fra klokken 8:45-10:00. 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 mi-
nutters varighed, som den siddende formand holder om årets gang i DUF og de projekter samt 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.

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 og strategiske 
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 æn-
dringsforslag til udtalelser og ændringsforslag til ændringsforslag til budget, kontingent og forslag 
indtil mødestart den 30. november 2019 kl. 10:00.

DUFs DELEGERETMØDE FRA A-Z
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Skabeloner til både forslag, ændringsforslag, udtalelser og ændringsforslag til ændringsforslag kan 
downloades på: 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 i papirformat, hvis du har ønsket det ved tilmelding, 
når du ankommer til delegeretmødet den 30. november, 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 storskærm.

SEKRETARIATET
DUF engagerer sig på mange felter inden for børn og unges foreningsliv både nationalt og inter-
nationalt. 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-keyhangers. 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, 
næstformand og 17 medlemmer fra hver deres medlemsorganisation. DUFs styrelse vælges på 
delegeretmødet hvert andet år (ulige år). Der er derfor valg til styrelsen på dette års delegeretmøde. 
Dagen starter med den nuværende styrelse og slutter med en ny styrelse. 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 og debattere klima. Punktet temapolitisk drøftelse er på dagsorden to gange i 
løbet af delegeretmødet. I første blok skal vi i plenum drøfte og vedtage en fælles klimapolitik for 
DUF. I anden del sætter vi i gruppedrøftelserne fokus på bæredygtighed i foreningslivet, hvor vi 
sammen taler om ungdomsforeningers roller og muligheder. 

DATO

15. november kl. 12:00

22. november kl. 9:00

22. november kl. 9:00

22. november kl. 12:00

30. november kl. 10:00

FRIST FOR

Ændringsforslag til budget, kontingent 2020

Ændringsforslag til temapolitisk drøftelse

Opstilling til posterne som formand, næstformand, medlem af  
forretningsudvalg og medlem af styrelsen

Forslag til udtalelser 

Ændringsforslag til udtalelser, ændringsforslag til ændringsforslag 
vedrørende budget og kontingent.

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 fokusere på i fællesskab.
En udtalelse kan også fungere som en relevant 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.  
De opstillede kandidater bærer gule navneskilte.

VEDTÆGTER
DUFs vedtægter er vores fælles spilleregler og hjertet i en demokratisk forening. DUFs styrelse 
fremsætter på dette års delegeretmøde et forslag om at opdatere DUFs nuværende vedtægter og 
præsenterer 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 30. november 2019 kl. 8:30-10:00.

AFREJSE Afhænger af deltagelse i middag og fest. Selve mødet forventes afsluttet 
 kl. 19:15.

MØDETS START  Lørdag den 30. november 2019 kl. 10:00.

REGISTRERING  Eventuel manglende betaling finder sted ved indregistreringen.

INDKVARTERING  Du skal selv booke din overnatning. Du kan se forslag til overnatnings-
 muligheder duf.dk. I år er det muligt ganske gratis at overnatte i et lokale 
 på Nyborg Strand, der er dog begrænsning på plads til 20 mænd og 20 kvinder.

FEST Afholdes ligeledes på Nyborg Stand i samme lokale som mødet.

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

DRIKKEVARER Øvrige drikkevarer er IKKE inkluderet. Disse kan købes i baren, hvor det 
 er muligt at bruge dankort.

MATERIALER  Du får udleveret en trykt udgave af delegeretmødehæftet på delegeret-
 mødet, hvis du har tilvalgt det ved tilmeldingen. Supplerende materiale,  
 herunder forslag til udtalelser og ændringsforslag, stemmekort, deltager-
 liste mv., vil blive udleveret ved indregistreringen.

STEMMERET  Delegerede har kun stemmeret på mødet, hvis organisationens kontingent 
 til DUF er betalt rettidigt inden 1. april 2019.

BETALING Deltagerne får kun adgang til mødet, såfremt deltagergebyret er betalt. 
 Husk at medbringe en kvittering eller anden dokumentation, hvis ind-
 betalingen er foretaget efter den 27. november 2019.

TRANSPORT Nyborg Strand ligger 15 min. gang fra Nyborg Station.
 Se evt. rejseplanen.dk for præcise tider.
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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 (75 MIN)
Mulighed for at grupperingerne kan mødes og forberede debatten.

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

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

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

FORMANDENS BERETNING TIL DEBAT (20 MIN)

HOVEDTALER (10 MIN)

UDDELING AF FORENINGSPRISEN 2019 (10 MIN)
Foreningsprisen overrækkes af Dan Jørgensen til en forening, der i 2019 har gjort 
en særlig indsats for at styrke foreningslivet.

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER (10 MIN)

OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER/OBSERVATØRORGANISATIONER 
(20 MIN)

TEMAPOLITISK DRØFTELSE 1. DEL (60 MIN)

FROKOST (60 MIN)

VALG (90 MIN)

REGNSKAB 2018 (10 MIN)
Årsregnskabet for 2018 fremlægges med efterfølgende debat.

GODKENDELSE AF BUDGET 2020 (10 MIN)
Styrelsens forslag til budget for 2020 fremlægges med efterfølgende debat af selve 
forslaget og eventuelle ændringsforslag. Til sidst stemmer delegeretmødet om 
budgettet.

08:30 – 10:00

08:45 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:20

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:10

11:10 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:50

12:50 – 13:50

13:50 – 15:20

15:20 – 15:30

15:30 – 15:40
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KONTINGENT 2020 (5 MIN)
Styrelsens forslag til medlemskontingentet for 2020 præsenteres og sættes til 
afstemning.

PAUSE MED KAFFE OG KAGE (20 MIN)

TEMAPOLITISK DRØFTELSE 2. DEL (90 MIN)

PAUSE (20 MIN)

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 FORSLAG (5 MIN)
Forslagsstillere præsenterer forslag og ændringsforslag, og der debatteres efterføl-
gende. Til sidst stemmes der.

EVENTUELT OG AFSLUTNING (10 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 netværke samtidig.

FEST

15:40 – 15:45

15:45 - 16:05

16:05 – 17:35

17:35 – 17:55

17:55 – 18:40

18:40 – 18:45

18:45 – 18:55

18:55 – 19:15

19:15 – 21:15
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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. Forslag til vedtægtsændringer

  7. Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer

  8. Temapolitisk drøftelse

  9. Valg

10. Regnskab for 2018 

11. Budget for 2020

12. Fastlæggelse af kontingent for 2020
 
13. Forslag til udtalelser

14. Indkomne forslag

15. Eventuelt

16. Afslutning
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SAMVÆRSPOLITIK FOR DELEGERETMØDET

DUF ønsker, at delegeretmødet skal være rammen for den gode samtale mellem deltagere. Her 
skaber vi sammen rummet for den nysgerrige samtale, hvor vi kan lære af hinandens styrker og for-
skelle. Vi ønsker, at snakken skal være åben og ærlig, og at man altid går efter bolden og aldrig efter 
manden. DUF repræsenterer mange forskellige organisationer, som alle har deres unikke kultur. 
DUF opfordrer derfor til at skabe en inklusiv og åben samtale med rum for hinandens forskelle. 

TRYGHEDSVÆRTER
Der udnævnes ved delegeretmødets start to eller flere tryghedsværter. Det er muligt at gå til tryg- 
hedsværterne både under og efter delegeretmødet, hvis deltagere oplever noget ubehageligt. Tryg-
hedsværterne er ædru under delegeretmødet, bærer synlige navneskilte og kan til enhver tid kon-
taktes under delegeretmødet. Deres kontaktoplysninger vil fremgå tydeligt under delegeretmødet. 
Såfremt det ikke er muligt at finde en tryghedsvært, kan man også kontakte generalsekretæren og 
den politiske ledelse i form af formand og næstformand. 

BILLEDER – OG DELING AF BILLEDER PÅ SOCIALE MEDIER 
Alle deltagere på delegeretmødet vil ved ankomsten have muligheden for at få udleveret en badge, 
som viser, at de ikke har givet samtykke til at optræde på billeder. Dette gælder for alle billeder 
taget af DUF eller andre deltagere i løbet af dagen. 

DUFs fotograf tager kun situationsbilleder i løbet af dagen. Portrætbilleder tages kun med samtykke. 
Enhver deltager på DUFs delegeretmøde kan efter ønske få fjernet sit billede fra sociale medier, 
hjemmeside og materialer. Dette gælder både for billeder taget af DUF og deltagere på delegeret-
mødet. Kontakt Mia Syberg på ms@duf.dk, hvis du ønsker at få fjernet et billede. 

ALKOHOLKULTUR 
Til delegeretmødet vil der blive serveret alkohol – vi opfordrer deltagere til at drikke med måde. Det 
skal være muligt på delegeretmødet at deltage på lige fod, uanset om man drikker alkohol eller ej. 
Vi tror, det er muligt at opsætte gode rammer for indtag af alkohol. DUF opfordrer alle deltagere til 
at være bevidst om, hvordan alkohol påvirker en og at drikke derefter. 

Tryghedsværterne kan til enhver tid indskrænke udskænkning af alkohol til bestemte personer og 
kan til enhver tid bede deltagere om at trække sig tilbage til deres hotelværelse eller sige tak for 
denne gang og tage hjem. Dette skal efterkommes uden yderlige ophold. 

DEBATKULTUR OGSÅ PÅ DE SOCIALE MEDIER 
Vi ønsker en debat, hvor der er plads til positive såvel som konstruktive kritiske ytringer. Vi ønsker 
en debat, hvor der er respekt for forskellighed, højt til loftet, og hvor vi diskuterer indhold og ikke 
personligt. Debatten har altid sit udgangspunkt i, at vi vil DUF det bedste, hvor engagement, indig-
nation og gejst er positivt. 

Hvis nogen træder ved siden af vores debatkultur, har vi alle et ansvar for at bringe debatten tilbage 
på sporet. Ved gentagende overskridelser bliver vedkommende bedt om at forlade stedet.



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 delegeret-
  mødets 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. Der foretages skriftlig afstemning i henhold til under valg til formand, 
  næstformand, forretningsudvalg og styrelse, såfremt der er opstillet flere kandidater end 
  det er påkrævet.
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, andre forslag og forslag til temapolitisk drøftelse kan stilles inden
 delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest fredag den 25. oktober 2019 kl. 12:00 i 
 henhold til § 9, stk. 2, i DUFs vedtægter.
• Ændringsforslag til budget eller kontingent samt ændringsforslag til vedtægtsændringer kan 
 stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt senest fredag den 15. november 2019 kl. 12:00 
 i henhold til § 9, stk. 5, i DUFs vedtægter.
• Forslag til udtalelser og ændringsforslag til temapolitisk drøftelse kan stilles inden delegeret-
 mødet og skal være indsendt til DUF senest fredag den 22. november 2019 kl. 9:00 i henhold til 
 § 9, stk. 6, i DUFs vedtægter.
• Opstilling til posterne som formand, næstformand, forretningsudvalgsmedlem eller styrelses- 
 medlem skal være indsendt senest den 22. november kl. 9:00 i henhold til vedtægterne §9, stk. 3, 
 i DUFs vedtægter.
• Ændringsforslag til ændringsforslag vedr. budget og kontingent samt ændringsforslag til udtal-
 elser skal væres indsendt senest den 30. november kl. 10:00 i henhold til vedtægternes §9 stk. 6 
 og stk. 7 i DUFs vedtægter.

PKT. 3    VALG AF DIRIGENTER

Styrelsens forslag til dirigenter:
• Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI
• Thomas Bach, næstformand for DIF

PKT. 4    VALG AF STEMMETÆLLERE

Forslag til stemmetællere fremsættes på delegeretmødet.
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FORMANDENS FORORD

Demokratiet er under konstant pres og konstant i udvikling. Det seneste år har danskerne været  
i stemmeboksene to gange. Særligt ved valget til Europa-Parlamentet brugte danskerne deres 
demokratiske rettigheder. Men det betyder langt fra, at vi kan læne os tilbage og være tilfredse. 
Tværtimod skal vi fortsætte med at sætte demokratiet til debat, og vi skal bruge vores demokratiske 
stemme til at påvirke og præge samfundet omkring os.
Heldigvis bruger ungdommen sin stemme hver evig eneste dag i vores foreninger. I deres hverdag.  
I deres familier. Demokratiet lever i allerhøjeste grad mellem valgene, hvor ungdommen deler  
meninger, holdninger, følelser, tro og håb. De kræver handling imod de menneskeskabte klima- 
forandringer og vil have unges mistrivsel øverst på den politiske dagsorden. Selvom demokratiet  
er udfordret, er jeg fortrøstningsfuld.

ET STÆRKERE DEMOKRATI I EN BRYDNINGSTID
2019 har for alvor også været demokratiets år i DUF med både et Skolevalg i et historisk stort om-
fang, DUFs demokratikommission i fulde omdrejninger, planerne om et nyt Center for Demokrati 
og Dannelse og endelig valg til både Europa-Parlamentet og Folketinget, hvor EP-valget gav en 
historisk høj valgdeltagelse. Det kan vi kun være stolte af og tilfredse med. 
Skolevalget blev afviklet i januar for tredje gang og med rekordmange elever og skoler tilmeldt.  
Med Skolevalget manifesterer DUF sig som en stærk og seriøs demokratiaktør, der knokler for at 
give skoleeleverne gode demokratiske vaner i en tidlig alder. 
I Demokratikommissionen har DUF samlet repræsentanter fra politiske partier, civilsamfund, uni-
versiteter og medier for at tage temperaturen på folkestyret over en række møder og understøttende, 
inddragende events. Vi fremlægger vores analyse af, om demokratiet er i krise, og leverer vores 
anbefalinger til januar.
Endelig har vi sammen med gode samarbejdspartnere på Krogerup Højskole og i DeltagerDanmark 
taget initiativ til at finde ud af, om vi sammen kan etablere et civilsamfundscenter for demokrati og 
dannelse, hvor unge klædes på til demokratisk deltagelse.

FOKUS PÅ UNGES TRIVSEL
I foråret og forsommeren har vi haft et særligt fokus på unges trivsel og mentale helbred. Emnet 
var en vigtig del af DUFs folketingskampagne, men det var også genstand for DUFs store analyse 
”#DetGodeUngdomsliv - analyse af unges forventninger, bekymringer og trivsel”. Analysen blev 
præsenteret i juni på Christiansborg. For hvis vi for alvor skal gøre op med den mistrivsel, ensom-
hed og stress, som et for stort antal unge oplever, er vi nødt til at vide mere. Analysen var med til  
at sætte DUF på landkortet som en seriøs vidensaktør på spørgsmålet om unges trivsel generelt.

LOKALFORENINGSPULJEN STØTTER LOKALT ARBEJDE
I december 2018 kunne vi endelig lukke op for midlerne i DUFs lokalforeningspulje efter lang tids 
bureaukratisk tovtrækkeri. 7 millioner kroner årligt kan lokalforeninger og grupper under DUFs 
medlemsorganisationer søge til f.eks. telte, instrumenter, rollespilsudstyr eller aktiviteter. Mere 
end 700 ansøgninger er kommet ind, 500 bevillinger er givet, og jeg er enormt glad for, at vi nu har 
mulighed for at støtte det helt nære arbejde til konkrete aktiviteter eller anskaffelser.

UNGDOMMENS ØNSKER TIL ET NYT FOLKETING
På sidste års delegeretmøde besluttede vi ungdommens ti ønsker til det nye folketing. For første 
gang nogensinde førte DUF i foråret en politisk budskabskampagne op til valget for at udbrede  
ungdommens egne ønsker til politikerne. Især fokuserede vi på unges trivsel og klima, som jeg 
opfatter som sager, der favner bredt i DUFs paraply. Vi fortsætter nu arbejdet for at omsætte de ti 
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ønsker til reel politisk indflydelse over for den nye regering. Allerede i dag er mange af ønskerne 
blevet til virkelighed takket været en stor indsats fra ungdommen bredt set.

DUFS LEDERAKADEMI 
Et af DUFs mange gode læringstilbud, som jeg gerne vil fremhæve allerede her fra året, der gik, er 
DUFs lederakademi. Det er nemlig ikke bare en lederuddannelse. Det er nærmere en uddannelse, 
hvor vi også skaber vores helt eget vidensfelt: For hvad vil det overhovedet sige at være leder i netop 
idébaserede børne- og ungdomsorganisationer? Det dykker vi ned i og udvikler sammen, mens 
lederne styrkes i deres egen lederrolle.

DET INTERNATIONALE ARBEJDE FORANKRES BEDRE
I det forgangne år har det været vigtigt for DUF, at alt det vigtige internationale arbejde, der lægges 
ude i verden, også kobles stærkere til organisationerne herhjemme, så alle frugter høstes. Derfor 
har vi bl.a. oprettet et nyt netværk for internationale koordinatorer, som på tværs af medlemsorga-
nisationer kan erfaringsudveksle og give input til, hvordan man bedst kan forankre engagementet 
derhjemme. 

UNGES STEMME SKAL HØRES I HELE VERDEN
DUF har i 2019 haft et konstant fokus på at styrke unges stemme – uanset om det er i Zimbabwe 
eller i Skanderborg. Det har vi bl.a. gjort ved at etablere samarbejder med to andre ungdomsråd 
– NYCU i Ukraine og YETT i Zimbabwe – for at styrke disse ungdomsråd og udveksle erfaringer 
omkring arbejdet med FN’s verdensmål. På den storpolitiske scene har DUFs seks ungdomsdelega-
ter repræsenteret danske unge i bl.a. FN, uanset om det har handlet om kvinders rettigheder, sund-
hed, klimapolitik eller demokrati og partnerskaber. Især har DUFs ungdomsdelegater også været 
rollemodeller for andre lande ved at vise, hvordan beslutningstagere tager unge seriøst. Et konkret 
eksempel på det er klimaministerens ungeklimaråd, der blev nedsat i marts på foranled-
ning af DUFs klimadelegater.

UNGES STEMME SKAL OGSÅ HØRES BLANDT OS SELV
En af de ting, vi kan være stoltest af, er vores konstante fokus på at udfor-
dre og udvikle os selv. Det sidste år har vi for alvor sat skub i vores projekt 
med Tuborgfondet om Alle Unge med i Fællesskabet. Her udfordrer vi os 
selv på, om vores fællesskaber er åbne over for unge udenfor fællesska-
berne. Ligeledes har vi turdet tage de svære snakke om samvær og trivsel 
i vores foreninger, hvor vi aldrig er helt i mål. Vi skal altid turde lære af 
hinandens erfaringer og konstant udvikle vores fællesskaber, så det bliver 
endnu tryggere og bedre at være medlem af det danske foreningsliv.

Jeg ser frem til vores delegeretmøde, hvor jeg håber, at I vil gå på talerstolen 
og gå i dialog med resten af delegeretmødet om året der gik, den temapoliti-
ske drøftelse og ungdommens håb, udfordringer og muligheder. 
 

Chris Preuss
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd 
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DUFs nationale og internationale arbejde med verdensmålene er i denne 

strategiperiode blevet styrket væsentligt. I januar 2019 lancerede DUF Ver-

densmålsindsatsen, som har et nationalt og internationalt sigte. DUF har 

afholdt verdensmålsworkshops for interesserede medlemsorganisationer og 

været på den årlige Verdensmålsturné rundt i landet. På internationalt plan 

har DUF startet et samarbejde med to andre ungdomsråd – NYCU i Ukraine og 

YETT i Zimbabwe – med henblik på at styrke disse ungdomsråd og udveksle 

erfaringer omkring verdensmålsarbejdet. DUF har også lavet en rapport om 

meningsfuld ungeinddragelse i vigtige, globale beslutningsprocesser, som 

bruges til at understøtte DUFs arbejde for en stærkere global ungestemme. 

VERDENSMÅLSAKADEMI
Verdens Bedste Nyheder og DUF har sammen skabt Verdensmålsakademiet, 

en miniuddannelse hvor 25 unge i 2019 blev uddannet til Verdensmålsambas-

sadører – i 2020 kan 50 unge komme på akademiet.

DUF HAR FÅET SIN EGEN TILGANG 
TIL UDDANNELSE 

Demokrati

I DUF skal alle uddannelsesaktiviteter bygge på 

demokratisk praksis.

Dialog 

I DUF tror vi på, at empati og evnen til at lytte sig 

frem til løsninger for det fælles bedste skal være 

et særligt fokus i alle uddannelsesaktiviteter.

Samfundet som klasseværelse 

I DUF tror vi på, at unge lærer bedst gennem 

erfaringer og handling sammen med andre. 

Derfor skal uddannelsesaktiviteterne tage ud-

gangspunkt i konkrete udfordringer og bruge 

samfundet som ”klasseværelse”.

Fællesskab

DUFs uddannelsesaktiviteter skal have fokus på 

at give unge en oplevelse af at være en del af et 

større fællesskab, der giver socialt tilhørsforhold 

og muliggør handling samt at tage et fælles 

ansvar. 

Myndiggørelse 

Unge skal være i stand til at tage ansvar for det 

nære og store samfund. Derfor skal DUFs ud-

dannelsesaktiviteter aktivt inddrage deltagernes 

erfaringer fra eget foreningsengagement og 

understøtte dem i selv at tage ansvar.

Mangfoldighed

I DUF skal alle uddannelsesaktiviteter arbejde 

med at aktivere mangfoldighed som en styrke 

og ressource, samt arbejde for ligeværd trods 

forskellighed.

Samfundsengagement 

Alle uddannelsesaktiviteter i DUF skal rumme 

en samtale om samfundet, og hvordan den 

enkelte medlemsorganisation bidrager til sam-

fundsengagement.

DUFs styrelse vedtog i 2018 

DUF-tilgangen til uddannelse. En 

tilgang med syv principper, der 

har været fundamentet for en 

tværgående indsats, som i 2019 

har lagt grundlaget for alle akti-

viteter på tværs af det nationale 

VERDENSMÅL

DUF-TILGANGENS SYV DIDAKTISKE PRINCIPPER

• 458 personer deltog i uddan-

 nelser

• 172 personer deltog i netværks-

 aktiviteter

• 58 medlemsorganisationer

  deltog på uddannelses- og 

 netværksaktiviteter

og internationale arbejde. Tilgangen 

har også betydet en nyskabelse 

af mange af DUFs uddannelser 

samt udvikling af nye som f.eks. 

Meningsdanneruddannelsen, DUFs 

konsulentuddannelse og flere nye 

netværk. 

FOTO: DUF
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ET STÆRKT DEMOKRATI 
– SOM LIVSFORM OG STYREFORM

 1. SKOLEN SKAL GIVE PLADS TIL FRITIDSLIVET 
  Fritidslivet er en afgørende arena for børn og unges   

  udvikling, som skolen skal give plads til.

 2. BØRN OG UNGE SKAL KUNNE NÅ DERES 
  POTENTIALE 
  Vi skal indrette vores institutioner og uddannelser 

  sådan, at alle børn og unge har de bedste forudsæt-

  ninger for at nå deres potentiale. 

 3.  PRIORITER FOREBYGGELSE 
  Vi skal skabe de bedste rammer for at forbedre unges  

  trivsel og mentale sundhed ved at prioritere forebyg-

  gelse og behandling. 

 4.  OPFYLD FORPLIGTELSERNE I PARIS-AFTALEN 
  Vi skylder den næste generation at tage klimaforan-

  dringerne alvorligt, ved at Danmark overholder 

  forpligtigelserne i Paris-aftalen. 

 5.  SÆNK PENSIONSALDEREN 
  Vi skal sænke pensionsalderen, så unge i dag også   

  har mulighed for en værdig pension efter et langt   

  arbejdsliv. 

 6.  AFSKAF OMPRIORITERINGSBIDRAGET 
  Vi skal sikre kvalitetsuddannelser til alle unge ved 

  at afskaffe omprioriteringsbidragets besparelser 

  på 2% om året. 

 7. INDIVIDUEL UDDANNELSESVEJLEDNING 
  Vi skal genindføre unges ret til individuel uddannel-

  sesvejledning, så alle kan vælge uddannelse på et 

  oplyst grundlag. 

 8. MINDRE BUREAUKRATI FOR FORENINGER 
  Reglerne på foreningsområdet skal forenkles, så for  

  eningslivet ikke bliver modarbejdet af bureaukrati. 

 9. DANMARK SKAL FORTSAT BAKKE OP OM 
  MENNESKERETTIGHEDER 
  Menneskerettighederne sikrer fred og retfærdighed,   

  og det skal Danmark fortsat bakke op om. 

10.  BEVAR DEN GODE ADGANG TIL NATUREN 
  Folketinget skal arbejde for at bevare adgangen til   

  naturen, så de næste generationer også får mulighed   

  for at lære den at kende. 

UNGDOMMENS KLIMATOPMØDE OG OVERRÆKKELSE AF KLIMAAFTALEN
   
Som del af ungdommens ønsker 

tog DUF i april initiativ til at samle 

repræsentanter for alle ungdomsor-

ganisationer med moderpartier på 

Christiansborg til klimatopmøde. 

Efter otte timers forhandlinger 

landede de en ambitiøs klimaaftale 

for Danmark. Klimaaftalen sendte et 

signal til Christiansborg om at tage 

klimaforandringerne alvorligt og 

handle nu.

UNGDOMMENS ØNSKER

Til delegeretmøde i 2018 besluttede 

medlemsorganisationerne i fælles-

skab ti ønsker til et nyt Folketing. 

DUF har gennem foråret og op til 

folketingsvalget arbejdet aktivt med 

at udbrede kendskab til ungdom-

mens ønsker. DUF har sat stærkt ind 

med en kampagne om unges trivsel 

og mentale sundhed samt stillet 

krav om forebyggelse og behand-

ling. Gennem efteråret har DUF 

arbejdet videre for ungdommens ti 

ønsker i dialogen med den nye rege-

ring og har indgået et samarbejde 

med Dansk Arbejdsgiverforening 

om en Ungdomskommission.
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DM I DEBAT
Frederik Vad Nielsen fra Danmarks Socialdemokratiske 

Ungdom vinder DM i Debat på Solskinsøen og er der-

med Danmarks bedste debattør i 2019.
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SKOLEVALG 2019

I januar blev der med succes for tredje 

gang afholdt Skolevalg. 

• 811 skoler var tilmeldt, 83.112 elever   

 deltog, og 63.872 elever afgav  

 deres stemme på valgdagen, 

 hvilket giver os en stemmeprocent

 på 76,85 %

• Der blev i alt afholdt 484 debatter

 med 1194 debattører fra 11 politiske

 ungdomsorganisationer.

• Omkring 50 folketingsmedlemmer

 og ministre overværede debaterne. 

Skolevalget er udbredt i langt højere 

grad end tidligere og har dermed   

haft betydning for mange flere elever. 

 

Skolevalget fortsætter på folkesko-

lerne igen i 2021.

DEMOKRATIETS DAG

De seneste to år har DUF afholdt Demokratiets Dag på 

erhvervsskoler og Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

med fokus på at øge elevernes engagement i demokratiet. 

Projektet er støttet af Fagbevægelsen Hovedorganisationen 

og når året er omme, har DUF gennemført Demokratiets 

Dag ca. 175 gange for omkring 16000 elever siden projektet 

startede. 

Undersøgelser fra tidligere år viser, at elevernes tillid til 

demokratiet er bekymrende lav. 

• Kun 27% af erhvervsskoleeleverne tror, at politikerne 

 ville tage deres problemer alvorligt, selvom de snakkede 

 med dem personligt.

• Kun 38,5% vil stemme til det kommende folketingsvalg

 og 26,7% vil måske stemme.

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

Demokratiets Dag.

VALG- OG DEMOKRATIFEST PÅ 
GRUNDLOVSDAG

Den 5. juni var DUF sammen med KFUM-Spejderne i Dan- 

mark vært for en valg- og demokratifest, hvor alle DUFs 

medlemsorganisationer var inviteret til at fejre vores de-

mokrati og foreningsliv. Dagen bød på grundlovstaler fra 

engagerede frivillige fra Sammenslutningen Af Unge Med 

Handicap, Danske Studerendes Fællesråd og Operation 

Dagsværk, workshop fra ungdomsdelegaterne for demo-

krati og partnerskab, samt fællesspisning.
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DUF har arbejdet benhårdt for at få flere unge til 

stemmeurnerne ved EP-valget i maj, fordi DUF 

ved, at ungdommen har rigtig meget på hjerte! 

Også på EU-plan er valgdeltagelsen steget – 

særligt blandt de unge. Til sidste EP-valg i 2014 

stemte 28% af de europæiske unge, i 2019 steg 

tallet til 42%.

EP-ROADTRIP PÅ PRODUKTIONSSKOLER 
Gennem foråret har DUF i samarbejde med Vi vil 

Europa og Fagbevægelsens Hovedorganisation  

besøgt 20 produktions- og erhvervsskoler i hele 

landet for at tale om det kommende Europa-

Parlamentsvalg. Eleverne deltog i flere work-

shops og fik mulighed for at gå i dialog med 

danske EU-politikere.

DUF FOREBYGGER 
RADIKALISERING 
BLANDT UNGE

Det seneste år har DUF i samarbejde 

med teater- og medieproducenten 

C:NTACT fremført forestillingen  

”Ekstremt demokratisk” 50 gange.  

Et samarbejde med støtte fra Tryg- 

fonden udviklet under partnerskabet 

@lliancen. Forestillingen har haft 

fokus på ekstremisme, radikalisering 

og at få unge til at blive bevidste om, 

hvilke spørgsmål de skal stille til deres 

egen og andres holdninger – på den 

måde diskutere grænserne for, hvad 

demokratiet kan rumme. Evaluerin-

gen viser, at de unge, der har set fore-

stillingen, bliver mere opmærksomme 

på ekstremisme og radikalisering, og 

at de i højere grad ved, hvordan de 

skal og kan reagere.

Antallet af danskere, som stemte ved 
Europa-Parlamentsvalget slog rekord.

Er demokratiet i krise? Det er spørgsmålet, som Demokratikommissionen har 

forsøgt at svare på i løbet af det sidste år. Kommissionen har haft til opgave 

at tage temperaturen på demokratiet i Danmark, fordi det tyder på, at der er 

en række krisetegn: selvom der er stor mulighed for at deltage i den offent-

lige debat, så afskrækker tonen på de sociale medier flertallet af unge fra at 

diskutere holdninger online. Og selvom danskerne i stor grad deltager i det 

repræsentative demokrati gennem valg, har de grundlæggende ikke tillid til 

de politikere, de stemmer ind – eller på de journalister, som skal dække de 

politiske nyheder. Endelig føler mange ikke, at de kan gøre en forskel i deres 

samfund gennem foreningerne, på trods af, at frivilligheden og det lokale en-

gagement blomstrer. Udfordringerne er mange og Demokratikommissionen 

skal derfor bidrage med forslag til tiltag, der kan sikre et stærkt og tidssvaren-

de demokrati i Danmark. I 2019 har der været fem møder i Demokratikom-

missionen samt en lang række paneldebatter, workshops og debataktiviteter 

for danskerne og DUFs medlemsorganisationer. Arbejdet kulminerer i starten 

af 2020, hvor Demokratikommissionen udgiver sin endelige betænkning og 

anbefalinger.

Næsten 7000 unge har set 
forestillingen ”Ekstremt demo-
kratisk”.

FLERE UNGE TIL STEMMEURNERNE



20

DUFs DELEGERETMØDE 2019 PUNKT 
5

FORENINGSUDVIKLING

DUF LEDERAKADEMI

ALLE UNGE MED I FÆLLESSKABET

kører frem til udgangen af 2019. Målet 

er i alt at udvikle 20 ungefællesskaber, 

uddanne 100 unge og få 1000 under-

repræsenterede unge med i fælles-

skabet.

DUF tilbyder juridiske rådgivning med et konstant fokus på at sikre medlems- 
organisationers vilkår lokalt og indsamle viden om lokale forhold i forskellige 
kommuner. DUF har det seneste år håndteret:
•  93 henvendelser og spørgsmål fra medlemsorganisationerne
•  37 juridiske spørgsmål fra lokalforeninger. 

Tuborgfondet og DUF har fortsat 

partnerskabet om ”Alle unge med 

i fællesskabet”. Partnerskabet skal 

sætte fokus på, hvordan endnu flere 

unge bliver del af et lokalt demokra-

tisk fællesskab i DUFs medlemsorgani-

sationers lokalforeninger. Ambitionen 

er at give alle unge lige adgang til et 

demokratisk dannende fællesskab. 

Erfaringer fra undersøgelserne vil blive 

formidlet på tværs af medlemsorga-

nisationerne gennem en kampagne, 

årlige konferencer og uddannelse af 

unge frivillige i at blive fællesskabsam-

bassadører. I 2019 har DUF understøt-

tet 13 ungefællesskaber i at realisere 

deres mangfoldighedsprojekt, som 

23 unge, fra 16 af DUFs medlems-
organisationer er i gang med DUFs 
lederakademi.

DUFs lederakademi er en ny uddannelse i idébestemt ledelse for unge, som står 

i spidsen for deres forening. På uddannelsen styrkes den enkelte i sin egen leder-

rolle og sammen dyrkes det særlige ved at være ’ung topleder’, som skal lede 

andre på baggrund af et formål i en forening.
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LOKALFORENINGSPULJEN
 

Lokalforeningspuljen består af syv millioner kroner som lokalforeninger i DUFs 

medlemsorganisation kan søge pr. år. Siden december 2018 har puljen modtaget 

mere end 700 ansøgninger og givet næsten 500 bevillinger til lokalforeninger 

fra 57 af DUFs medlemsorganisationer. Samlet set er der givet 14 millioner kroner 

direkte til det lokale foreningsliv fra DUFs nye pulje. I foråret havde DUF ad tre 

omgange inviteret politikere med på foreningsbesøg i fire landsdele for at se, 

hvad pengene fra puljen konkret går til i de lokale foreninger.

NYT MATERIALE TIL 
TRIVSEL OG SAMVÆR

DUF har det sidste år haft fokus 

på trivsel, samvær og ligestilling i 

foreningerne. Gennem netværks-

grupper med fokus på ung til ung 

relation og voksen til barn relation 

udviklede DUF sammen med delta-

gerne et materiale med tilhørende 

guidelines til, hvordan organisa-

tioner og foreninger kan udforme 

samvær- og trivselspolitik. Find 

materialet på duf.dk.

CENTER FOR DEMOKRATI OG 
DANNELSE
Alle unge skal lære at turde og 

ville præge samfundet! Derfor er 

DUF gået sammen med Krogerup 

Højskole og DeltagerDanmark om 

at etablere et civilsamfundscenter 

for demokrati, som har til formål at 

uddanne unge i at være demokra-

tiske fortalere og til at tage del i det 

samfund, de er en del af.

  UNGDOMSØEN

Ungdomsøen ligger i Øresund og er også kendt som Mid-

delgrundsfortet. I 2015 overtog spejderbevægelsen og 

besluttede at gøre den gamle bastion til alle unges ø. Den 

24. august 2019 åbnede Ungdomsøen, så det nu er muligt 

for alle – især unge – at fylde den med handlinger, nye 

tanker og masser af fællesskab. DUF er kernepartnere og 

involveret i nogle af øens udviklingsspor.
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INTERNATIONALT 
2019 var andet år med DUFs globale ungeprogram. 

Omdrejningspunktet for programmet er at styrke unges 

mulighed for deltagelse i og indflydelse på foreningslivet, 

samfundet og demokratiet gennem partnerskaber og 

netværk mellem danske ungdomsorganisationer og ung-

domsorganisationer i verden. Andet år har givet mulighed 

for at videreføre samt styrke indsatser og partnerskaber 

og dermed involvere endnu flere af DUFs medlemsorgani-

sationer i det internationale arbejde. 

DUFs internationale pulje er kernen i DUFs globale 

ungeprogram og er en åben mulighed for alle DUFs med-

lemsorganisationer. Puljen støtter omkring 50 partner-

skaber mellem 20 forskellige medlemsorganisationer og 

deres partnere i 25 forskellige lande. 

PARTNERSEMINAR

I maj afholdt DUF partnerseminar 

for DUFs medlemsorganisationer 

og deres internationale samar-

bejdspartnere. Formålet var at 

styrke organisationernes partner-

skab og fælles projekter, gennem 

temaer som partnerskabsudvikling, 

fortalervirksomhed, organisatorisk 

læring, frivillighed, projektdesign 

og forandringshistorier. Som noget 

særligt var der deltagere fra organi-

sationer, som har internationalt 

samarbejde under DUFs internatio-

nale pulje og organisationer, som 

har andre former for internationalt 

samarbejde.

TVÆRPOLITISK NETVÆRK I UKRAINE 

2019 var opstartsåret for det nye tværpolitiske netværk mellem Danmark og 

Ukraine. I foråret blev der afholdt informations- og lanceringsmøde i begge lande 

med bred repræsentation af de politiske ungdomsorganisationer. I august var 

første møde mellem de danske og ukrainske deltagere, hvor repræsentanter fra 

i alt 15 ungdomsorganisationer mødtes for i fællesskab at skabe rammerne og 

strategien for de kommende aktiviteter i netværket. Samarbejdet med Ukraine 

betyder derfor 

en mulighed for 

at skabe en bæ-

redygtig og re-

levant platform, 

og samtidig 

kan netværket 

adressere nogle 

begrænsninger i 

ungdomspolitisk 

organisering og 

for unges ind- 

flydelse i parti-

politik.

DIALOGAMBASSADØRERNE 
FYLDTE TI ÅR

I maj fejrede DUFs dialogambassadører 10-års 

jubilæum. Et jubilæum der markerer arbejdet 

for at skabe dialog på tværs af religion, etni-

citet, klasseskel og landegrænser. I de ti år 

projektet har eksisteret, er mere end 30.000 

unge blevet trænet i dialog af dialogambas-

sadører i Danmark, Egypten, Jordan og Tune-

sien. Jubilæet blev en rørende aften, hvor der 

blev set tilbage på et helt årtis betydnings-

fuldt arbejde. Dialogambassadører, samar-

bejdspartnere og gode venner af DUF bidrog 

alle til diskussionen om, hvordan arbejdet for 

at fremme dialog har været det sidste årti. De 

bedste oplevelser med interkulturel dialog 

blev diskuteret samtidig med en snak om, 

hvor der (stadig) er brug for mere dialog.

Lande: Etiopien, Uganda, 
Tunesien, Zimbabwe, Kenya
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UNGDOMSDELEGATER

DUF samarbejder med Udenrigsministeriet om at sende seks danske ungdoms-

delegater til FN for at repræsentere danske unge. Det overordnede tema for 

delegaternes arbejde er Verdensmål og menneskerettigheder, delt ind i tematik-

ker: 1. Ligestilling og SRSR (Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder), 2. 

Klima og Miljø og 3. Demokrati og Partnerskaber. 

Ungdomsdelegaterne er med til at sætte unge på dagsordenen på globalt plan 

og spiller en stor samt positiv rolle i arbejdet med at give unge en stemme i 

internationale fora samt at påvirke rammer og beslutningstagere. Ungdomsde-

legaternes indsats har blandt andet bidraget til at sætte skarp fokus på unges 

rolle i udviklingssamarbejdet og har eksempelvis resulteret i oprettelsen af det 

danske Ungeklimaråd, hvor DUFs klima- og miljødelegat Monika Skadborg er 

formand. 

UNGDOMSLEDER-
KURSER I FEBRUAR 
OG SEPTEMBER

DUF har undervist ungdoms-

ledere fra Danmark, Tunesien, 

Uganda, Kenya, Filippinerne 

og Tanzania i projektstyring, 

bæredygtighed, dialogmetoder 

og facilitering af workshops. En 

ungdomsleder er en fuldtids-

frivillig, som har dedikeret 3-12 

måneder til at arbejde på et 

internationalt projekt, som drives 

i partnerskab mellem en dansk 

organisation og en international 

partnerorganisation. 

NYT NETVÆRK FOR 
INTERNATIONALE 
KOORDINATORER 

Som et nyt initiativ har DUF oprettet 

et netværk for internationale koordi-

natorer, som på tværs af medlems-

organisationer kan erfaringsudveks-

le, give inspiration og faglige input, 

der kan styrke det internationale 

arbejde og på bedste vis forankre 

engagementet i DUFs medlemsor-

ganisationer. 

EXPLORE TUNESIEN

I marts var fire medlemsorganisa-

tioner på en fælles partneridenti-

fikationsrejse til Tunesien. Formå-

let var at mødes med forskellige 

tunesiske ungdomsorganisationer 

og undersøge mulighederne for at 

starte nye partnerskaber op. Inden 

rejsen havde alle fire organisationer 

deltaget i et 3-dages kursusforløb, 

hvor de blev introduceret til interna-

tionalt partnersamarbejde og den 

tunesiske kontekst. Næste skridt er, 

at de organisationer, som har fundet 

en mulig samarbejdspartner, søger 

DUFs internationale pulje og går 

videre med at udvikle et projekt i 

samarbejde med en tunesisk orga-

nisation.
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DUFS ARBEJDE I EUROPA
NY UNGESTRATEGI I
EU & 11 EUROPÆISKE 
UNGDOMSMÅL

”Engage, Connect, Empower” er 

overskriften på den Europæiske 

Unions nye Ungestrategi. Frem til 

2027 skal den sætte rammen for 

EU's ungdomspolitik herunder 11 

ungdomsmål, som unge fra hele 

EU, herunder også delegater fra 

DUF, har sat sit præg på. DUF har 

blandt andet afholdt dialogmøder 

for DUFs medlemsorganisationer 

for at få input til EU-arbejdet.

EU-UNGDOMSDELEGATER REPRÆSENTERER 
DE DANSKE UNGE I EU
 

Nicolai Boysen (Netværket af Ungdomsråd) og Christian Andersen Mølby 

(KFUM-Spejderne i Danmark) har repræsenteret den danske ungdom ved 

ungdomskonferencer i Rumænien og Finland. De har talt med europæiske 

beslutningstagere, embedsmænd og forskere om fremtidens arbejdsmarked, 

digitalisering og unges arbejdsforhold. Konferencerne er del af EUs Ungdoms-

dialog, hvor der skal diskuteres, hvordan de 11 ungdomsmål kan omsættes til 

virkelighed.

UNDERSØGELSE OM DANSKE UNGE OG EUROPA

I samarbejde med Epinion har DUF undersøgt danske unges holdning til og engagement i Europa. En viden som DUFs to 

ungdomsdelegater tager med til Ungdomskonferencen under EUs Ungdomsdialog i 2020. Nøgletal fra undersøgelsen er:

• 74% af de unge i Danmark føler 
 sig i nogen eller høj grad 
 som europæer. Flertallet af 
 de unge mener altså, at man 
 både kan føle sig dansk, 
 europæisk og lokal forankret.

• 66% af unge mellem 16-30 år  
 har en holdning til, i hvilken
 retning Europa og EU skal 
 udvikle sig. Men kun 36% af 
 danske unge mener, at deres 
 holdning til Europa er værd 
 at lytte til!

• For unge mellem 16-30 år er de 
 tre vigtigste emner, som euro-
 pæiske politikere tager sig af lige   
 nu: 
 klima og miljø på en klar første 
 plads, herefter flygtninge og ind-
 vandring, samt sikkerhed og terror.
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DET GODE UNGDOMSLIV

COPENHAGEN PRIDE 2019

DUF deltog igen i Copenhagen Pride Week. Sammen med mange fra medlems-

organisationer satte DUF fokus på mangfoldighed i foreningslivet. Onsdag aften i 

Pride-ugen afholdt DUF Foreningsgullash a’la pride og diskuterede mangfoldig- 

hed – og hvordan foreningslivet kan sikre gode vilkår og rettigheder for LGBT+unge.  

Lørdag eftermiddag deltog DUF i Pride-paraden gennem Københavns gader med 

omkring 150 deltagere fra en bred gruppe af medlemsorganisationerne.

DUF ÅBNER 
ACTIVE SCIENCE PULJE

I efteråret 2019 har DUF indgået et 

samarbejde med Villum Fonden om-

kring en pulje på foreløbig 1 million 

kroner, hvor børn og unge kan søge 

om midler til science projekter.

Ungeanalysen satte skarpt på det 

gode ungdomsliv og forsøgte at 

finde frem til, hvad unge selv mener 

skaber og forhindrer det gode ung-

domsliv. 

Selvom flertallet af unge føler, at de 

har et godt liv, så er ungdommen 

under et pres for at præstere. Et 

pres som ikke alle unge holder til 

og hvor mange har svært ved at leve 

op til de mange krav, hvilket skaber 

mistrivsel, ensomhed og stress. 

Resultaterne var dog også positive, 

da de viste, at menneskelige rela-

tioner var afgørende for det gode 

ungdomsliv. Her kan foreningslivet 

byde ind, da unge foreningsaktive 

generelt føler, at de har en bedre 

liv end andre unge. Til lancering på 

Christiansborg i juni deltog over 120 

herunder forhenværende uddannel-

ses- og forskningsminister Tommy 

Ahlers.

#DETGODEUNGDOMSLIV – EN ANALYSE AF UNGES FORVENTNINGER, 
BEKYMRINGER OG TRIVSEL
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DUF I DEBATTEN 2019 – OVERSIGT
ALLE INDLÆGGENE KAN LÆSES BAGERST I DELEGERETMØDEHÆFTET.

• KRONIK: FOLKETINGET STÅR STADIGT SVAGERE OVER FOR REGERING OG EMBEDSVÆRK
 Af Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, og Lisbeth Knudsen, formand for Demokrati-
 kommissionen. Information, 2. september 2019

• SVARENE PÅ LIGESTILLINGSUDFORDRINGERNE FINDES, MOGENS JENSEN
 Af Marie My Warborg Larsen, Anja Katrine Søndergaard og Chris Preuss, hhv. danske ungdomsdelegater 
 til FN og formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Politiken, 31. august 2019

• DUF TIL FORSKNINGSMINISTEREN: UNGES TRIVSEL SKAL FORBEDRES
 Af Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Altinget, 29. august 2019

• RETTEN TIL EN GOD ALDERDOM 
 Af Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Børsen, 16. juli 2019 

• VORES DEMOKRATI VILLE VÆRE FATTIGERE UDEN UNGDOMSPARTIERNE
 Af Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, svarer på et andet indlæg. Information.dk, 
 11. juli 2019

• FORMAND FOR DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD KALDER PÅ HANDLING: 
 TO UD AF TRE UNGE ER BANGE FOR AT VÆLGE FORKERT I LIVET
 Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Kristeligt Dagblad, 4. juli 2019

• KÆRE POLITIKERE: HVAD VIL I GØRE VED UNGES VOKSENDE MISTRIVSEL?
 Chris Preuss skriver som forretningsudvalgsmedlem ansvarlig for DUFs folketingskampagne. 
 Avisen Danmark, 3. juni 2019

• DANMARK RISIKERER AT BLIVE SKÆVT. DERFOR MÅ VI STYRKE DELTAGER-
 DEMOKRATIET
 Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og Lisbeth Knudsen, formand for Demokrati-
 kommissionen. Kristeligt Dagblad, 13. maj 2019

• MEDIERNE SKAL TAGE ANSVAR FOR DEBATTEN PÅ NETTET
 Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Jyllands-Posten, 18. marts 2019

• KRONIK: HER ER SYV FORSLAG TIL AT STYRKE UNGES PSYKISKE TRIVSEL
 Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Kristeligt Dagblad, 8. marts 2019

• DUF-FORMAND: VI SKAL HJÆLPE FLERE UNGE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET
 Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og medlem af regeringens Disruptionråd. 
 Altinget.dk/Arbejdsmarked, 26. februar 2019

• UNGE STÅR I EN DEMOKRATISK SELVTILLIDSKRISE: SKOLEVALGET KAN SIKRE 
 FOLKESTYRET 
 Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget og Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. 
 Politiken, 25. januar 2019
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• KRONIK: HVAD SKAL VI MED PARTIERNE? 
 Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og Lisbeth Knudsen, formand for Demokrati-
 kommissionen og chefredaktør Mandag Morgen/Altinget. Jyllands-Posten, 21. januar 2019

• KAN DU GIVE DINE ORGANER, BØR DU OGSÅ KUNNE STEMME
 Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Berlingske, 15. december 2018
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DUFs ØKONOMI OG PULJER 

DUFS ÅRSREGNSKAB 2018
Det økonomiske resultat for DUF i 2018 landede med et overskud på 86 t.kr. Til sammenligning lå 
det i 2017 med et overskud på 475 t.kr. Omsætningen i 2018 blev i alt 29,7 mio. kr. Til sammenlig-
ning landede det i 2017 på 27,2 mio. kr. 

DUFS PULJER
DUFs økonomi bygger på to komponenter; hhv. intern finansiering (Udlodningsmidler fra Danske 
Spil) som udgjorde i alt 147 mio. kr. i 2018 og ekstern finansiering (andre offentlige puljer, EU-mid-
ler, Danida DAPP-midler og international pulje/CISU-bevilling). Midlerne, der udgør økonomien, 
inkluderer således både driften af DUFs sekretariat samt de uddelte midler fra de fire bevilgende 
puljer: Tipspuljen, Initiativstøttepuljen, MENA-puljen og den internationale pulje. 

DUF uddelte i 2018 i alt 128,8 mio. kr. fra Tipspuljen og Initiativstøttepuljen tilsammen mod 125,7 
mio. kr. i 2017. Udgifter til administration af Tipspuljen var på 2,5 mio. kr. i 2018. Til sammenlig-
ning var det i 2017 på 2,7 mio. kr. Der har været i alt 2,6 årsværk beskæftiget med tipsadministration 
i 2018. Midlerne i de internationale puljer, hhv. MENA og Projektpuljen, kommer fra bevillinger 
under Udenrigsministeriet. Midler forvaltes separat fra Tipsmidlerne i henhold til reglerne omkring 
forvaltning af statslige bistandsmidler. Der uddeltes i 2018 2,9 mio. kr. fra DUFs MENA-pulje og 
8,6 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 København Ø. Sekretariatet havde i 2018 et antal 
årsværk på 30,4 som inkluderer både tipsadministrationen, staben og projektmedarbejdere. Lønom-
kostninger var samlet set på 15,2 mio. kr. i 2017 mod 14,8 mio. kr. i 2017.

GENERELT OM UDLODNINGSMIDLERNE I DUF
DUF modtager i henhold til udlodningsloven en andel af overskuddet, der genereres af Lotto og 
øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF anvende 
midlerne til ”ungdomsformål”. DUF fastsætter selv sine tilskudsregler, der efter godkendelse af 
Tipsungdomsnævnet, der er nedsat af Kulturministeren, bliver offentliggjort som bekendtgørelse i 
Lovtidende. Pt. giver DUF to former for støtte: driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdoms-
organisationer 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 2018 cirka 147 mio. kr.  
 
De nærmere tilskudsregler, ansøgningsskemaer, regler for revision mv. kan findes på 
www.duf.dk/tips.
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”Ungdommen 
har før i 

vanskelige tider 
samlet sig til forsvar 

for demokratiet” 
– Slå ring om demokratiet, 

et læserbrev bragt i Politiken under-
skrevet af 53 organisationer under 

Dansk Ungdoms Fællesråd
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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, ho-
ved, 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 
livsindstilling på grundlag af en kristen livs-
anskuelse.

BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMS-
FORBUND
Fungerer som ungdomsorganisation for det 
ikke uniformerede børne- og ungdomsarbejde 
i Baptistkirken. BBU tilbyder en bred vifte af 
aktiviteter for børn og unge, fx gospelkor, søn-
dagsskoler og ungdomsskoler.

DUFs MEDLEMMER

BIFROST
Landsforeningen Bifrost er en landsdækkende 
paraplyorganisation for foreninger, der benyt-
ter 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 sommerlej-
re, 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 
mødet skaber vi fredsuddannelse. Vi er ver-
densborgere og arbejder for en åben og retfær-
dig 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 om-
kring i Danmark har DFS lokale klubber, der 
hver især tilbyder forskellige aktiviteter til børn 
og unge med udgangspunkt i den kristne op-
læring.
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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 
samfund, blandt andet gennem brug af oplægs-
holdere som præster, kunstnere og politikere.

DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE 
UNGDOM
Er en politisk ungdomsorganisation, der sym-
patiserer med den socialdemokratiske tanke-
gang og ideologi. I DSU er der plads til mange 
forskellige holdninger, og medlemmerne kan 
ofte være uenige om et emne, men det gør kun 
diskussionerne mere interessante og nuance-
rede.

DANMARKS UNGE KATOLIKKER
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 
repræsenterer amatørteater i Danmark. DATS 
varetager enkeltmedlemmers, sceners, insti-
tutioners 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 
netværk med andre unge. Vi bidrager til den 
demokratiske debat om flygtninge ved at for-
midle viden 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 
årlige sommerlejr for alle medlemmer.
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UK
UNGDOMSKREDSEN
DANSK HANDICAP FORBUND

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

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 udveks-
lingen 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. 
Foreningen har som formål at udvikle børn og 
unge til opmærksomme og selvstændige men-
nesker, der efter bedste evne påtager sig et 
medmenneskeligt 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 dag-
ligt møder udfordringer i skolen, på arbejds-
markedet 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 levevil-
kår.
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DANSKE UNGDOMS- OG BØRNE6
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 
sammenhold skal være med til at styrke med-
lemmernes evne og lyst til at tage ansvar for 
eget liv samt deltage aktivt og engageret i fri-
tidslivet.

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 pige-
spejdere får pigerne et frirum, hvor de ikke skal 
tænke på deres køn og de forventninger, der lig-
ger til dem, men bare kan være som de er.

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 medmenneskeligt ansvar i det danske sam-
fund og ude i verden. Uniformen er en kaki-
farvet 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 spej-
deridéen. 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.

 

DYRENES ALLIANCE
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 
omkring dyrs vilkår og velfærd, med det formål 
at få de unge til selv at tage aktivt stilling til dy-
rene i vores samfund og motivere de unge til at 
bidrage til at skabe ændringer for dyrene.

ERHVERVSSKOLERNES 
ELEV-ORGANISATION
Er en interesseorganisation for eleverne på tek- 
nisk skole og HTX. EEO varetager erhvervs-
skoleelevernes interesser og arbejder blandt 
andet for at sikre elevernes rettigheder, forbed-
re arbejdsmiljøet, 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.
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FAGBEVÆGELSENS UNGDOM 
– ELEVER, LÆRLINGE OG STUDERENDE
Varetager og koordinerer Fagbevægelsens Ung- 
dom’s indsats overfor forbundenes medlemmer 
under 30 år, der automatisk er medlem af Fag-
bevægelsens Ungdom. Blandt organisationens 
faste aktiviteter er Jobpatruljen, der tager rundt 
for at tjekke unge lønmodtageres løn- og an-
sættelsesvilkår.

FORENINGEN AF UNGE NYDANSKERE
Organiserer unge nydanskere fra det meste af 
verden, der er kommet til Danmark som en-
ten første- eller andengenerationsindvandrere. 
FUN arbejder blandt andet med at lære børn og 
unge af anden etnisk oprindelse end dansk om 
demokrati og danske foreningsprincipper.

FRELSENS HÆRS BØRNE- OG 
UNGDOMSARBEJDE
Laver lokalt børne- og ungdomsarbejde samt 
nationale lejre i en række byer landet over. Al 
Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejdes 
arbejde er funderet på et kristent grundlag og 
aktiviteterne 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 moder-
ne børn, unge og voksne. Aktiviteterne i FDF 
varierer fra kreds til kreds, men musik, leg og 
friluftsliv 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.  
IMCC oplyser og underviser om samt debatte-
rer sundhed.

INTERNATIONALT FORUM
Er en solidaritetsorganisation, som arbejder 
mod global ulighed og fattigdom ved at støtte 
anti-imperialistiske bevægelser ude i verden. 
Foreningen laver oplysningsarbejde, arrange- 
rer offentlige møder og aktioner, udsender freds- 
vagter og holder oplæg på skoler.

ISRAELSMISSIONENS UNGE
Arbejder på et folkekirkeligt grundlag sammen 
med andre kristne organisationer for at udbre-
de kristendommen til jøderne. Det sker blandt 
andet gennem volontørprogrammer, hvor dan-
ske unge kan deltage i forskellige projekter pri-
mært 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.
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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, 
demokratiske og ansvarlige voksne, der har re-
spekt 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 ungdomsorga-
nisation. Udgangspunktet for KU’s holdninger 
er, at politik altid skal være baseret på balance- 
gangen mellem hensynet til den personlige fri-
hed 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 
formidler evangeliet til studerende og hjælper 
de kristne på studiestederne. KFS bygger sit 
arbejde på den danske folkekirkes evangelisk 
lutherske 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, 
sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

LANDSFORENINGEN FOR KRISTNE 
UNGDOMSFORENINGER
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 bed-
re.
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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.

LUTHERSK MISSIONS BØRN OG UNGE
Er en kristen børne- og ungdomsorganisation, 
der anser Bibelen for at være Guds ord, fuldt 
troværdig og eneste rettesnor for kristen tro, 
lære og liv. LMBU tilbyder en række forskel-
lige aktiviteter 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. For-
eningens aktiviteter spænder fra gospelsang til 
spejderarbejde.

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. 

MUSIK & UNGDOM
Arbejder for at fremme børn og unges mulig- 
heder i den danske musikkultur på alle nive- 
auer – lige fra øvelokalet til scenen. Hovedakti- 
viteterne er projektvirksomhed og rådgivning,  
og organisationens 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, erfaringsud-
veksling og støtte i det daglige arbejde.

OPERATION DAGSVÆRK
Er en hjælpeorganisation, som støtter uddan-
nelsesprojekter i udviklingslande. Under sloga-
net ”oplysning – stillingtagen – handling” ar-
bejder foreningen for at oplyse om og forbedre 
forholdene i udviklingslande. OD har arbejds-
grupper på en stor del af de gymnasiale uddan-
nelsesinstitutioner.

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

SABUS
Syvendedags Adventistkirkens Børne-, Unge- 
og Spejderforening udspringer af Adventist-
kirken, som er en protestantisk frikirke. Kirken 
har eksisteret i Danmark siden 1880, men Ad-
ventistspejderne blev organiseret i 1931. Ad-
ventistspejdernes 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 
under 36 år med psykisk udviklingshæmning, 
neurologiske og fysisk handicap. SUMH arbej-
der 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.

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 om-
rådet. De primære aktiviteter er valgobservatio-
ner 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 so-
lidaritet, bedre velfærd og reel ligestilling mel-
lem 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.

STUDENTERFORUM UC
Studenterforum UC er den nationale studenter-
forening for de danske professionshøjskoler. 
Foreningen er talerøret for studerende på de 
mellemlange videregående uddannelser, f.eks. 
lærer-, socialrådgiver- og bioanalytikeruddan-
nelsen. Vi arbejder for et uddannelsesmiljø, 
hvor studerende har mulighed for at udvikle sig 
fagligt og menneskeligt.
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SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMS-
FORENINGER
Er paraplyorganisation for de danske idræts- og 
ungdomsforeninger i Sydslesvig. SdU arbejder 
for at fremme det danske ungdoms- og idræts-
arbejde i Sydslesvig gennem en bred vifte af ak-
tiviteter 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.

VENSTRES UNGDOMS LANDSORGANI-
SATION
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 opbyg-
ge 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 videre-
formidle Gud i et nutidigt sprog og på en måde, 
som unge forstår.

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 mellem-
folkelig forståelse gennem international ung-
domsudveksling.
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OBSERVATØRORGANISATIONER

ALTERNATIVETS UNGE
Alternativets officielle ungdomsparti med sær-
ligt fokus på seriøs bæredygtig omstilling, en ny 
politisk kultur og fællesskabets og den enkeltes 
entreprenante skaberkraft. Vores tre hovedfor-
mål er at styrke unges demokratisk stemme, at 
flere unge tager del i og ansvar for en seriøst 
bæredygtig omstilling, samt at Alternativet som 
bevægelse og politisk platform bliver et sam-
lingspunkt for alle generationer.

CODING PIRATES
Understøtter og fremmer idéudvikling, kon-
struktionsevne og designtænkning gennem en 
åben og eksperimenterende tilgang til tekno-
logier gennem demokratiske og dialogiske pro-
cesser. I foreningen kan it-kreative børn, unge 
og frivillige designe, konstruere og kode sam-
men. Coding Pirates er karakteriseret ved med-
borgerskab, netværk og venskaber, der lader 
børn, unge og voksne mødes omkring idéudvik-
ling, samskabelse og vidensudveksling i en åben 
deltagelseskultur. 

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 aktivite-
terne henvender sig til efterskole- og højskole-
elever samt en bred gruppe af unge i større byer.

SIND UNGDOM
Er lokale, rummelige og ligeværdige klubfælles-
skaber i hele landet, som kan give et frirum for 
unge sårbare via helt almindelige hverdagsakti-
viteter. SIND Ungdom arbejder for et samfund, 
hvor ingen unge føler sig alene eller isolerede 
men i stedet møder forståelse, respekt og aner-
kendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver 
ramt af psykisk sårbarhed og derigennem bliver 
i stand til at leve et mere tilfredsstillende og ind-
holdsrigt liv.

Er en frivillig social ungdomsorganisation, der 
har til formål at forebygge og afhjælpe unges 
ensomhed. Vi hjælper unge ud af ensomhed og 
ind i de fællesskaber, der bør være en del af et 
ungdomsliv. Det gør vi dels ved at understøtte 
arbejdet i de lokale foreninger, der alle har akti-
viteter for ensomme unge. Dels ved at indsamle, 
udvikle og formidle viden og redskaber til brug 
for andre, der arbejder med unge. Det gør vi dels 
online, i udgivelser, gennem oplæg, workshops 
m.m.
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DUFs STYRELSE

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

Chris Preuss, formand Venstres Ungdoms Landsorganisation
Suppleant Jakob Sabroe 

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

Christian Bylund Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
Suppleant Rasmus Højmark

Rasmus Kjær Slot Danske Studerendes Fællesråd
Suppleant Kirstine Pedersen

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen Fagbevægelsens Ungdom - Elever, Lærlinge
Suppleant Sasha Madsen  og Studerende

Cecilie Føns Stelmer Youth for Understanding
Suppleant Ida Marie Garder

Christine Ravn Lund Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Suppleant Morten Skrubbeltrang

Clara Halvorsen Radikal Ungdom

Frederik Vad  Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

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

Katrine Seier Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

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

Søren Bøllingtoft Knudsen Ungdommens Røde Kors
Suppleant Troels Boldt Rømer

Thor Ekberg Bonde Ungdomsringen
Suppleant Oskar Kloppenborg Vellev
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DUFs UDVALG 2019

TIPSUDVALGET 
Louise Juul Jensen, udvalgsformand DUI-LEG og VIRKE
Chris Preuss, formand for DUF Venstres Ungdoms Landsorganisation
Jens Harboe Malskær, næstformand for DUF Det Danske Spejderkorps
Peter Munk Povlsen  Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Rasmus Volf Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Anders Berner Bifrost
Søren Olsen  Ungdomsringen
Ida Lang Andersen International Medical Cooperation Committee
Alexander Grandt Petersen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Eksterne ressourcepersoner: Robert H. Andersen og Benny Agergaard

INITIATIVSTØTTEUDVALGET (IS) 
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, formand for udvalget Fagbevægelsens Ungdom - Elever, Lærlinge  
DUFs styrelse og Studerende
Frederikke Levison KFUM-Spejderne i Danmark
Oskar Kloppenborg Vellev Ungdomsringen
Miranda Wernay Dagsson Danske Skoleelever
Nickolaj Storgaard Oksen Bifrost
Noah Nabe Kristeligt Forbund for Studerende
Krista Fallesen  Dansk Folkepartis Ungdom

Eksterne ressourcepersoner: Troels Emil Andersen Boe - Det Danske Spejderkorps 

DUFS INTERNATIONALE UDVALG
Sara Rønning-Bæk, formand Venstres Ungdoms Landsorganisation
Cecilie Siggard Jørgensen, formand International Medical Cooperation Committee
Sofie Engelbrecht Youth For Understanding
Olga Nabe-Nielsen KFUM-Spejderne i Danmark
Karen Bjerre Det Danske Spejderkorps
Jacob Kronby Bifrost
Meta Bodenhagen Danske Studerendes Fællesråd
Carina Kort Sloth KFUM-Spejderne i Danmark
Sara Lentz Jørgensen Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Jens Kjærgaard Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  
Johan Schiøler Danske Studerendes Fællesråd
Sarah Øllgaard Bigum Ungdommens Røde Kors

Ekstern ressourceperson: Clara Halvorsen, Radikal Ungdom

LOKALFORENINGSPULJEUDVALGET
Jens Harboe Malskær, formand Det Danske Spejderkorps
Christopher Bonde Danmarks Unge Katolikker
Ida Garder AFS Interkultur
Stine Alkert Red Barnet Ungdom
Maj Jensen Christiansen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Rasmus Pilegaard Netværket af Ungdomsråd
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DUFs SEKRETARIAT

GENERALSEKRETARIAT
Generalsekretær Morten E. G. Jørgensen
Ledelseskonsulent Merle Singer-Lippert
PA og Pressekonsulent Jakob Esmann
Politisk konsulent Freja Fokdal

ADMINISTRATION OG TIPSADMINISTRATION
Administrationschef Jesper Kejlhof
Juridisk konsulent Henriette Tarris-Tramm
Tipskonsulent Cathrine Næsby
Administrativ koordinator Mia Syberg
Bogholder Rie Nortoft
Kontorelev Dina Høyer
IT-studentermedarbejder Daniel Silas Rauch

DEMOKRATI OG UNGE
Chef for Demokrati og Unge Jakob Kaastrup Sørensen
Kommunikationskonsulent Mathias Ottesen Leinum
Kommunikationskonsulent (orlov) Sidsel Stybe Vestergaard
Kommunikationskonsulent Celine Lilienhoff Jagd
Politisk konsulent Majbritt Bæk Dalgaard
Politisk konsulent Daniel Honoré Jensen
Politisk konsulent (orlov) Line Novel
Politisk konsulent Esther Elmegaard Bæk
Politisk konsulent Norden og Europa Jonas Roelsgaard
Studentermedarbejder Alicja Czajkowska 

FORENINGSUDVIKLING 
Chef for Foreningsudvikling Frederik Fredslund-Andersen
Organisationskonsulent Nanna Kjølholt
Projektleder Deniz Atan
Projektleder Rie Ljungmann
Organisationskonsulent Jesper Clausson Vibholt
Organisationskonsulent Simon Raaby Holmgaard Poulsen
Organisationskonsulent (orlov) Guro Klausen
Studentermedarbejder Rikke Jonasson Dalum
Studentermedarbejder Maria Bøge Østergaard Andersen

INTERNATIONAL UDVIKLING
International chef Marie Engberg Helmstedt
International chefkonsulent Nina Lundbye
International chefkonsulent Katrine Christiansen 
International konsulent (orlov) Inge Sidenius Petersen 
International konsulent Andrea Holst-Mjöbäck
International konsulent Ane Edslev Jacobsen
International konsulent Nina Madsen
International konsulent Jamal Mbamba Johansen
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International konsulent Lea Lybecker
International konsulent Jonas Sidenius
International konsulent Helene van der Aa Kühle
International konsulent Charlotte van Doorn Bernhard
International konsulent Søren Jespersen
Finansiel Controller Lotte Thurøe Andersen
Studentermedarbejder Maria Nikhita Mølholm
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DUFs MEDLEMSKABER 2019

CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING (CEFU)
Frederik Fredslund-Andersen, Chef for Foreningsudvikling, DUF

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
DFH’s repræsentantskabsmøde: Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd

EUROPEAN YOUTH FORUM (YFJ)
I 2019 har Nicolai Boysen og Lucas Skræddergaard repræsenteret DUF.

FRILUFTSRÅDET
En repræsentant for DUF udpeges af og er medlem af Det Danske Spejderkorps.

KROGERUP HØJSKOLE 
Chris Preuss, formand, DUF
Morten E. G. Jørgensen, generalsekretær, DUF

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE (MS - ACTION AID DENMARK SIDEN 2010)
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd

UNICEF DANMARK
Årligt repræsentantskabsmøde, hvor DUF har mulighed for at sende to repræsentanter

GLOBALT FOKUS (TIDLIGERE NGO-FORUM)
Marie Engberg Helmstedt, international chef, DUF
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REPRÆSENTATIONER 2019

EU-SPECIALUDVALGET FOR UDDANNELSE OG UNGDOM ( INTERNATIONALT KONTOR, 
BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET)
Morten E. G. Jørgensen, generalsekretær, DUF

EU’S UNGDOMDIALOG
Christian Mølby Andersen, KFUM-Spejderne i Danmark
Nicolai Boysen, Netværket af Ungdomsråd

FRIVILLIGRÅDETS VIDENSNETVÆRK
Chris Preuss, formand, DUF
Morten E. G. Jørgensen, generalsekretær, DUF (suppleant)

INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE (DIPD)
Ida Paetau, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Jens Husted, Venstres Ungdoms Landsorganisation

NBC – NORDIC BALTIC CORPORATION
Lucas Skræddergaard, Ung Mosaik
Nicolai Boysen, Netværket af Ungdomsråd

NORDBUK – NORDISK BØRNE- OG UNGDOMSKOMITÉ
Jeppe Willads Petersen, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

ONLINE @LLIANCEN – STYREGRUPPEN
Jakob Kaastrup Sørensen, Chef for Demokrati og Unge, DUF

RÅDET FOR BØRNS LÆRING
Chris Preuss, formand, DUF

STYREGRUPPEN UNDER VI-VIL-EUROPA
Thor Bonde, Ungdomsringen

TEKNOLOGIRÅDETS REPRÆSENTANTSKAB
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd

TV2 ØSTJYLLANDS REPRÆSENTANTSKAB
Marie Bach Trads, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom/Frit Forum
Hanne Tange, Det Danske Spejderkorps Marselisspejderne
Cecilie Hansen, formand for Århus Ungdommens Fællesråd og medlem af Red Barnet Ungdom, 
Århus
Alle tre er udpeget og medlemmer af Århus Ungdommens Fællesråd

UDVALGET FOR UNGDOM (STYRELSEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, KONTORET 
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FOR UDDANNELSESPROGRAMMER, UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET)
Uffe Engsig, Dansk International Cultural Youth Exchange
Andreas Høstgaard Poulsen, Europæisk Ungdom
Monika Skadborg, Danske Studerendes Fællesråd
Sekretariatskontakt: Jakob Kaastrup Sørensen, Chef for Demokrati og Unge, DUF

UDVIKLINGSPOLITISK RÅD
Gunvor Bjerglund, tidligere international chef, DUF (udnævnt januar 2017)

2030-PANELET
Clara Halvorsen, Radikal Ungdom
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DUFs AKTIVITETSKALENDER FOR 2019

JANUAR • Bestyrelsesskolen Jylland
 • Opstart: Alle unge med i fællesskabet
 • Åben international rådgivning
 • Fra minoritet til medbestemmelse og nye organiseringsformer
 • Explore Tunesien: Kursusgang 3
 • Opstart: Alle unge med i fællesskabet (Aarhus)
 • Åbent hus: De internationale muligheder i DUF
 • Andet møde i Demokratikommissionen
 • Demokratikommissionen: Tværpolitisk workshop om partiernes rolle i 
  fremtidens demokrati (Aarhus)
 • Demokratikommissionen: Tværpolitisk workshop om partiernes rolle i 
  fremtidens demokrati (København)

FEBRUAR • Dialogmøde - Unges udfordringer anno 2019 (Aalborg)
 • Dialogmøde - Unges udfordringer anno 2019 (Aarhus)
 • Kom til Dialogmøde om klima og miljø
 • Dialogmøde - Unges udfordringer anno 2019 (København)
 • Trivsel og samvær workshopturné (Aarhus)
 • Paneldebat: Hvad skal vi med partierne? Topstyrede kampagnemaskiner 
  eller politiske værksteder?
 • DUF: Ungdomslederkursus forår 2019
 • Fyraftensmøde #Bestem 2.0 en udviklingsaften af lederuddannelse
 • Trivsel og samvær workshopturné (København)
 • Netværkslab for ansatte; Brug kroppen når du møder modstand
 • Kom til Dialogmøde om verdensmål og menneskerettigheder
 • Lanceringsmøde af det tværpolitiske netværk i Ukraine
 • Vejledningsmøde om driftstilskud for revisorer
 • Fyraftensmøde om Folkemødet 2019

MARTS • Kom til Dialogmøde om ligestilling og SRSR
 • Evaluer dit internationale projekt
 • Sikkerhed og risikohåndtering i internationale projekter
 • Udforsk verdenen! Få hjælp til at starte et internationalt partnerskab.
 • Åben International rådgivning
 • Trivsel og samvær workshopturne (Odense)
 • Åben international rådgivning i Århus
 • Netværksmøde for det tværpolitiske netværk
 • Fyraftensmøde; Foreningsengagement, frivillighed og hverdagsaktivisme
 • Explore Tunesien: Partneridentifikation
 • Fyraftensaftensmøde: Har I styr på arbejdsmiljøet for jeres frivillige?
  /Fokus på HR for foreninger (Kbh.)
 • Bestyrelsesskolen Fyn
 • Tredje møde i Demokratikommissionen
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APRIL • Fyraftensmøde #Bestem 2.0; en udviklingsaften af lederuddannelse
 • Økonomistyring i internationale projekter
 • Workshop om anti-korruption
 • Udforsk Verden - skriveværksted
 • Explore Tunesien: Skriveværksted og afslutning
 • Få inspiration og værktøjer til jeres samværspolitik
 • Netværkslaboratorium for ansatte; De mange hatte, man har
 • Netværksmøde for det tværpolitiske netværk
 • Mad & dialog med DUFs dialogambassadører
 • Fyraftensmøde: Sæt fokus på EP-valget!
 • Demokratikommissionen: Mediekonference

MAJ • Fyraftensaftensmøde: Har I styr på arbejdsmiljøet for jeres frivillige? 
  / Fokus på HR for foreninger (Århus)
 • Workshop: Civilsamfundet rolle i fremtidens demokrati (København)
 • Åben International rådgivning
 • Internationalt Partner Seminar
 • Fællesskabsambassadør Modul 1
 • DUFs konsulentuddannelse
 • Valg- og demokratifest for ungdommen på grundlovsdag!
 • Reunion og debrief for ungdomsledere efteråret 2018
 • Summer-meet-up meningsdannere
 • Fredagsfacilitering med DUF og Delegaterne

JUNI • Valggullasch og partilederrunde 
 • Netværkslab for ansatte; Fødselshjælper eller værdikriger?
 • Evaluer dit internationale projekt
 • Opstartsmøde for internationale koordinatorer
 • Netværksmøde i det tværpolitiske netværk,
 • Fjerde møde i Demokratikommissionen
 • Folkemødet 
                                                  
AUGUST • Netværksmøde i det tværpolitiske netværk
 • Opstartsseminar tværpolitisk netværk
 • Åben international rådgivning
 • Foreningsgullasch a’la Pride: Mangfoldige fortællinger
 • Pride parade
 • Evaluer dit internationale projekt, Århus
 • #Diplomatkaffe: Gå i dialog med tre af Danmarks ambassadører i Mellemøsten 
  og Nordafrika
 • Opstart af alumnenetværk for ungdomsdelegater til FN
 • Alle Unge Med i Fællesskabet, Modul #2 - Fællesskab i Fokus
 • DUF: Ungdomslederkursus 2019
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SEPTEMBER • Netværkslab for ansatte; Den professionelle ansatte i en ungdomsorganisation
 • DUFs lederakademi
 • Partnerskabsdag
 • Brug din Stemme - Meningsdanner for Foreningslivet
 • Morgenfællesskab om klima med meteorolog Jesper Theilgaard
 • Forankring af det internationale engagement i organisationen
 • Femte møde i Demokratikommissionen

OKTOBER • Bestyrelsesskolen Aarhus
 • Verdensmålsakademi
 • Åben international rådgivning
 • Ungdomsleder de-brief
 • Sikkerhed og risikohåndtering i internationale projekter (Århus)
 • Demokratikommissionen: Paneldebat m DJØF: Magt og Mistillid i 
  lovgivningsarbejdet
 • Demokratikommissionens afsluttende arbejdsdøgn

NOVEMBER • #Verdensmål: Hvorfor og hvordan skal vi formidle og forankre 
  dem i vores arbejde?
 • Netværkslab for ansatte - Ledelse af frivillige
 • Masterclass i bestyrelse - Strategi
 • Evaluer dit internationale projekt
 • Delegeretmødet 2019
 • Vejledningsmøde om driftstilskud
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PKT 6.   FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

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

PKT 7.   OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER /OBSERVATØR-
ORGANISATIONER

Fire organisationer er indstillet til optagelse i DUF.

■ SIND UNGDOM
Styrelsen indstiller SIND Ungdom til optagelse i DUF som medlemsorganisation.

Formål
SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor ingen unge føler sig alene eller isolerede men i stedet 
møder forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk 
sårbarhed og derigennem bliver i stand til at leve et mere tilfredsstillende og indholdsrigt liv. 

Kort om organisationen
SIND Ungdom etablerer lokale, rummelige og ligeværdige klubfællesskaber i hele landet, som 
drives af lokale frivillige. Klubfællesskaberne er et frirum for unge sårbare, hvor de i fællesskab med 
andre unge kan indgå i helt almindelige hverdagsaktiviteter såsom indkøb, madlavning, fællesspis-
ning, brætspil og hygge. Lokalklubberne står også for at arrangere særarrangementer og ”ud-af-
huset” aktiviteter, som planlægges efter interesser. SIND Ungdom er desuden vært for en årlig 
sommerlejr for målgruppen og er ligeledes vært for oplysningsarrangementer i hele landet. Vi har 
pt. 12 lokalforeninger og flere er på vej.

Motivation
Vi bygger på inkluderende, rummelige og forpligtende fællesskaber, og vi ønsker derfor også at 
indgå i et endnu større fællesskab med andre ungdomsorganisationer. I en tid hvor den mentale 
trivsel blandt unge er mere udsat end nogensinde før, mener vi, at et stærkt foreningsliv kan være 
medvirkende til at modvirke dette. Som forening ved vi, hvordan sparring kan være et unikt redskab 
til at styrke ens arbejde, og vi ser derfor et medlemskab i DUF som oplagt og unikt. 

■ CODING PIRATES
Styrelsen indstiller Coding Pirates til optagelse i DUF som medlemsorganisation.

Formål
Coding Pirates understøtter og fremmer idéudvikling, konstruktionsevne og designtænkning gennem 
en åben og eksperimenterende tilgang til teknologier gennem demokratiske og dialogiske processer. 
Foreningen er karakteriseret ved medborgerskab, netværk og venskaber, der lader børn, unge og voksne 
mødes omkring idéudvikling, samskabelse og vidensudveksling i en åben deltagelseskultur. Vi udvikler, 
afprøver og deler teknologiske formater, processer og viden med hinanden og resten af verden.

Kort om organisationen
Coding Pirates er en økonomisk uafhængig, non-profit og samfundsengageret forening, der udviser 
socialt ansvar og engagement gennem oprettelsen af understøttende teknologi-miljøer og -netværk. 
Her kan it-kreative børn, unge og frivillige designe, konstruere og kode sammen i en åben og demo-
kratisk forening, der inviterer alle til at være deltagende medskabere. Coding Pirates har en aktiv 
hovedbestyrelse, lokalforeninger og afdelinger, der arbejder for at implementere organisationens 
mission, vision og værdier.
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Motivation
I Coding Pirates har vi en ambition om at blive en vægtig NGO inden for IT og børn & unge. Vi tror 
derfor på, at det netværk og den vidensplatform som DUF repræsenterer, vil kunne bidrage til dette. 
Desuden tror vi på, at Coding Pirates, med vores nye og anderledes måde at engagere medlemmer 
og frivillige, kan være et positivt bidrag til DUF.

■ VENTILEN
Styrelsen indstiller Ventilen til optagelse i DUF som medlemsorganisation.

Formål
Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe  
unges ensomhed. Vi hjælper unge ud af ensomhed og ind i de fællesskaber, der bør være en del af  
et ungdomsliv. Og søger for at forebygge, at flere unge rammes af langvarig ensomhed. Det gør vi 
dels ved at understøtte arbejdet i de lokale foreninger, der alle har aktiviteter for ensomme unge. 
Dels ved at indsamle, udvikle og formidle viden og redskaber til brug for andre, der arbejder med 
unge. Det gør vi dels online, i udgivelser, gennem oplæg, workshops m.m. Og det gør vi både alene 
og sammen med andre.

Kort om organisationen
Ventilen arbejder - både lokalt og nationalt - udelukkende med formålet. Vi hjælper (ensomme) 
unge, er drevet og ledet af unge frivillige og arbejder mere bredt for at forebygge ensomhed i ung-
domsliv. Kernen er vores lokale tilbud - mødesteder og KOMsammen - men vores arbejde med at 
formidle viden og redskaber til andre er også voksende. Størst er projekt Netwerk, der p.t. lever på 
over 40 ungdomsuddannelser.  Vi har en størrelse, hvor en del af vores opgaver løftes af ansatte på 
vores landssekretariat, men det er altid efter aftale med og direkte eller indirekte ledelse af de valgte 
frivillige lokalt eller nationalt.  

Motivation
Udover at vi selvfølgelig tilslutter os DUFs formål, ønsker vi optagelse i DUF med henblik på at 
kunne finde sparring og inspiration til at lede og udvikle organisationen endnu bedre. Her kan 
DUFs uddannelser, seminarer og fyraftensmøder bidrage til at give os konkrete værktøjer til det 
forestående arbejde. Samtidig ønsker vi at drage nytte af de netværksmuligheder, der er til stede i 
DUF, hvor der er så mange medlemmer, der hhv. minder om os og ser helt anderledes ud.   

■ ALTERNATIVETS UNGE
Styrelsen indstiller Alternativets Unge til optagelse i DUF som medlemsorganisation.

Formål 
Alternativets Unge er Alternativets officielle ungdomsparti med særligt fokus på seriøs bæredygtig 
omstilling, en ny politisk kultur og fællesskabets og den enkeltes entreprenante skaberkraft. Vores 
tre hovedformål er at styrke unges demokratisk stemme, at flere unge tager del i og ansvar for en 
seriøst bæredygtig omstilling, samt at Alternativet som bevægelse og politisk platform bliver et 
samlingspunkt for alle generationer.

Kort om organisationen
Alternativets Unge består af en landsforening, samt 10 lokalforeninger spredt ud i hele Danmark. 
Foreningens myndighed er som følger; landsmødet, landsforeningen, lokalforeningerne.

Motivation
Vi ønsker at blive medlem af DUF af primære 3 årsager; fællesskabet, muligheden for deltagelse i 
DUFs uddannelsestilbud og muligheden for at søge puljer.
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PKT. 8   TEMAPOLITISK DRØFTELSE 

På delegeretmødet vil du opleve, at den temapolitiske drøftelse fylder meget, og det er ikke en til-
fældighed. I år er målet med den temapolitiske drøftelse nemlig at formulere DUFs ønsker omkring 
klima og bæredygtighed.

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 debattere klimapolitik fra talerstolen og senere på dagen debattere det i mindre grupper i forskel-
lige workshops. Den eneste forudsætning, du skal have for at deltage i debatten, er en holdning til, 
hvordan vores samfund og foreningsliv skal udvikle sig.

I første del af den temapolitiske drøftelse skal delegeretmøde drøfte og vedtage et fælles klimapapir. 
Du kan finde klimapapiret fra styrelsen længere nede i denne tekst. Senere på dagen deltager alle 
delegerede i én af de ti workshops om, hvordan vi som foreningsliv kan arbejde for en mere bære-
dygtig fremtid. Du finder også listen over workshops længere nede i denne tekst.
Alle delegerede har mulighed for at stille ændringsforslag til klimapapiret inden delegeretmødet. 
Når ændringsforslaget stilles, må der gerne være fokus på, at det er formuleret, så det kan behandles 
af delegeretmødet og I skal bruge skabelonen til ændringsforslag, som I finder på DUFs hjemmeside.

Deadline for ændringsforslag er fredag d. 22. november kl. 9:00. Forslag skal sendes til Mia Syberg  
på ms@duf.dk. Den samlede indstilling til temapolitisk drøftelse vil blive eftersendt til alle delta-
gere på DUFs delegeretmøde efter fristen for ændringsforslag.

KLIMAPAPIR 

Ungdommen anser de menneskabte klimaforandringer som en af vores tids største udfordringer. 
Den kræver en uset grad af samarbejde, innovation, mod og vilje, men den er også en af vores tids 
største muligheder. Et globalt samarbejde om en omstilling fra fossile brændsler til bæredygtige 
energikilder, ansvarligt forbrug og et bæredygtigt miljø vil give frihed, tryghed og muligheder til 
den største ungdomsgeneration nogensinde. Vi er derfor grundlæggende optimistiske. Verden har 
før vist, at vi kan stå sammen om at løse de store udfordringer, som vi står overfor. 

Fejler vi, vil vi i stedet efterlade en verden med et stort tab af biodiversitet, en hidtil uset mængde 
klimaflygtninge og en trussel mod dagligdagen, som vi kender det i store dele af verdenen. Derfor er 
vores holdning klar – klimaudfordringen skal løses. 

For DUF er det dog afgørende, at den grønne omstilling gennemføres under størst mulig hensyntagen 
til både sociale skel og miljøet. 

Udfordringen
Klimaforandringerne er en udfordring for hele verdenen, og særligt det globale syd, som i langt min- 
dre grad har bidraget til skabe klimaforandringerne, men som vil opleve konsekvenserne i størst grad. 

Ligeledes er det en udfordring, at generationskontrakten risikerer at blive revet itu. Hvis ikke nuti-
dens generationer løser udfordringen, bliver det i høj grad fremtidens generationer, som står med 
udfordringerne uden muligheden for at løse dem.

 PUNKT 
8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



DUFs DELEGERETMØDE 2019

53

Vi ser allerede konsekvenserne af klimaforandringerne i dag, hvor gennemsnitstemperaturen er 
stigende, mens ekstremt vejr bliver mere og mere almindeligt. Samtidig bliver vi flere og flere men-
nesker på jorden, som med rette forventer en stigende levestandard uden sult og fattigdom og med 
anstændige jobs. Ifølge FN vil vi i 2050 være ca. 10 mia. mennesker, hvorved ingen brancher eller 
sektorer kan gå fri. Alle skal bidrage. At bevare et sikkert klima at leve i kræver, at vi bliver i stand 
til at levere energi, mad og alt andet, som mennesker har brug for, med et langt lavere klimaaftryk 
end nu.

Løsningen
Danmark har en unik position for at løfte den udfordring. Vi skal gå forrest og skabe de løsninger, 
som er svaret på danske klimaudledninger. Men samtidig skal vi kunne inspirere og vise vejen for 
resten af vores verden. Derfor bakker vi også op om en 70 % reduktion af drivhusgasudledninger i 
2030 og et mål om klimaneutralitet i 2050. Selvom vi ikke kender alle svar, er det en bunden opgave.

Når vi går forrest, har vi samtidig en unik mulighed for at gøre den grønne omstilling til en gylden 
mulighed for alle danskere. Ved at eksportere vores løsninger, viden og knowhow kan vi løfte vores 
levestandard, få flere med i det arbejdende fællesskab og skabe fundamentet for et trygt, grønt og 
frit samfund.

Men vi løser ikke klimaudfordringerne med gårsdagens handlinger. Vi skal satse på de løsninger, 
som allerede findes, men som endnu ikke er udbredt i stor skala. Og vi skal satse på udvikling af nye 
løsninger og metoder til et klimaneutralt samfund.

Vi anser det for afgørende, at klimaudfordringerne løses gennem strukturelle tiltag såsom afgifter 
og regulering, som skal give virksomheder og borgere incitament til at træffe de mest bæredygtige 
valg.

En bred forståelse af klimaudfordringernes kompleksitet og konsekvenser er afgørende for at sikre 
unge den nødvendige handlings- og beslutningskraft. Samtidig sikrer oplysning et fundament for 
langsigtet implementering og samfundsændringer på området. DUF mener, at uddannelse og oplys-
ning af unge er essentielt for at sikre de nødvendige fremskridt på klimadagsordenen, både natio-
nalt og internationalt. Med klimastrejker og klimamarcher har børn og unge gennem det seneste år 
presset på for klimahandling. 
Derfor mener DUF også, at det er centralt, at det unge perspektiv inkluderes, og at unge tager del i 
beslutningerne, når fremtidens løsninger skal på bordet.

Derfor mener DUF
• At børne- og ungdomsorganisationerne skal spille en central rolle i udviklingen af dansk 
 klimapolitik. Lige såvel bør foreningslivet påtage sig et aktivt medansvar for at foreningslivets
 aktiviteter udfoldes bæredygtigt, ligesom de bør spille en central rolle i uddannelsen og oplys-
 ningen omkring bæredygtige løsninger.

• At alle børn og unge har ret til en fremtid med et stabilt klima og rent miljø. For første gang 
 står vi som generation overfor en fremtid med udsigt til dårligere klimamæssige levevilkår 
 end vores forældre. Det mener DUF er et brud på generationskontrakten, og derfor er det en 
 udvikling, som skal vendes. 

• At unge skal være med til at træffe beslutninger nu, som får afgørende indflydelse på vores
 fremtid. Derfor går DUF ind for intergenerational equity. DUF finder, at det er urimeligt, at 
 ældre generationer forvalter deres indflydelse over verdenssamfundet på en måde, som bliver 
 en ulempe for fremtidige generationer.
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• At klimaproblemstillinger og bæredygtighed skal integreres i læseplaner og undervisnings-
 materiale på alle uddannelsestrin, hvor det giver mening, med udgangspunkt i lokal selvbestem-
 melse.

• At alle verdens lande skal have mulighed for at udvikle sig og industrialisere sig på en bære-
 dygtig måde. Det er ikke rimeligt, hvis nogle landes mulighed for at udvikle sig begrænses, 
 fordi de vestlige lande har haft en klimaskadelig adfærd alt for længe. Derfor bør Danmark 
 også indbetale til FN’s Klimafond. 

• At selvom der skal systemiske løsninger til at løse klimaudfordringerne, kan vi stadig selv 
 være med til at gøre en forskel. DUF vil derfor også arbejde systematisk med at nedbringe 
 vores egne udledninger, hvor det giver mening.

10 WORKSHOPS TIL DEN TEMAPOLITISKE DRØFTELSE

På delegeretmøde 2019 er klima temaet for den temapolitiske drøftelse. Først vil vi i plenum drøfte 
og vedtage en fælles klimapolitik for DUF. I anden del sætter vi i gruppedrøftelserne fokus på bære- 
dygtighed i foreningslivet, hvor vi sammen taler om ungdomsforeningers roller og muligheder i 
klimadiskussionen. Til gruppedrøftelserne kan du vælge mellem de nedenstående workshops.

1. UDVIKL DIN ORGANISATION MED VERDENSMÅLENE 
Brug verdensmålene til organisationsudvikling! I denne workshop vil du få en introduktion til de 
17 verdensmål, og vi vil sammen drøfte, hvorfor og hvordan foreninger kan arbejde med verdensmål.

2. DEN GRØNNE FORENINGSBYGNING
Denne workshop gør dig klogere på, hvilke greb der er at tage fat i for en mere bæredygtig bygning. 
Vi drøfter, hvorfor bygninger er relevante i klimaspørgsmålet og deler ideer og udfordringer om-
kring den grønne foreningsbygning.

3. KLIMA I ET LEDELSESPERSPEKTIV
Hvordan forankrer vi bæredygtighed i vores organisationer? I denne workshop drøfter vi, hvorfor 
og hvordan organisationsledelsen kan sikre hele organisationens klimabevidsthed og kan drive en 
forandring på klimaområdet.

4. BÆREDYGTIGE ARRANGEMENTER
Hvorfor og hvordan tænker vi bæredygtighed ind i vores arrangementer og møder? I denne work-
shop drøfter vi vaner og forandring i organisationskulturen og hvordan vi kan implementere klima-
bevidsthed til arrangementer.

5. BÆREDYGTIGE INTERNATIONALE AKTIVITETER
Internationale aktiviteter i foreninger sikrer globalt udsyn og samtale på tværs af lande, men koster 
på klimaregnskabet pga. den store CO2 udledning ved flyvning. I workshoppen drøfter vi dilem-
maer omkring internationale aktiviteter og taler om, hvordan vi kan lave bæredygtige internationale 
projekter.

6. KLIMA I BØRNEHØJDE
Hvordan kan vi tale og arbejde med klimaforandringer i børneorganisationer? I denne workshop 
drøfter vi udfordringer om klimaangst og deler ideer og erfaringer omkring klimaaktiviteter for og 
med børn. 
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  7. AKTIVISME OG BOTTOM-UP KLIMABEVÆGELSE
Skab opmærksomhed omkring klima! I denne workshop drøfter vi, hvordan foreninger kan skabe 
opmærksomhed og oplysning om klima på national plan, og hvordan vi kan skabe samarbejde 
herom på tværs af organisationer.

  8. RÆK UD I LOKALSAMFUNDET
Hvordan involver og aktiverer vi klimabevidsthed i vores nærmiljøer? I denne workshop drøfter vi, 
hvorfor og hvordan foreninger skaber opmærksomhed og oplysning om klima og opbygger samar-
bejde i lokalsamfundet.

  9. KAMPAGNER OM KLIMA
Hvordan sætter vi fokus på klima i vores organisationer? I denne workshop deler vi ideer og er-
faringer med initiativer og kampagner om klima i vores forening og diskuterer, hvordan disse kan 
bidrage til forandringer på klimaområdet.

10. MAD I FORENINGER
I denne workshop diskuterer vi, hvorfor det er en god idé at arbejde med madspild i foreninger. 
Vi drøfter sammen, hvilken rolle foreningslivet spiller i arbejdet med fødevareforbrug, og hvordan 
organisationer kan reducere madspild. 
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PKT. 9   VALG
 
Nedenfor er opstillede på valg ved delegeretmødehæftets afslutning. Fristen for opstillingen er 
senest fredag den 22. november 2019 kl. 9.00.

CHRIS PREUSS
VENSTRES UNGDOMS LANDSORGANI-
SATION

HVORFOR STILLER DU OP TIL POSTEN 
SOM FORMAND FOR DUF?
De sidste 6 måneder har jeg haft fornøjelsen 
af at være formand for Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd. DUF er en utrolig organisation. Hver 
dag bliver jeg klogere på bredden, engagemen-
tet og arbejdet i de mange forskellige dele af 
Danmark, og der er meget mere at lære endnu. 
Vi er det levende bevis på den demokratiske 
livsform, hvor respekt, ligeværd og samarbejde 
er vores bærende værdier. På tværs af organi-
sationsforskelle, værdiskel og politiske skel 
arbejder vi sammen om at styrke demokratiet, 
både det der finder sted i de nære relationer, i 
foreningerne og i det repræsentative formelle 
demokrati. Jeg brænder for arbejdet i DUF og 
arbejdet for vores foreningsliv, og jeg håber på 
jeres opbakning til delegeretmødet til at for-
sætte.

Her glæder jeg mig særligt til at Demokrati-
kommissionen lancerer vores tanker og ideer, 
så vi kan få større samfundsdebat omkring 
fremtiden for vores demokrati. Hvordan styrker 
vi børn og unges involvering? Hvordan skaber 
vi en demokratisk samtale med plads til nu-
ancer, tvivl og kompromisser? De spørgsmål 
og mange flere bliver ikke alene løst af Demo-
kratikommissionens betænkning, det skal også 
drøftes bredt i hele Danmark, hvis vi skal løse 

den resignation, som vi står overfor, hvor flere 
vælger den demokratiske samtale fra og endda 
demokratiet.
I DUF arbejder vi også sammen om at være 
ungdommens stemme om de udfordringer, unge 
møder i deres hverdag, og de drømme ungdom-
men har for fremtiden. Med stor bekymring ser 
vi, at flere og flere unge mistrives i deres daglig-
dag. Det er en udfordring for den enkelte, som 
føler sig uden for fællesskabet, for vores forenin-
ger og for vores samfund. Unge har ret til et godt 
liv, og unge der mistrives, har ikke altid over-
skuddet til at deltage i den demokratiske sam-
tale. Heldigvis er politikkerne begyndt at lytte til 
ungdommens opråb. Det skal vi forsætte med. 
 
Jeg er glad for, at delegeretmødet skal handle 
om klima. Klima er en af de temaer, jeg møder 
mest, når jeg snakker med ungdommen. De er 
bekymret, de kræver handling, men de vil tro 
på, at vi kan løse udfordringerne. De vil ikke 
være angste, men handle på de problemer, som 
vi ser. Det samfundsansvar og handlingsvillig-
hed giver mig en tro på, at vi kan løse klima-
krisen. At ungdommen er central for, at vi kan 
skabe en mere bæredygtig fremtid for vores 
generation. Og så er klimadebatten et levende 
bevis på, at ungdommen ikke er sluttet om sig 
selv, men har et internationalt udsyn, som DUF 
forsat skal styrke og dyrke.
 
Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi hu-
sker på, at de forandringer vi er fortaler for, 
hvad end det gælder klima, mistrivsel el-
ler demokratiets tilstand, dem løfter rigtig 
mange af vores foreninger allerede ude lokalt. 
Vores fundament er det lokale engagement i 
civilsamfundet, hvor unge kæmper for at få 
deres stemme hørt, hvor børn og unge lærer 
demokratiet gennem vores foreninger, og hvor  
børn og unge skaber en konkret forandring hver 
dag for andre mennesker. Det er her vi får alle 
unge med i fællesskabet.

OPSTILLING TIL FORMANDSPOSTEN
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CHRISTINE RAVN LUND
FRIVILLIGT DRENGE- OG 
PIGE-FORBUND, FDF

HVORFOR STILLER DU OP TIL POSTEN 
SOM NÆSTFORMAND FOR DUF?
Jeg stiller op til næstformand for DUF, da jeg 
synes det er enormt vigtige og spændende 
sager, DUF arbejder for. Jeg har følt mig me-
get privilegeret over at få lov at arbejde med 
det de sidste to år som styrelsesmedlem f.eks. 
med strategiarbejdet og de nye DUF-uddan-
nelser. Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at 
lægge energi i og bidrage til DUFs arbejde. 
Hal Koch formår stadig at være super rele-
vant i dag, da jeg ser et nærmest stigende 
behov for, at DUF og andre understreger 
vigtigheden af dialogens vej, og at demokra-
tiet ikke blot handler om styreformen, men 
også livsform. Jeg tror især på, at det er vig-
tigt, at børn og unge er med i demokratiske, 
frivillige, forpligtende foreningsfællesskaber  
lokalt for at skabe den bedste udvikling af 
det danske samfund. I det forpligtende fæl-
lesskab sker en del af dannelsen; vi lærer at 
tage ansvar for os selv og andre, at tage ak-
tivt del i samfundet og at udvikle os sammen 
i fællesskabet. For at det kan ske, vil jeg gerne 
være med til at arbejde for at sikre og skabe 
de bedst mulige foreningsvilkår, så især lo-
kalforeninger rundt omkring i Danmark har 
de bedste rammer for at arbejde med børn og 
unge.

Gennem et stærkt kendskab til DUF-fælles-
skabet, styrelsesarbejdet og et mangeårigt 
foreningsengagement i FDF og andre for-
eninger - både i og udenfor DUF - har jeg 
mange gode erfaringer og perspektiver at 
bringe ind i styrelsesarbejdet i DUF. Jeg vil 
arbejde benhårdt for at leve op til DUFs ge-
niale formålsparagraf – herunder at styrke 
børn og unges samfundsengagement og del-
tagelse i demokratiet og foreningslivet i Dan-
mark samt at skabe demokratiske, fredelige, 
ligestillede og åbne samfund i Danmark og 
resten af verden.

OPSTILLING TIL NÆSTFORMANDSPOSTEN
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OPSTILLING TIL 
FORRETNINGSUDVALGET

LUCAS SKRÆDDERGAARD
UNG MOSAIK

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
FORRETNINGSUDVALGET?
Jeg ønsker at arbejde for at styrke den de-
mokratiske samtale, og for at hvert barn og 
ungt menneske i Danmark føler sig hørt og 
inddraget. Jeg vil arbejde for de stærke fæl-
lesskaber, som jeg mener, at foreningslivet 
er et godt eksempel på. En af DUFs abso-
lutte hovedopgaver er at skabe de bedste 
vilkår for foreningslivet i Danmark. 

DUF skal sørge for at værne om den demo-
kratiske samtale og være med til at skabe 
den nye generation af demokrater. Jeg vil 
arbejde for den brede repræsentation af 
foreninger med forskelligt udgangspunkt 
og kæmpe imod en udbredt holdningsfor-
skrækkelse i samfundet. De værdibaserede 
og ideologiske foreninger oplever at blive 
udelukket på forhånd, og dette mener jeg, 
DUF skal være med til at bekæmpe.

OPSTILLING TIL 
FORRETNINGSUDVALGET

RASMUS KJÆR SLOT
DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
FORRETNINGSUDVALGET?
Da jeg startede i forretningsudvalget for to år  
siden, havde jeg en idé om, at ikke alle DUFs 
medlemsorganisationer var som min egen. 
Det har jeg forsøgt at gøre noget ved den 
sidste periode. Jeg har sørget for at deltage 
i alle de medlemsorganisationers årsmøder, 
jeg har kunnet komme til - lige fra KFUM-
Spejderne, FDF og De grønne pigespejdere 
til Danske Folkekirkelige Søndagsskolers 
og hos medlemmerne hos Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.

Forståelsen for det brede fællesskab vi har 
i paraplyen, og de fælles værdier vi deler, 
uafhængigt af om vi mødes i skoven eller et 
mødelokale, eller om vi mødes med flygt-
ningebørn eller vores menighed.

Det er vigtigt, at DUF også i den næste pe-
riode blander sig. Både på det klassiske for-
eningsområde, men også i forhold til børn 
og unges vilkår. Den sidste periode har vi 
gjort det med stort held. Vi har ikke kun 
forbedret vilkårene for børn og unge, men 
det har også betydet, at vi for alvor har slået 
os fast som ungdomsrepræsentanter, som 
kun har styrket vores arbejde for forenin-
gernes vilkår.

Det er vigtigt, at vi også i næste periode hu-
sker, at vi hverken kan eller skal nedpriori-
tere nogle af de dele af vores arbejde. For de 
har brug for hinanden, og vi har brug for det.
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OPSTILLING TIL 
FORRETNINGSUDVALGET

THOR EKBERG BONDE
UNGDOMSRINGEN

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
FORRETNINGSUDVALGET?
Vi har i DUFs styrelse gennem de seneste 
par år skabt store forandringer i forhold til 
DUF som organisation gennem en masse nye 
spændende projekter og med en tilgang, der 
tager udgangspunkt i vores forskellige med-
lemsorganisationer. Det er derfor vigtigt for 
mig, at vi i næste styrelsesperiode også giver 
tid og mulighed for, at disse forandringer kan 
rodfæste sig, så DUF kan vokse sig endnu 
stærkere i årene der kommer.  

Jeg ser DUF som en organisation, der samler 
os på tværs af forskellige ståsteder og hvor 
meninger udveksles og brydes. Det er der-
for vigtigt for mig, at DUF skaber rammerne 
for de bedste mulighedsbetingelser for vores 
medlemsorganisationer. Så vi hver især kan 
gøre det, vi er bedst til, men også byde ind 
med vores erfaringer og ekspertise i det gode 
arbejde, som DUF foretager. 
Vi har i DUF en unik mulighed for at søge 
indflydelse og blive taget med på råd, når 
vi står sammen. Derfor mener jeg, at vi skal 
gøre brug af denne position, så vi sætter fo-
kus på de problemer vores generationer står 
overfor - lige fra unges trivsel, demokratiets 
udfordringer, ungeindflydelse i de politiske 
beslutningsprocesser til kampen mod klima-
forandringer.

Vi skal i DUF være medskabende i debatten 
om det gode ungdomsliv, og når vi står sam-
men om denne opgave, så står vi stærkest. 

Jeg håber, at delegeretmødet vil vise mig den 
tillid at vælge mig til forretningsudvalget, så 
jeg kan forsætte med at bidrage til det gode 
arbejde, DUF laver i fællesskab med vores 
medlemsorganisationer.
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

AMALIE GEORG SMISTRUP
UNGDOMMENS RØDE KORS

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
DUF er en unik platform for demokratisk 
dannelse, handlekraft og ungdomsengage-
ment.  Som repræsentant for den organise-
rede danske ungdom, både i Danmark og in-
ternationalt, taler DUF med en stemme, der 
er stærkere end en hvilken som helst enkelt-
stående ungdomsorganisation. Det forplig-
ter. DUF har et særligt ansvar. For at dyrke 
og udvikle mangfoldigheden af fællesskaber 
i civilsamfundet. For at sikre, at den demo-
kratiske samtale rummer de perspektiver, 
som den offentlige debat ofte glemmer. Og 
for at have modet til at gøre plads til men-
nesker, som det er let at ignorere i den de-
mokratiske samtale. 

Alt for mange børn og unge står uden for 
samfundets fællesskaber… 
Særligt blandt de allermest sårbare grupper, 
bliver alt for mange tabt.  

Hvis vi vil danne en stærk generation af de-
mokrater, er det afgørende, at vi på tværs af 
civilsamfundet står sammen om at insistere 
på alle unges ret til at blive hørt. Til at blive 
taget alvorligt, og til at have adgang til fæl-
lesskaber, som vi former sammen. Hvis vi 
vil, kan vi gøre DUF til en platform, hvor 
den demokratiske samtale sker på tværs af 
skel.  

Hvis det skal lykkes, må vi ikke lukke øjnene 
for civilsamfundets sociale slagside. Hvis 
vi vil skabe en ægte demokratisk kultur for 

hele vores generation, så må vi ikke glemme 
den unge, der sidder i fængslet. På asylcenteret. 
På den psykiatriske afdeling. På krisecenteret. 
Deres stemmer er vigtige i udviklingen og styr-
kelsen af vores demokrati. Og vores foreninger 
kan bane vejen ind i samfundets fællesskaber 
og i den demokratiske samtale for de unge, der 
lige nu står uden for.  

…det kræver mod, vildskab – og bred 
repræsentation i styrelsen…  
Der er brug for et samlet og stærkt DUF, hvor 
mangfoldigheden af perspektiver på forenings-
livet, som DUF rummer, er repræsenteret på 
politisk niveau. 

Styrelsen kan være løftestangen for at etablere 
en samarbejdskultur på tværs af civil-samfun-
det, hvor vi sammen afsøger nye måder at en-
gagere alle unge, uanset baggrund, i forenings-
livet. På den måde kan vi skabe rammer for, at 
foreningslivet bredt set kommer med konkrete 
svar på de udfordringer vores generation står 
over for – uden at miste fokus på de allermest 
udsatte grupper. Fra styrelsen kan vi løfte den 
opgave på politisk niveau. Men det kræver 
stærk repræsentation af alle typer af organisa-
tioner under DUF-paraplyen – og det kræver 
modet til at se kritisk indad på egne strukturer 
(og barrierer) for deltagelse. 

…og derfor stiller jeg op
Som repræsentant for Ungdommens Røde Kors 
og for vores perspektiv på hvordan vi kan sikre, 
at vi også holder fokus på nogle af samfundets 
mest sårbare grupper, når vi skal sætte rammer 
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

CAROLINE FREDERIKKE TRINSKJÆR
DE GRØNNE PIGESPEJDERE

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Som livslangt medlem af De grønne pigespej-
dere har jeg arbejdet på lokalt og nationalt plan, 
samt med internationale kurser. Derfor vil jeg 
være med til at sikre gode foreningsvilkår i DUF. 
Fra min tid som både medlem og leder ved jeg, 
hvor vigtige gode lokale vilkår er.  
De lokale foreninger er fundamentet, og ved at 
sikre foreningerne de bedste muligheder for at 
gøre deres arbejde, skaber vi demokratisk dan-
nede og engagerede individer, og det gør gavn 
som også rækker ud over egne medlemmer.  
 
Jeg er selv formet af foreningslivet. Derfor ville 
jeg sætte en ære i at give igen til dem, som har 
givet mig så meget og bidrage til, at andre kan 
nyde godt af den kompetenceudvikling og ka-
rakterbygning som DUFs medlemsorganisatio-
ner repræsenterer.  
 
Som medlem af DUFs styrelse ville jeg kunne 
arbejde på et politisk plan med at facilitere for-
eningsarbejdet. Det er en opgave som jeg finder 
spændende og udfordrende. Sådan en post er en 
kæmpe tillidserklæring, og jeg vil med glæde 
gribe muligheden for erfaringsudveksling og 
samarbejde på tværs af DUFs medlemsorgani-
sationer.  

Det er et privilegie at kunne repræsentere et 
værdisæt som man tror på og er formet af.  
Derfor har jeg enormt meget mod på at løfte 
opgaven som repræsentant for Landssamrådet i 
DUFs Styrelse, og jeg ser frem til at arbejde sam-
men for den danske ungdom.

og retning for civilsamfundets unge-
fællesskaber. Når vi skal arbejde videre 
med den kurs, der er udstukket i strate-
gien og udmøntet i indsatser som Alle 
Unge Med i Fællesskaber (hvor jeg sid-
der med i følgegruppen).
I Ungdommens Røde Kors sidder jeg i 
Landsstyrelsen, har lavet ungdomsarbej- 
de i Grønland, lavet mentorprojekter  
med unge, der er vokset op med mis-
brug, været projektleder på en række 
internationale projekter (med primært 
fokus på ungdomsarbejde i Østeuropa 
og Centralasien – blandt andet i DUF 
Explore Ukraine). 

Når jeg går på arbejde, er jeg i Sex & 
Samfund, hvor jeg arbejder med at enga- 
gere unge i kampen for seksuel og re-
produktiv sundhed og rettigheder og 
for ligestilling uanset køn, krop eller 
seksualitet.  

Den erfaring, det engagement og det 
blik for at adressere marginalisering og 
udsathed på strukturelt og politisk ni-
veau, tager jeg med ind i styrelsen. Med 
en grundlæggende ambition om, at vi 
sammen – på tværs og med plads til 
mange perspektiver – kan arbejde for 
at dyrke en demokratisk samtale, hvor 
alle stemmer tæller. Også de, der ellers 
er i risiko for at blive glemt.  
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

CLARA HALVORSEN
RADIKAL UNGDOM

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
“Demokrati er ikke blot en styreform. Demokrati 
er samtale. Det er en måde at handle på og en 
måde at omgås andre mennesker på, hvor respek-
ten for individet, fællesskabet, omgivelserne og 
samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene 
lader sig udfordre, og argumenterne flytter hold-
ninger.” 

Således skrev Hal Koch i 1945, men budska-
bet har aldrig været mere aktuelt end nu. Den 
demokratiske samtale er til tider udfordret 
herhjemme, men også ude i verden. Derfor 
er der brug for at styrke den demokratiske 
samtale, og her spiller DUF en central rolle. 
DUFs største styrke er vores mangfoldighed 
af medlemsorganisationer, der hver eneste 
dag gør en forskel i Danmark og globalt. DUF 
skal derfor i endnu højere grad være en opsø-
gende og synlig spiller på den globale dagsor-
den, der omhandler unges demokratiarbejde 
og Verdensmålene. Vi gør det allerede gen-
nem vores ung til ung partnerskaber og vo-
res seks ungdomsdelegater, men jeg tror på, 
at der er en endnu stærkere rolle for DUF at 
spille på den internationale bane. 

I 2017 repræsenterede jeg alle jer – og resten 
af de danske unge – som dansk ungdomsde-
legat til FN, hvor jeg arbejde for at varetage 
DUFs interesser og sikre unges indflydelse 
ved forhandlingsbordene både ude i verden 
og herhjemme, ligesom jeg arbejder for at 
styrke Verdensmålsengagementet blandt de 
danske unge. Det engagement har jeg taget 

med ind i styrelsen i de sidste to år, hvor jeg 
har haft et særligt fokus på at styrke DUFs 
internationale demokratiengagement samt 
arbejdet med Verdensmålene.  Jeg tror på, 
at vi fortsat har brug for at styrke de globale 
perspektiver i styrelsen og mener, at tre ting 
er vigtige fremadrettet:

• De internationale bevillingsudvalg skal
 fortsat knyttes tættere på styrelsen, så vi 
 kan udnytte de ideer og globale kompe-
 tencer, som udvalgene besidder. 
• Det internationale arbejde skal tænkes
 bedre ind i det nationale arbejde eksem-
 pelvis ved at sammentænke uddannelses-
 tilbud og sikre en international dimen-
 sion i de forskellige nationale aktiviteter, 
 hvor det er relevant. 
• Vi skal fortsat sikre, at danske unge  
 spiller en central rolle i arbejdet med 
 Verdensmålene både herhjemme og ude 
 i verden. Derfor skal vi styrke DUFs 
 Verdensmålsindsats ved blandt andet 
 at understøtte medlemsorganisationernes 
 arbejde med Verdensmålene samt styrke 
 ungdomsdelegatprogrammet. 

Det arbejde vil jeg gerne fortsætte i endnu en 
periode i styrelsen, og jeg håber derfor, at I 
delegerede vil give mig den mulighed. Har I 
spørgsmål før, under eller efter delegeretmø-
det, er I meget velkomne til at tage kontakt 
til mig. 
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

FREDERIK VAD NIELSEN
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE 
UNGDOM

HVORFOR STILLE DU OP TIL DUFs 
STYRELSE?
Siden sommeren 2019 har jeg været indsup-
pleret i DUFs Styrelse, og jeg har et ønske 
om at fortsætte mit påbegyndte arbejde i den 
kommende periode. Det har været enormt 
spændende og engagerende at komme ind 
i DUFs maskinrum, og bidrage aktivt til at 
udvikle den stærke gren af foreningslivet, 
som vores paraply repræsenterer. På tværs 
af medlemsorganisationer dyrker vi en fælles 
ambition om at give ungdommen en stemme, 
komme ensomhed og mistrivsel til livs, styr-
ke forpligtende fællesskaber og engagere den 
del af ungdommen, som er underrepræsen-
teret i foreningslivet og demokratiet – også 
i vores paraply. 

Det sidste bliver for mig det vigtigste over-
hovedet, hvis delegeretmødet viser mig tillid, 
og vælger mig til at DUFs styrelse. For der 
er brug for et DUF, som forsøger at engagere 
og mobilisere den del af ungdommen, som 
lige nu er marginaliseret. Vi kan se at udsatte 
unge, unge med anden etnisk baggrund end 
dansk og unge fra bestemte dele af landet, 
ikke deltager i den demokratiske samtale, og 
ikke er en del af de forpligtende fællesskaber, 
som vores paraply tilbyder. Det skal vi have 
gjort op med. 

DUF skal ikke bare kæmpe for at engagere 
middelklassens unge. Vi skal ikke bare op-
dyrke nye frivillige ud fra den samme skabe-

lon. Derfor er et tiltag som ”Demokratiets 
Dag” utrolig vigtigt, fordi det forsøger at 
give demokratisk selvtillid til de erhvervs-
skoleelever, som er totalt underrepræsen-
terede i medlemsorganisationerne. Vi skal 
fortsætte ad den vej – og jeg kommer til at 
bruge mine kræfter på at finde de veje, der 
kan tale til de unge vi i dag ikke får i tale. 

Jeg kommer også til at værne om medlems-
organisationernes særpræg og bevidstheden 
om, at det frivillige engagement er størst og 
stærkest på lokalt niveau. Derfor er DUFs 
vigtigste rolle at skabe de optimale rammer 
for det lokale foreningsliv og gøre det så 
nemt som muligt for frivillige at skabe lokale 
aktiviteter. Vi begår en fejl i DUFs styrelse, 
hvis vi tror, at det er til styrelsesmøderne en-
gagementet og aktiviteterne skabes. 

Jeg håber på jeres tillid og vil knokle hver 
dag for at leve op til den, hvis jeg er så heldig 
at blive valgt. DUF har så mange muligheder 
for at nå ud til nye grupper af unge, skabe 
flere lokale aktiviteter og styrke den demo-
kratiske selvtillid i de nye og kommende ge-
nerationer. De muligheder vil jeg gerne være 
med til at udnytte!
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IDA MARIE GARDER
AFS INTERKULTUR

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Demokratiet blomstrer i sandhed, når ung-
dommen lever, omfavner og ejer det. 
I en tid hvor unge verden over går på gaden 
i kampen for at blive hørt, er det vigtigere 
end nogensinde, at den demokratiske sam-
tale holdes åben og nærværende. Den dri-
vende kraft bag udviklingen af demokratiet 
skal ligge hos de mange og ikke de få. Her 
besidder DUF en vigtig rolle som paraply 
og talerør for 78 forskellige medlemsorga-
nisationer fordelt rundt i hele Danmark. 
Jeg ønsker at bidrage til, at ungdommen 
får de bedste muligheder for at engagere 
sig i foreningslivet og derved at tage del i 
og udvikle demokratiet. Derfor stiller jeg 
op til DUFs styrelse. Jeg vil bidrage med de 
erfaringer, jeg har fra i hele mit ungdoms-
liv at have været frivillig og nu hovedbesty-
relsesmedlem i AFS Interkultur, og fra de 
sidste to år som suppleant til DUFs styrelse 
og medlem af DUFs Lokalforeningspulje-
udvalg.
Bag DUF står en bred vifte af foreninger, 
hvis forskelligheder giver DUF sin styrke, 
når vi taler med samme stemme. For at 
styrke vores samarbejde skal vi dyrke for-
skellighederne, og det kræver forståelse for 
og dialog omkring hvilken foreningskultur, 
vi hver især medbringer. Jeg vil arbejde for 
at gøre DUF endnu mere relevant både ind-
adtil hos DUFs egne medlemsorganisatio-
ner og udadtil. Jeg håber, at delegeretmø-
det vil give mig den mulighed. 
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

FREDERIK ENEVOLDSEN
FAGBEVÆGELSENS UNGDOM 
- ELEVER, LÆRLINGE OG 
STUDERENDE 

HVORFOR STILLE DU OP TIL DUFs
STYRELSE?
Jeg stiller op til DUFs styrelse, fordi jeg 
tror på, at den mest fællesskabssøgende 
ungdomsgeneration også skal have den 
stærkeste paraplyorganisation. En interes-
seorganisation som alle unge kan spejle og 
se sig selv i. En organisation som favner 
både i bredden og i dybden. Med så mange 
forskellige medlemmer som DUF har, er 
det ikke en let udfordring. Og nogle gange 
kan det endda føles som om, at der er mere 
som splitter end som samler os. Men det er 
ikke tilfældet!

Vi er den første generation, som kommer 
til at tjene mindre end vores forældre, vi er 
den sidste generation, der kan redde kli-
maet, og vi bliver forhåbentligt den eneste 
generation, hvor stress og depression ikke 
er en sjældenhed. Jeg tror på, at fælles ud-
fordringer kalder på fælles løsninger, og 
jeg tror på, at de bredeste skuldre må bære 
det tungeste læs. Jeg håber, at jeg kan være 
med til at udvikle DUFs fantastiske arbejde 
og være med til at løfte det til nye højder.



OPSTILLING TIL STYRELSEN

FREDERIKKE NØRRING LEVISON
KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Jeg stiller op til DUFs styrelse, fordi jeg 
brænder for at skabe et sundt foreningsliv, 
hvor demokratisk dannelse og stærke fælles- 
skaber er centrale markører for et godt  
børne- og ungdomsliv i Danmark. Jeg vil især 
have fokus på at styrke medlemsforeninger-
nes vilkår på det kommunale område, for-
bedre formidlingen af DUFs arrangementer 
og puljer samt gøre DUFs stemme tydeligere 
i den offentlige debat.

• Politisk synlighed er vigtigt, og jeg mener,
 at DUFs indsats på det kommunale om- 
 råde bør løftes, da vi dermed kan sikre, 
 at lokalforeningerne står stærkere over 
 for f.eks. idrætten i landets kommuner. 
• Vidensdeling og kompetenceudvikling er
 med til at øge motivation og engagement 
 hos frivillige, og derfor spiller DUF en 
 central rolle i at udbyde arrangementer, 
 hvor medlemsforeningerne kan mødes, 
 lære og debattere. Prioriteringen skal dog 
 ske med respekt for, at der er en balance 
 mellem midler til arrangementer og de 
 midler, som skal leve direkte i medlems-
 foreningerne.
• DUF skal veje tungt i den politiske debat.
 Jeg ser et stigende behov for, at DUF 
 agerer talerør for børn og unges ønsker og 
 visioner om fremtiden. DUF er ikke til 
 pynt, men derimod et politisk organ, der 
 skal sætte emner til debat.

Jeg har opbygget et solidt erfaringsgrundlag 
om foreningslivet fra mange års engagement 
hos KFUM-Spejderne i Danmark og DUF, 
hvor jeg blandt andet har siddet i Initiativ-
støttens bevillingsudvalg de seneste par år. 
God dialog er væsentlig for, at vi med én 
stærk stemme kan præge den offentlige de-
bat, og jeg vil derfor arbejde for, at der på de-
legeretmødet samt på DUFs andre platforme 
bliver plads til nuancerede diskussioner på 
tværs af organisationer, formål og politisk 
overbevisning, således at vi i fællesskab kan 
sætte retning for mange flere unge i fremti-
den.
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

JONAS V. ZIMSEN
BIFROST

HVORFOR STILLE DU OP TIL DUFs 
STYRELSE?
Jeg genopstiller for Landsforeningen Bi-
frost til DUFs Styrelse, hvor jeg har siddet i 
perioden 2017-2019. Tidligere har jeg været 
en del af Initiativstøtteudvalget i DUF som 
ekstern ressourceperson i 2014-2018.

HVEM ER JEG?
Mit navn er Jonas, 30 år og er uddannet i 
Kommunikation fra Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole. Jeg er aktiv i DUF, 
Landsforeningen Bifrost og Bifrosts lokal-
forening Rollespilsfabrikken. Udover mit 
DUF-engagement er jeg aktiv i Lokaludval-
get i Bispebjerg, hvor jeg bor.

HVAD VIL JEG ARBEJDE FOR?
Jeg genopstiller til styrelsen i DUF, fordi jeg 
fortsat vil arbejde for, at vores fælles para-
ply er en organisation for lokalforeningerne 
rundt om Danmark. DUF repræsenterer det 
organiserede ungdoms- og børneliv i Dan-
mark i form af sine lokalforeninger, og det 
er deres vilkår, som vi skal værne omkring. 
Uanset om det er unge, som tager til kli-
mamarch, en ork i Esbjerg eller noget helt 
tredje. 

I den foregående periode har jeg siddet i 
arbejdsgrupperne for EU, Ungdomsøen og 
DUFs projekt “Alle Unge med i Fællesska-
bet”.

OPSTILLING TIL STYRELSEN

KATRINE SEIER
DANSKE BØRNE- OG UNGDOMS-
FILMKLUBBER

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Jeg stiller op til styrelsen, da jeg har ople-
vet, at DUF rykker ved foreningslivet og 
gør en forskel. De forpligtende fællesska-
ber, som bliver faciliteret af DUFs med-
lemsorganisationer, er vigtige og givende 
for samfundet, hvad end det foregår i en 
spejdergruppe, en filmklub eller et helt 
tredje fællesskab. Her mødes unge på lige 
fod, og vi lærer at tage ansvar for os selv og 
for andre. Overordnet arbejder vi for sam-
me mål, og vores fælles stemme skal fortsat 
styrkes. Det arbejde vil jeg være med til. 

Jeg har gennem min ungdom været aktiv i 
flere af DUFs medlemsorganisationer, og 
det seneste år har jeg været indsuppleret 
i styrelsen. Det har givet mig en erfaring 
og forståelse for DUFs arbejde, som jeg vil 
tage med mig i de næste to års styrelses-
arbejde, såfremt delegeretmøde giver mig 
mulighed for det. 
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

MARTIN FLINDT NIELSEN
ERHVERVSSKOLERNES 
ELEVORGANISATION

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Jeg stiller op til DUFs styrelsen, fordi jeg 
mener, at DUF har en stor rolle at spille 
i det danske ungdomsforeningsliv. DUF 
bidrager meget til den demokratiske dan-
nelse blandt unge, både gennem medlems- 
organisationerne, men også gennem ind-
satser som Demokratiets Dag. DUF bidra-
ger til at gøre unge mennesker bedre til at 
arbejde for det de brænder for, ved f.eks. 
at lave kurser til frivillige ledere. Og DUF 
bidrager til at skabe bedre ungdomsorga-
nisationer, f.eks. ved at arbejde med trivsel 
og samvær samt for at lave organisationer, 
hvor der er plads til alle. Det vil jeg gerne 
være med til at arbejde med, så vi kan have 
et endnu bedre og stærkere DUF i fremti-
den. 

   

OPSTILLING TIL STYRELSEN

LUKAS JULIUS KAARBY
KRISTELIGT FORBUND FOR 
STUDERENDE

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Motivationen for mit kandidatur til DUFs 
styrelse bunder i min opfattelse af samtalen,  
som værende en af hjørnestenene i vores 
demokrati, som netop kan blomstre i vores 
foreningsliv. En samtale, som går på tværs 
af skel; økonomiske, etniske og religiøse, 
og lader herigennem vores forskelligheder 
folde sig ud. Både vores majoritets- og mi-
noritetsholdninger skal sikres plads i vores 
fælles samfund. En af forudsætningerne for 
frugtbar dialog er frihed; derfor vil jeg være 
med til at kæmpe for åndsfriheden, som el-
lers er under pres i disse år. Jeg vil bruge 
både min teoretiske viden fra mit studie og 
min praktiske viden fra mit mangeårige en-
gagement i foreningslivet. Tro er det næst 
største tabu i vores samfund – det mener 
jeg, både er tankevækkende og bekymren-
de; netop derfor er det enormt vigtigt med 
en stærk kirkelig stemme i denne forsam-
ling.   
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

MATHIAS GREEN
DANSKE SKOLEELEVER

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
De sidste to år har jeg haft det store privile-
gium at være valgt til DUFs styrelse. I den 
periode er jeg blevet styrket i min tro på. 
at vi som fællesskab kan udrettet utroligt 
meget. Vi som fællesskab kan være med til 
at sikre, at ungdommen har en væsentlig 
stemme i debatten. Vi kan være med til at 
sikre, at alle unge har et foreningstilbud at 
deltage i, så alle unge kan blive en del af 
fællesskabet. Og vi kan være med til at ska-
be et stærkt fundament for hele det brede 
danske ungdomsforeningsliv. 

Det og meget mere er, hvad jeg tror på, at 
vi kan opnå, når vi arbejder sammen. DUF 
skal blive ved med at være ungdommens 
stemme i debatten, og vi skal blive ved med 
at stå værn om vigtigheden af den danske 
foreningskultur. Jeg håber, at I vil give mig 
jeres stemme, så jeg fortsat kan have mu-
lighed for at deltage i denne store kamp for 
det danske ungdomsliv. 

OPSTILLING TIL STYRELSEN

NICOLAI BOYSEN
NETVÆRKET AF UNGDOMSRÅD

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Danske unge er er blandt de bedste i verden, 
når det kommer til viden om det demokra-
tiske system. Alligevel er danske unges de-
mokratiske selvtillid og troen på, at de kan 
gøre en forskel, relativt lav. Det er ikke en 
selvfølge, at unge engagerer sig i demokra-
tiet, og vi ser mange udfordringer. Tilliden 
til politikere, medier og institutioner er lav, 
flere steder i Europa vinder anti-demokrati-
ske ideer frem og fake news er en stigende 
udfordring. For mig er det et klart tegn på, at 
der stadig er brug for et stærkt DUF og nogle 
stærke børne- og ungdomsorganisationer, 
som arbejder for at styrke unges deltagelse 
i demokratiet og foreningslivet. Det vil jeg 
stadig gerne være med til at arbejde for i de 
kommende to år. 
Civilsamfundet, det politiske landskab og 
ungdommen er under hastig forandring. 
Derfor skal vi huske også at udvikle DUF og 
foreningslivet, så vi sørger for at få endnu 
flere unge med i vores fællesskaber og bidra-
ger til et mere inkluderende og engagerende 
demokrati – såvel i DUF som i Danmark og 
i resten af verden. Jeg vil særligt i de næste 
to år gerne arbejde for at styrke forbindelsen 
mellem DUFs forenings- og demokratiar-
bejde, styrke vores europæiske og nordiske 
samarbejde samt for at forbedre vilkårene 
for foreningers og ungefællesskabers arbejde 
for at skabe positiv forandring i samfundet. 
Jeg håber, at delegeretmødet har tillid til at 
lade mig fortsætte det arbejde og vil genvæl-
ge mig som styrelsesmedlem.
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

PERNILLE BRUUN MADSEN
RED BARNET UNGDOM

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
DUF består af mange forskellige men virke- 
lig fantastiske børne- og ungdomsorgani-
sationer og foreninger. Det bør være repræ-
senteret i DUFs styrelse. Ved at sørge for, at 
styrelsen er repræsenteret bredt af medlems-
organisationerne, samt landkortet af frivilli-
ge, kan vi samtidig sikre DUFs kerneværdier 
om deltagelse, dialog, frivillighed og inddragelse.

Jeg stiller op til styrelsen for at være med til 
at sikre, at styrelsen er repræsentativ. Det 
gælder når det kommer til kønsrepræsenta-
tionen i styrelsen, men det gælder især også, 
når det kommer til at få repræsenteret de små 
og mindre organisationer og foreninger, samt 
de organisationer og foreninger, der arbejder 
med et humanitært formål. De organisationer 
og foreninger vil jeg være repræsentant for.

Ud over at være med til at sikre en mere re-
præsentativ styrelse, vil jeg også arbejde for, 
at DUF fortsat:
• Danner og udvikler medlemsdemokratiet
 for unge på den bedste måde. DUF har 
 en unik platform, der skal repræsentere 
 unges og frivilliges stemme i det om-
 kringliggende samfund. Dette skal fast-
 holdes.  
• Udvikler vigtige og værdifulde uddannel-
 ser og kurser, der styrker og udvikler  
 både den enkelte frivillige og unge, men  
 også organisationerne og foreningerne.  
 Selv er jeg træner på Brug din Stemme –  
 Meningsdanner for foreningslivet. 

• Fastholder den mangfoldige medlems-
 skare og bliver en paraply, der hylder  
 frivilligheden.

JEG STILLER OP TIL DUFS STYRELSE, 
FORDI: 
Jeg har noget at give og dele ud af. Jeg har 
en passion for foreningsdemokrati, for dan-
nelse, for organisationsudvikling og i høj 
grad for at unges stemmer bliver hørt i sam-
fundet.

Jeg er klar til at engagere mig endnu mere i 
DUF. Jeg har igennem det meste af mit liv be-
gået mig i forskellige organisationer og for-
eninger, der er en del af DUF-paraplyen. Her 
kan nævnes KFUM-Spejderne, Danske Bør-
ne og Ungdomsfilmklubber (DaBuf), Ung- 
dommens Røde Kors (URK), Danske Stude-
rendes Fællesråd (DSF) og senest Red Barnet 
Ungdom (RBU). Jeg har siddet til delegeret-
møder siden jeg var 15 år. Nu er jeg klar til at 
tage skridtet længere ind i paraplyorganisa-
tionen og ligge mit engagement
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OPSTILLING TIL STYRELSEN

TROELS EMIL ANDERSEN BOE
DET DANSKE SPEJDERKORPS

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
Jeg søger din stemme som kandidat til sty-
relsen, fordi jeg ønsker, at Danmarks ung-
dom fortsat skal kunne tale med en klar 
røst, når vi adresserer de problemer unge 
oplever i deres hverdag og deres forenings-
liv. Danmarks organiserede ungdom er en 
fantastisk platform for at inspirere unge, og 
DUF gør en enestående indsats for at styrke 
medlemsorganisationerne og deres fælles-
skabsfølelse på tværs af, hvor man betaler 
sit kontingent. 

Efter en periode med mange forandringer 
angående det organisatoriske, f.eks. valg-
retsalder eller fordeling af tipsmidler, håber 
jeg i den kommende periode at skabe plads 
til at bølgerne kan lægge sig igen, og orga-
nisationerne kan få ro til at tilpasse sig, før 
nye flagskibe sættes i søen. I denne periode 
vil jeg derfor sætte fokus på DUFs politi-
ske meningsdannelse; hvordan vi sikrer, at 
DUF fortsat er arnestedet for ungdommens 
stemme i debatten om børn og unges livs-
vilkår, demokratisk involvering, ligestilling 
og miljø. At finde et fælles fodslag på områ-
der, hvor foreningerne hver især ikke nød-
vendigvis er enige, eller måske endnu ikke 
har dannet en mening, kræver at vi lytter til 
hinanden og fastholder respekten for ander-
ledes holdninger. Der er givetvis mange om-
råder hvor DUF slet ikke bør mene noget, 
men jeg synes at arbejdet med psykisk triv-
sel, Demokratikommissionen og ungdoms-
delegatprogrammet viser, at der i høj grad 

også er områder, hvor vi står stærkt med et 
fælles budskab. 

Som midterbarn i en søskendeflok på fem, 
er jeg vokset op med at finde løsninger, når 
diskussioner blev særligt livlige. Jeg har des-
uden siddet to perioder i Initiativstøtteud-
valget, og i 2016 var jeg tillige indsuppleret i 
styrelsen over et halvt år. Den erfaring giver 
mig ro til at være en konstruktiv medspil-
ler for mine kolleger i styrelsen, og én, som 
andre nye medlemmer af styrelsen kan gå til 
for sparring. Jeg stiller mig til rådighed for 
alle DUFs medlemsorganisationer og lover 
at gøre mit til, at DUF fortsat er der, hvor 
andre aktører ser til efter råd om det gode 
børne- og ungearbejde.
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På valg til posterne som intern revisor og 
intern revisorsuppleant er:
• Heidi Klokker, Danske Studerendes  
 Fællesråd

Styrelsens indstilling til intern revisorsup-
pleant for en etårig periode:
• Steffen Andersen, Landssammenslut-
 ningen af Handelsskoleelever
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PHILIP WINKEL
DYRENES ALLIANCE

HVORFOR STILLER DU OP TIL 
STYRELSEN?
I DUFs styrelse vil jeg kæmpe for de fri-
villige og græsrødderne, ligesom jeg har 
gjort hele mit ungdomsliv, hvor jeg har 
ledt hundredvis af frivillige. Jeg vil frem-
sætte politik, der forbedrer bæredygtighed 
og klima, hvilket udgør blandt de vigtig-
ste problematikker for den nuværende og 
kommende ungdom. I Dyrenes Alliance 
(DA) kæmper vi allerede for en bæredygtig 
produktion, disruption og forbrug. DUF 
skal spejle ungdommens værdier og give et 
sted for de unge at ytre deres værdier igen-
nem engagement. 

DUF er for mig indbegrebet af det at være 
dansk og verdensborger. Hvis man nogen-
sinde skal snakke om danske værdier, så vil 
jeg ønske, at man tænker på DUF. Tilsam-
men skaber vi den sammenhængskraft, vel-
gørenhed og diversitet, der gør Danmark til 
Danmark.

Om mig: Kandidat i filosofi fra Køben-
havns Universitet (KU) med specialisering 
i anvendt etik og dyreetik. Fhv. formand for 
HUMrådet ved KU for 14.000 humanister. 
Fhv. senator i KU’s senat. Fhv. Akademisk 
Råd medlem, via. Univalget. Fhv. medlem 
af Studenterrådets (KU) bestyrelse. Nuvæ-
rende formand for DA-KBH lokalforening. 
Jeg har kæmpet for de studerende, jeg 
kæmper for dyrene, med jeres stemme kan 
jeg kæmpe for fællesskabet.
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LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for Dansk 
Ungdoms Fællesråd.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav.

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

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 29. maj 2019

DAGLIG LEDELSE

FORRETNINGSUDVALG

DUFs DELEGERETMØDE 2019 PUNKT 
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TIL MEDLEMMERNE AF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herun-
der 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 
regnskabspraksis. 

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 revi-
sion af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. 
december 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 regn-
skabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i be-
kendtgørelse 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. 
udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæg-
gelse 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 
desuden ansvaret 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 Fæl-
lesråds 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

DEN UAFHÆNGIGE 
REVISORS ERKLÆRINGER
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med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 
16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd 
med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 altid vil afdække væsentlig fej-
linformation, 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 årsregn-
skabet.

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 
 revisionshandlinger, 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 væsent-
 lig 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 Fællesråd 
 ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.Ledelsen er ansvarlig for 
ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

 PUNKT 
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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 årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til sædvanlig praksis og god skik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse 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 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kri-
tisk 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 29. maj 2019

MNE-nr. 15008                                               MNE-nr. 32774
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DE DELEGERETMØDEVALGTE 
REVISORERS PÅTEGNING 

Som delegeretmødevalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet 2018 med henblik på at vurde-
re, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse 
med vedtægter, delegeretmødebeslutninger m.v.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

København den 29. maj 2019

Andreas Højmark Søndergaard Philip Dimsits Lerer
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LEDELSESBERETNING 2018

Ledelsesberetningen til DUFs årsregnskab 2018 er et supplement til styrelsens skriftlige årsbe-
retning og formandens mundtlige beretning på delegeretmøde i december 2018, og vil i væsent-
ligt omfang fokusere på de overordnede strategiske, organisatoriske og driftsmæssige forhold, 
herunder som de er særligt relevante for økonomien og regnskabet. 

Delegeretmødet har vedtaget at der arbejdes med følgende strategiske områder: Et stærkt demo-
krati, det gode ungdomsliv, et stærkt foreningsliv og unge med internationalt udsyn. Det gode 
ungdomsliv er dog først reelt startet i 2019, hvorfor det ikke medgår i regnskabet for 2018.
Siden delegeretmødet vedtog budgettet for 2018, på delegeretmødet i december 2017, så har sty-
relsen besluttet at ændre på arbejdet med strategier, hvorfor enkelte regnskabsposter ikke følger 
helt oprindeligt budget, og budget 2018 er ombrudt til at følge det nye budget.
Endvidere bør det noteres at ved vedtagelsen af budgettet for 2018 var der stor usikkerhed om, 
hvilke eksterne midler – særligt omkring midler fra Udenrigsministeriet, som vi ville modtage i 
2018. I starten af 2018 fik vi besked om øgede bevillinger til det internationale arbejde, hvorfor 
der er store forskelle til det budget der blev vedtaget på delegeretmødet.

Dette regnskab omhandler aktiviteter afholdt af DUF i året 2018. 

1. DET ØKONOMISKE RESULTAT

Årets omsætning var t.kr. 29.676 mod budgetteret t.kr. 24.112. Det økonomiske resultat for 2018 
før henlæggelser gav et overskud på t.kr. 86. Det oprindelige budget udviste et forventet resultat 
på kr. 0. Differencen mellem det budgetterede og det realiserede resultat er t.kr. 86. Forretnings-
udvalget anser resultatet som tilfredsstillende. Der er hensat t.kr. 400 til folketingsvalgskampag-
ne i 2019. Der var afsat midler til dette område i budget 2018, men folketingsvalget er som bekendt 
først i 2019.
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2. INTERNT FINANSIEREDE AKTIVITETER

De internt finansierede aktiviteter i DUF omfatter de strategiske indsatsområder: et stærkt demo-
krati, et stærkt foreningsliv og det gode ungdomsliv. 

Omsætning

Projekt- og aktivitetsomkostninger 

Driftsomkostninger

Årets resultat før henlæggelser

Egenkapital og henlæggelser

Personale i årsværk

HOVEDTAL I T.KR. DE SENESTE 4 ÅR:

2015

34.240

30.342

4.196

– 384

12.730

35,6

2016

32.436

28.971

3.725

– 117

12.612

34,7

2018
Realiseret

29.676

25.570    

3.599

   86  

13.574

30,4

2017
Budget

24.112

20.828

3.334

     0

2017

27.924

23.989

3.567

475

13.087

31,1
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Der blev i 2018 brugt t.kr. 8.905 på de nationale områder inkl. 12,1 årsværk, hvilket omfatter 
både dedikerede samt ledelses- og kapacitetsårsværk. Omkostningerne på de nationale områder 
er fuldt finansieret af midlerne fra DUFs bevilling fra Tipsmidlerne (DUFs kernemidler) samt 
af eksterne bevillinger til Alle unge med i fællesskabet, Demokratiets Dag og projekt Ekstremt 
Demokratisk. 
Der rapporteres særskilt i denne rapport samt i regnskabet for aktiviteterne under disse områder.  

2.1. Indsatsområderne: Et stærkt demokrati , et stærkt foreningsliv og det gode ungdomsliv.
DUFs strategiske indsatsområder et stærkt demokrati og et stærkt foreningsliv følger ligesom 
kerneaktiviteterne en strategi med mål, indsatser og indikatorer. I 2018 vedtog styrelsen nye 
strategier gældende for perioden 2018-2019 for disse områder.

ET STÆRKT DEMOKRATI – SOM LIVSFORM OG SOM STYREFORM 
”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 kommunal- og 
regionsvalget i november 2017 viste, at de yngste af de unge faktisk er mere engagerede i demo-
kratiet end generationerne før dem. Unge i alderen fra 16-25 år har større tillid til demokratiske 
institutioner som Folketing, politikere og regeringen end generationerne før dem, og deres enga-
gement 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 igen-
nem.

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 erhvervsskoleeleverne tror, at politikerne ville tage deres problemer alvorligt, selv-  
 om de snakkede med dem personligt.
• Kun 37,5% vil stemme til det kommende folketingsvalg, og 32% vil måske stemme.
• 59% oplever, at samfundet bliver mere utrygt.

Det er nogle af årsagerne til, at DUF igen har gennemført Demokratiets Dag på landets erhvervs- 
skoler. I 2018 har DUF gennemført Demokratiets Dag på 50 skoler for 4.600 elever og afholdt 
50 debatter. Omkostningerne ved Demokratiets Dag er delvist dækket af eksterne midler.

DEMOKRATIKOMMISSIONEN
Vi lever i en tid, hvor demokratiet på en lang række parametre er udfordret. Derfor har DUF ned- 
sat en demokratikommission, der samler Danmarks væsentlige demokratiaktører til at kigge 
både indad og udad og i fællesskab blive klogere på udfordringer for vores demokrati og forplig-
te hinanden på at løse dem i fællesskab.

Demokratikommissionens arbejde tager udgangspunkt i følgende seks temaer: Medierne og den 
politiske samtale, partierne og moderne populisme, borgerne og civilsamfundet, demokratiske 
institutioner og systemer, internationalt udsyn og lokalt hjemsyn.

Demokratikommissionen havde sit første møde i november 2018, og arbejdet fortsætter indtil 
starten af 2020.
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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. Forestillingen hedder ”Ekstremt demo-
kratisk” og består af seks unges personlige fortællinger om at være del af radikale miljøer. Efter 
forestillingen er der 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 bevil-
ling fra Onlinealliancen til at lave en digital overbygning til ”Ekstremt Demokratisk” i 2019.  

• 5073. Så mange unge har DUF og C:NTACT fået i teateret og se forestillingen Ekstremt 
 Demokratisk i løbet af efteråret og vinteren 2018.
• 2085. Så mange unge har været med i workshoppen efter selve forestillingen. 
• Publikum har bl.a. været elever fra folkeskolens udskolingsklasser, ungdomsuddannelser, 
 professionshøjskoler og erhvervsskoler samt unge fra udsatte boligområder.  

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
DUF deltog igen i 2018 på markante platforme under Folkemødet på Bornholm, herunder f.eks. 
DM i Debat og Foreningsgullasch. DUF er partner i Folkemødet, og står bag bl.a. Ungdoms-
campen, hvor medlemsorganisationerne kan overnatte i telt.

COPENHAGEN PRIDE 2018
DUF deltog i 2018 for første gang i Copenhagen Pride Week. Sammen med mange deltagere fra 
medlemsorganisationer satte DUF fokus på mangfoldighed i foreningslivet. Tirsdag morgen 
blev ukendte fortællinger fra foreningsaktive unge fortalt, hvis historier sjældent bliver sagt højt. 
Onsdag aften holdt DUF Foreningsgullash – pride edition og diskuterede mangfoldighed i DUF-
paraplyen, inden det hele kulminerede lørdag eftermiddag med Pride-paraden gennem Køben-
havns gader, hvor DUF deltog med mere end 100 deltagere fra en række medlemsorganisationer. 

50-ÅRET FOR UNGDOMSOPRØRET 
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 Folkemødet, hvor der blev 
indsamlet holdninger og meninger om ”oprør” fra forskellige unge

FORENINGSUDVIKLING
DUF har igennem 2018 forstærket fokus på DUFs medlemsorganisationer og udvikling af deres 
foreninger. Samlet set har DUF udvidet mulighederne for at få støtte til udvikling af lokalfor-
eninger gennem midler, uddannelse og udviklingsprojekter. Samtidig fastholdt de eksisterende 
indsatser med juridisk rådgivning, juridiske uddannelsestilbud, konsulentbistand om organisati-
onsudvikling og samvær samt netværk for ledere, ansatte og formænd.

ALLE UNGE MED I FÆLLESSKABET – PARTNERSKAB MED TUBORGFONDET
DUFs delegeretmøde vedtog i december 2018 at DUF skulle øge indsatsen for at få ”Alle unge 
med i fællesskabet” og igangsætte initiativer, der understøttede nye organiserings- og deltagel-
sesformer. DUF har i den forbindelse indgået et partnerskab med Tuborgfondet på 5,7 millioner 
over tre år, hvor DUF i samarbejde med Tuborgfondet, Center for Ungdomsforskning og med-
lemsorganisationerne skal udvikle, forstærke og understøtte nye organiseringsformer. Formålet 
at få flere og nye målgrupper med. Partnerskabet handler om at sikre at grupper, der er under-
repræsenteret i DUFs medlemsorganisationer også kommer med i et demokratiske ungefælles-
skab. Et særligt fokus er unge med kortere uddannelser og unge med minoritetsbaggrund.
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KONSULENTSTØTTE OG JURIDISK RÅDGIVNING
• 34 forskellige medlemsorganisationer har i løbet af året modtaget konsulenthjælp fra DUF. 
 Konsulenthjælpen har både været strategiseminarer, uddannelse i facilitering, oplæg om 
 organisering og kampagner. 
• 108 juridiske henvendelser har DUF fået i løbet af året. 
• 12 ledere og formænd i DUFs medlemsorganisationer har modtaget coaching fra DUF.

UDDANNELSE GIVER UNGE MULIGHEDEN FOR SELV AT SKABE FORANDRING
Året er også blevet brugt på at udvikle 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 medlemsorganisationerne vil fortsat 
være konsulenthjælp 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 lederskab. 

Den nye tilgang til uddannelse er baseret på DUFs værdier om samfundsengagement, demokra-
tisk dannelse gennem dialog og samtale samt særlig fokus på at styrke netværksdannelsen mellem 
DUFs medlemsorganisationer. Der er derudover blevet arbejdet med innovative metoder til unge-
inddragelse, og nye uddannelser er kommet til. I efteråret har vi igangsat de to første: ”Miniuddan-
nelse i ledelse” og ”Bestyrelsesskolen”, og i 2019 afholdes ”Meningsdanneruddannelse”, ”Advocacy 
seminar” og ”Ledelse af værdibaserede fællesskaber”.

LIGESTILLING I DUF OG DUFS MEDLEMSORGANISATIONER
I foråret 2018 udførte DUF en ligestillingsundersøgelse – både internt i DUF og i DUFs medlems-
organisationer. Det overordnede formål med undersøgelsen var at bidrage til en analyse af ligestil-
lingens status og vilkår i DUF og DUFs medlemsorganisationer, som kan og skal danne grobund 
for en kvalificeret drøftelse i DUFs styrelse om, hvordan DUFs aktiviteter og indsatser konkret kan 
fremme ligestilling i foreningslivet. 

LOKALFORENINGSPULJE 
Kort før årsskiftet 2017/2018 fik DUF bevilliget 7.6 mio. kr. årligt til en lokalforeningspulje, der 
skulle uddele midler til DUFs medlemsorganisationers lokalforeninger. Målet er, at pengene skal 
ud og leve i så mange medlemsforeninger som muligt, og støtte både nyanskaffelser, faste aktivi-
teter og projekter. 2018 er blevet brugt på at komme til enighed med Slots- og Kulturstyrelsen om 
retningslinjernes udformning og særligt afgrænsning af ansøgerkredsen. I december 2018 blev pul-
jen åbnet og der blev i første runde uddelt over 5 mio. kr. til over 270 forskellige lokale aktiviteter i 
DUFs medlemsorganisationer.

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 er der 
afholdt to fyraftensmøder, hvor vejledningen er gennemgået samt et par workshops, hvor deltager-
ne selv har arbejdet med egne processer samt fået sparring og rådgivning fra DUFs jurister. 

NETVÆRKSGRUPPER FOR TRIVSEL OG SAMVÆR
I september nedsatte DUF to nye netværksgrupper om trivsel og samvær – én med fokus på ung-
til-ung-relationen og en med voksen-til-barn/ung-relationen i fokus. Formålet var at give DUFs 
medlemsorganisationer muligheden for at sparre med hinanden og sammen udvikle værktøjer til at 
håndtere både de forebyggende, svære og tabubelagte samtaler i foreningslivet. Værktøjerne som 
netværket har udviklet, kan sikre at endnu flere børn og unge kan trives og være sammen med både 
jævnaldrende og voksne på en tryg og inkluderende måde i foreningslivet. 
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FOLKEOPLYSNING
For at imødekomme de udfordringer, som en række af DUFs lokalafdelinger oplever på folkeoplys- 
ningsområdet, har DUF valgt at opruste på denne front. Fra efteråret 2018 har DUF igangsat en under 
søgelse af rammer og vilkår for folkeoplysende foreninger, ligesom DUF er en del af Videncenter for 
Folkeoplysnings netværksforum. Disse tiltag er for at puste liv til debatten om folkeoplysningens demo-
kratiske værdi, for at understøtte medlemsorganisationerne til at være handlekraftige aktører lokalt.

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 6,3 årsværk, hvilket omfatter både 
ledelses- og kapacitetsårsværk (konsulenter). 

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

Interessevaretagelsens stigende betydning  
Generalsekretariatet varetager opgaven med at sikre DUFs interessevaretagelse i forhold til det 
politiske niveau, relevante ministerier, repræsentationer og medlemskaber samt strategiske samar-
bejdsrelationer. 

Der blev i 2018 brugt t.kr. 29 på området relationer og generel interessevaretagelse inkl. 1 årsværk.

3.2. Service til medlemsorganisationerne og puljeadministration
Dette område yder generel rådgivning til medlemsorganisationerne omkring deres støtte fra 
Udlodningsmidlerne samt til alle interesserede i forhold til søgning på Initiativstøtte-puljen (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 det ene af de fire 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. Struk-
tureret Dialog samt fra Nordisk Råd. 

I 2017 mistede DUF den tidligere MENA-bevilling fra Udenrigsministeriet, og oprindeligt skulle 
DUF returnere ubrugte midler til Udenrigsministeriet. Men efterfølgende har Udenrigsministeriet 
aftalt med DUF, at DUF fortsat kan bruge de ubrugte midler til aktiviteter i 2018 og 2019.

Der blev i 2018 brugt t.kr.  9.937 internationalt inkl. 12 årsværk, hvilket omfatter både dedikerede 
samt ledelses- og kapacitetsårsværk. Omkostningerne på det internationale områder er finansieret 
af Udenrigsministeriet.
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4. DET INTERNATIONALE

4.1. Indsatsområdet: Unge med internationalt udsyn og engagement
Nyt globalt ungeprogram og en samlet international pulje
1. januar 2018 trådte DUFs nye globale ungeprogram i kraft. Omdrejningspunktet for program-
met er at styrke unges mulighed for deltagelse i og indflydelse på foreningslivet, samfundet og 
demokratiet gennem partnerskaber og netværk mellem danske ungdomsorganisationer og ung-
domsorganisationer ude i verden. Som noget nyt skal alle, der ønsker at søge støtte til et inter-
nationalt projekt gennem DUF, nu søge fra én pulje, DUFs internationale pulje, som har nogle 
mere fleksible rammer end tidligere. Der er for eksempel 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 internatio-
nale retningslinjer og ny manual for økonomi og ungdomslederudveksling. 

DUFs internationale pulje støtter ved årsskiftet 2018-2019 55 partnerskaber fra 20 forskellige 
medlemsorganisationer med partnerorganisationer.  

Verdensmål
DUF har forsat sit arbejde med verdensmålene gennem internationale og nationale aktiviteter. 
For at sikre forankring af verdensmålene i DUFs arbejde blev der i starten af 2018 nedsat en 
verdensmålsarbejdsgruppe med styrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte. Arbejdsgruppen har 
produceret strategiske anbefalinger til DUFs arbejde med verdensmål, været på verdensmålstour 
for at besøge unge i Danmark, der arbejder med verdensmål og foretaget en undersøgelse af 
medlemsorganisationernes arbejde med verdensmål. Clara Halvorsen har som repræsentant for 
DUF fået plads i 2030-panelet. I løbet af 2018 blev en ny samlet verdensmålsindsats også udviklet 
med fokus på at styrke nationale ungdomsråd som legitime og repræsentative platforme for 
unges engagement og stemme samt som ramme for at styrke indsatser for unge og verdensmål. 
Verdensmålsindsatsen blev lanceret i 2019. 
 
Ungdomsdelegater
For først gang nogensinde har Danmark haft hele seks ungdomsdelegater til FN. Det har betydet 
langt større mulighed for at sætte unge på dagsordenen, blive hørt og rent faktisk gøre en forskel. 
Ungdomsdelegaterne har bidraget til at give unge en stemme i internationale fora inden for tre 
tematikker: 1) Ligestilling, seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder (SRSR) og menneskeret-
tigheder, 2) Klima og miljø og 3) Verdensmål. I løbet af 2018 blev programmet tilpasset i forhold 
til tematikker og mandatperiode med udførelse i 2019. Delegaterne har 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 kommer til ungeinddragelse. 

Internationale uddannelsesaktiviteter
DUF gennemførte i 2018 to store ungdomslederkurser til at understøtte de ungdomslederud-
vekslinger puljen har finansieret for medlemsorganisationerne og deres partnere. Dette års 
ungdomslederkurser blev blandt andet brugt til at eksperimentere med en ny struktur og nye 
undervisningsformer, og der var fokus på at gøre deltagerne selv til en endnu mere aktiv del af 
kurset i tråd med DUFs nye tilgang til uddannelser.

Derudover gennemførte DUF et større partnerseminar i april måned, hvor 52 unge fra 12 forskellige  
lande var samlet for at udvikle deres partnerskaber og forberede deres projektansøgninger. Det var 
første gang, at unge fra så mange verdensdele var repræsenteret på et af DUF’s internationale semi- 
narer og allerførste gang, at ungdomsorganisationer fra Østeuropa havde mulighed for at deltage.
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Projekt under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram
I januar måned 2018 lancerede DAPP – Dansk Arabisk Partnerskabsprogram en ny ungepulje. 
Under den har DUF siden januar arbejdet med projektet ”Youth Culture and Diversity”. Projektet 
er et samarbejde mellem fem organisationer: KFUM-Spejderne i Danmark, Les Scouts Tunisiens, 
DEDI – Dansk-Egyptisk Dialoginstitut og East and West Center for Sustainable Development i 
Jordan. Formålet er at engagere unge fra Egypten, Jordan, Tunesien og Danmark som demokrati-
ske forandringsagenter og fortalere for diversitet og inklusion. DUF har derudover valgt nye dia-
logambassadører fra fire lande. Partnerskabet mellem de fire lande skal fremadrettet samarbejde 
med KFUM-Spejderne i Danmark om at udvikle nye metoder til ungeinddragelse i Mellemøsten 
og Nordafrika. 
I løbet af året har DUF bl.a. afholdt et fælles seminar for KFUM-Spejderne i Danmark og dialog-
ambassadørpartnere i Tunis, afholdt sommerskole for egyptiske og danske dialogfacilitatorer i 
samarbejde med DEDI og afholdt det første træningsseminar for de nye dialogambassadører.

Explore Tunesien
I september måned startede DUFs EXPLORE forløb. Fire medlemsorganisationer (VU, RU,  
Ungdomsringen og UNF) med nye projekter og nye frivillige er denne gang med under forløbet 
”EXPLORE Tunesien”. Forløbet introducerer nye organisationer og nye frivillige til det inter- 
nationale arbejde. Deltagerne får over tre kursusgange viden om konteksten i Tunesien og indsigt 
i, hvordan man designer et internationalt projekt. Forløbet blev udskudt til endelig afslutning i 
2019, da sikkerhedssituationen i Tunesien krævede en udskydelse af den sidste fase, nemlig rejsen 
til Tunesien. På denne rejse i marts 2019 fik de fire organisationer en række møder med mulige 
samarbejdsorganisationer og potentielle partnere med henblik på efterfølgende at kunne søge  
den internationale pulje. 

Nyt tværpolitisk netværk
I løbet af efteråret 2018 faciliterede DUF et forløb og en rejse med repræsentanter fra de politiske  
ungdomsorganisationer til både Ukraine og Tunesien for at undersøge muligheden for et nyt tvær- 
politisk netværk i en af de to lande. Formålet med rejserne var at lave forundersøgelser, mødes 
med mulige samarbejdspartnere og ressourcepersoner samt at blive opkvalificeret på den politiske 
kontekst og unges rolle i politik i de to lande. Efter denne proces er valget faldet på Ukraine og det 
nye netværk er startet op i 2019. 

5. DET NORDISK OG EUROPÆISK SAMARBEJDE

I foråret 2018 lavede DUF i samarbejde med Epinion en undersøgelse blandt danske unge om deres 
holdning til og engagement i Europa. En stor del af den viden, der kom ud af det, tog DUFs to dele- 
gater til den strukturerede dialog med til European Union Youth Conference i Sofia. Målet med 
konferencen var bl.a. at identificere unges problemer 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.

• 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 bidrage med, når der diskuteres EU-politik. 

DUF afholdt et dialogmøde, hvor alle DUFs medlemsorganisationer var inviteret. Hensigten var 
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at få input til DUFs EU-politik og EU-arbejde og oplyse om mulighederne for at søge Erasmus+ 
midler til medlemsorganisationernes arbejde. De mange inputs tager DUF med videre i det fort-
satte arbejde, herunder særligt frem mod Europa-parlamentsvalget i maj 2019. 

Årets andet Morgenfællesskab blev afholdt i september måned. Her havde vi besøg af Margrethe 
Vestager til en diskussion om digitalisering og fremtiden for EU.

6. GENERELT OM FINANSIERING AF DUF
 
DUF modtager i henhold til spillelovgivningen en andel af overskuddet, der genereres af Lotto 
og øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske Licens Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF 
anvende midlerne til ”ungdomsformål”. DUF fastsætter selv sine tilskudsregler, der efter god-
kendelse af Tipsungdomsnævnet, der er nedsat af Kulturministeren, bliver offentliggjort som 
bekendtgørelse i Lovtidende. Pt. giver DUF to former for støtte: driftstilskud til landsdækkende 
børne- og ungdomorganisationer 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 2018 cirka 147 millioner kroner. 
De nærmere tilskudsregler, ansøgningsskemaer, regler for revision mv. kan findes på 
www.duf.dk/tips.

De samlede lønomkostninger vedrørende ansatte i sekretariatet udgjorde mio. kr. 15,2 i 2018. 

7. STØRRE BUDGETAFVIGELSER I 2018

De væsentligste ændringer mellem det reviderede budget og det realiserede resultat for 2018 er 
kommenteret nedenfor. I tilfælde hvor det reviderede budget afviger signifikant fra delegeretmø-
dets budget er delegeretmødets budgettal inkluderet. Kommentarerne er opbygget efter resultat-
opgørelsen og noterne i årsregnskabet.

7.1. Administrationsbidrag fra Udenrigsministeriet og CISU
Administrationsbidraget forbundet med bevillinger til de internationale aktiviteter er under det 
budgetterede beløb. Det skyldes omprioritering af eksterne bevillinger, herunder at CISU/YETT 
– Zimbabwe bevillingen blev lagt ind under den nye DAPP-bevilling.

7.1.1. EU-bevillingen er lavere end budget og modsvares af tilsvarende lavere udgifter, da lønom-
kostninger ikke er medtaget under noten.

7.1.2. Renter
På trods af negativ rente på indestående i banken og et presset obligationsmarked, så lykkedes 
det med hård likviditetsstyring at holde den negative forrentning på et minimum.
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NOTER TIL LEDELSESBERETNING 2018

NOTE 1: AKTIVITETSTILSKUD
DAPP-programmet (Danish Arab Partnership Program) i Udenrigsministeriet: Bevillinger til DUFs Mel-
lemøstprogram faldt bort fra bevillingsåret 2017. Dog fik vi lov til at viderefører nogle aktiviteter 
og lave en no-cost-extension i 2018.
I januar 2018 fik vi en ny bevilling, således at programmet kunne genoptages, men har således 
ikke været en del af det oprindelige budget.

Globale ungeprogram: Bevilling til YETT-projekt i Zimbabwe er bevilget igennem Miniprogram-
puljen ved CISU. Men fra og med 2018 ændrede Udenrigsministeriet således, at bevillingen frem-
over er en del af det globale ungeprogram.

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

Nydanske samarbejdsorganisationer: DUF har ikke længere noget særskilt integrationsarbejde, da 
de oprindelige bevillinger er bortfaldet.

Deltagerbetaling delegeretmøde: Deltagerbetaling var stort set som budgetteret i delegeretmøde-
budgettet. Styrelsen 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 2018.

NOTE 2: ET STÆRKT DEMOKRATI
Der er brugt kr. 1.440.298 på aktiviteter, mod oprindeligt budget på kr. 915.000. Dette skyldes bl.a. 
at der er bevilget en ny periode til samarbejdet med PET omkring Ekstremt Demokratisk.

NOTE 3: ET STÆRKT FORENINGSLIV 
Der er afholdt udgifter for kr. 1.060.337 imod oprindeligt budget på kr. 714.000. Styrelsen har 
besluttet en noget større indsats på uddannelsesaktiviteter og har vedtaget en ny strategi på 
området, som er sat i gang i 2018. De større lønudgifter skyldes at arbejdet med Alle unge med i 
fællesskabet er sat i gang i efteråret 2018 med flere lønnede ressourcer. 

NOTE 4: UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT
Der er store afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes at ved budgetlægning til 
2018 var der stor usikkerhed på om DUF ville få bevillinger under DAPP-området (det tidligere 
arabiske initiativ). Først i januar 2018 kom der en ny bevilling. Under noten er medtaget DUFs 
egne omkostninger, herunder lønninger, men ikke bevillinger givet til medlemsorganisationer.

NOTE 6: TIPSADMINISTRATION
Det realiserede regnskab viser, at der er blevet brugt som revideret budget i tipsadministrationen. 
Der er bl.a. mindre forbrug for revisionsomkostninger, da de eksterne kontroller ikke har affødt 
så mange omkostninger, som oprindeligt budgetteret.

Databaseomkostninger er vedligeholdelse af sagsbehandlingssystem og løbende tilretninger.

NOTE 7: ORGANISATIONSOMKOSTNINGER
Der har været flere omkostninger på delegeretmødet end oprindeligt budgetteret. 
Omkostninger til EU struktureret dialog er afholdt under denne post.
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NOTE 8: KAPACITETSOMKOSTNINGER
Samlet set er kapacitetsomkostningerne t.kr. 33 højere end 2017 og er på niveau med revideret bud-
get.
Lokaleomkostninger er som budgetteret.
Sekretariatsudgifter er højere end oprindeligt budget, men skyldes bl.a. en øget bemanding i løbet 
af året. 
Både øvrige omkostninger og IT-omkostninger er under budget.

Der er afholdt t.kr. 89 til et HR-projekt, hvor alle kontrakter og personaledokumenter er gennem-
gået for at leve op til nye regler, herunder GDPR.

8. PERSONALEOMKOSTNINGER

Det samlede antal årsværk på sekretariatet i 2018 var 30,4 (2017 – 31,1) årsværk fordelt således:

De samlede lønomkostninger udgjorde t.kr. 15.213. (I 2017 t.kr. 14.860).  

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

 

I alt modtog DUF i 2018 t.kr. 6.251 til dækning af lønomkostninger. Modregnet de samlede lønom-
kostninger fratrukket tipsadministrationen er DUFs egenbetaling til løn dermed t.kr. 7.761 (2017 tal 
t.kr. 8.804), hvilket svarer til 50 % af de samlede lønomkostninger. 

Sammenlignet med en egenbetalingsandel på 59 % i 2017 er DUFs andel af lønomkostningerne redu-
ceret en del. 

ÅRSVÆRK 

Et stærkt demokrati   5,0

Et stærkt foreningsliv 7,1

Unge med internationalt udsyn 12,0

Administration og tipsadministration   6,3

I ALT 30,4

  2018         2017

Global ungeprogram 4.763 2.716

Danish Arab Partnership Program 998 1.721

EU-bevillinger 192 195

Alle unge med i fællesskab 275

YETT-projekt CISU 23 182

I ALT 6.251 4.814
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9. BALANCE

Balancesummen andrager pr. 31. december 2018 t.kr. 58.277

10. FREMTIDEN

De kommende år forventes at have en omsætning på nogenlunde niveau som 2018, og der forventes 
ikke større budgetmæssige ændringer.

11. BUDGET 2019

DUFs delegeretmøde vedtog i december 2018 DUFs budget for 2019. Budgettet udviser en samlet 
omsætning på t.kr. 32.025 og et resultat før henlæggelser på kr. 0

 PUNKT 
10



91

DUFS DELEGERETMØDE 2019  PUNKT 
10

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 selvangi-
velse.

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 års-
værk, der medgår til tipsadministrationen. Lokale- og kapacitetsomkostninger under tipsadmini- 
strationen er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede budgetterede lokale- og kapa-
citetsomkostninger for DUF (del af driftsomkostninger). Også ved beregning af disse andele tages 
udgangspunkt 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. 
Afskrivningsperioden er 5 år. Småanskaffelser af kontorinventar afskrives fuldt ud i anskaffelses-
året.

IT-udstyr er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskriv-
ningsperioden for IT-udstyr er 2 år. Informationsteknologi (software samt småanskaffelser af 
hardware) er straksafskrevet 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 2018

HOVEDTAL

OMSÆTNING

Kontingenter medlemsorganisationer

Tipstilskud, DUFs virksomhed

Tipstilskud, tipsadministration

Aktivitetstilskud

Andet (salgsindtægter)

Omsætning i alt 

AKTIVITETSOMKOSTNINGER

Et stærkt demokrati

Et stærkt foreningsliv

Unge med internationalt udsyn

Tipsadministration

Organisationsomkostninger

Aktivitetsomkostninger i alt

KAPACITETSOMKOSTNINGER

Lokaleomkostninger

Sekretariat

Øvrige omkostninger

IT

Andre personaleomkostninger

Afskrivninger

Administrationsbidrag

Kapacitetsomkostninger i alt

Resultat af primær drift

Renteindtægter og kursreguleringer

Finansielle poster i alt

Hensat til folketingsvalgskampagne

ÅRETS RESULTAT

Regnskab
2018

627.400 

      13.512.159 

2.700.000 

      12.768.677 

             67.990 

   29.676.226 

        3.942.503 

        4.963.467 

        9.937.523 

2.509.274 

        4.217.714 

   25.570.482 

        1.052.256 

           145.890 

           991.119 

806.224 

           628.435 

           372.804 

         -397.597 

     3.599.131 

         506.613 

           -20.713 

         -20.713 

         400.000 

           

85.900 

DM-budget
2018

620.000

13.032.000

2.700.000

7.680.000

80.000

24.112.000

5.106.687

2.716.981

6.321.100

2.700.000

3.983.232

20.828.000

1.026.000

40.000

923.000

820.000

530.000

350.000

-355.000

3.334.000

-50.000

50.000

50.000

 

0

Revideret
budget 2018

627.400 

       13.512.159 

2.700.000 

13.570.000 

80.000 

     30.489.559 

        4.841.279 

4.355.071 

       11.156.782 

2.565.393 

3.580.459 

     26.498.984 

1.048.000 

100.000 

983.000 

820.000 

605.000 

380.000 

-355.000 

       3.581.000 

          409.575 

50.000 

             

50.000 

          459.575 

Regnskab
2017

629.200

13.710.000

2.700.000

10.086.180

69.861

27.195.241

   3.233.847 

   5.376.119 

   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

Spec.

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

7
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Regnskab
2018

SPECIFIKATION 1 // AKTIVITETSTILSKUD

DM-budget
2018 

 

Revideret
budget 2018

 

Regnskab
2017 

     

UDENRIGSMINISTERIET     

International pulje 7.685.002  5.900.000            5.630.000        4.138.151 

DAPP youth diversity project      2.009.904  0            4.700.000        2.492.874 

CISU/YETT           23.148  150.000           182.604 

Administrationsbidrag         959.691  800.000            1.200.000        1.088.189 

Udenrigsministeriet i alt  10.677.745  6.850.000        11.530.000      7.901.818 

     

UNDERVISNINGSMINISTERIET/EU     

§44-tilskud         135.920  125.000               125.000           111.104 

Nordisk konference           69.519     

EU midler         197.030  450.000               450.000           223.452 

Undervisningsministeriet/EU i alt       402.469  575.000             575.000         334.556 

     

Integrationsarbejde           26.250              335.598 

Skolevalg              200.000 

Demokratiets Dag         260.000  0               260.000           200.000 

Demokrati ugen              285.000 

Lokalforeningspulje         223.000                  200.000  

Alle unge med i fællesskabet         275.000                  525.000  

Ekstremt Demokratisk         400.000              695.000 

     

DELTAGERBETALING     

Delegeretmøde           65.574  55.000                 55.000             65.700 

Kursusvirksomhed         438.639  200.000               425.000             68.507 

Deltagerbetaling i alt       504.213  255.000             480.000         134.207 

     

AKTIVITETSTILSKUD I ALT  12.768.677  7.680.000        13.570.000    10.086.179 
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Regnskab
2018

SPECIFIKATION 2 // ET STÆRKT DEMOKRATI

DM-budget
   2018 

 

  Revideret
  budget 2018

 

Regnskab
2017

UDGIFTER     

Tværgående kerneområder   150000 

Aktivitets midler strategiske mål          494.617  765.000  609.578

Demokrati aktivitet            500.000  

Demokrati viden          124.377            150.000  

Folkemøde          124.854            200.000  

Interessevaretagelse            29.193              25.000  

Demokratiets dag          266.283            260.000  121.137

Ekstremt demokratisk          350.000     545.000

Skolevalg            50.974     237.910

     

LØNANDEL / ÅRSVÆRK      5,0     2.502.205  4.191.687    3.706.279  1.720.222

UNGE OG DEMOKRATI UDGIFTER I ALT      3.942.503  5.106.687    4.841.279   3.233.847 
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       Regnskab
       2018

SPECIFIKATION 3 // ET STÆRKT FORENINGSLIV

DM-budget
   2018 

 

Revideret
budget 2018

Regnskab
2017

STÆRKT FORENINGSLIV  714000           932.211 

Systemisk proceskonsulentuddannelse 490.168   450.000  

Juridisk rådgivning nationalt             10.292             115.000  

Juridisk rådgivning lokalforeninger               3.093          14.000  

Uddannelsesaktiviteter           466.742                 210.000  

Oplæg og workshops             32.057                 50.000  

Rådgivning/konsulent bistand               8.982   15.000  

Kontakt til medlemsorganisationer   5.000  

Arbejdsgruppe uddannelsesaktivitet             31.547  35.000  

Lokalforeningspuljen             17.455   50.000  

Aktivitet under Alle unge med         350.000    600.000  

i fællesskabet                

Årsværk/lønandel    7,1        3.553.131             2.002.981        2.811.071        4.443.908 

ET STÆRKT FORENINGSLIV I ALT       4.963.467           2.716.981      4.355.071      5.376.119 
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         Regnskab
          2018

SPECIFIKATION 4 // UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT

DM-budget
  2018 

Revideret
budget 2018

Regnskab
2017

Unge med internationalt udsyn 

og engagement (International pulje)           7.685.002  2.300.000         2.000.000        7.901.818  

DAPP – Youth culture an diversity 

project     2.009.904  0         3.700.000                    -    

INDTÆGTER I ALT         9.694.906      2.300.000        5.700.000     7.901.818  

UDGIFTER     

Unge med internationalt udsyn 

og engagement (International pulje)           2.920.091           2.792.332  

DAPP – Youth culture an diversity project     1.012.139     

Lønandel / årsværk     12           6.005.293  4.021.100         5.456.782        5.351.803  

UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN 
OG ENGAGEMENT I ALT         9.937.523 8.621.100                 16.856.782 8.144.135  
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SPECIFIKATION 5 // TIPSADMINISTRATION

INDTÆGTER

Tipstilskud   2.700.000  2.700.000    2.700.000    2.700.000 

TIPSADMINISTRATION, 
INDTÆGTER I ALT  2.700.000 2.700.000    2.700.000   2.700.000 

UDGIFTER   

Lokaleomkostninger       100.583  70.000 70.000         88.284 

Kapacitetsomkostninger       297.014  285.000 285.000       258.766 

Advokat         47.825  120.000 120.000       101.000 

Revision       486.074  685.000 685.000       685.570 

Initiativstøtte-udvalg         31.658  20.000 30.000         11.757 

Tipsudvalg       110.950  90.000 105.000         87.644 

Databasevedligeholdelse       134.023  130.000 130.000       236.600 

Årsværk/lønandel     2,6    1.301.147  1.300.000      1.140.393     1.242.383 

TIPSOMKOSTNINGER, 
UDGIFTER I ALT   2.509.274  2.700.000 2.565.393 2.712.004

       Regnskab
       2018

DM-budget
   2018

Revideret
budget 2018

Regnskab
2017



98

DUFs DELEGERETMØDE 2019

SPECIFIKATION 6 // ORGANISATIONSOMKOSTNINGER

REPRÆSENTATIONER OG MEDLEMSKABER

CEFU         50.000  50.000           50.000          50.000 

Kontingenter       109.437  75.000           80.000          80.942 

YFJ og nordisk samarbejde         99.336  70.000           40.000          18.984 

EU struktureret dialog         89.385  250.000         250.000          30.818 

DEMOKRATISKE ORGANER     

Delegeretmøde       411.771  350.000         350.000        392.154 

Styrelse       220.488  190.000         220.000        169.217 

Forretningsudvalg         55.081  25.000           40.000          34.512 

Udvalg og arbejdsgrupper       108.201  105.000         105.000          93.813 

Honorar forretningsudvalg       405.000  405.000         405.000        141.407 

Repræsentation, formandskab         10.807  20.000           20.000            7.086 

Repræsentation, generalsekretær         18.364  20.000           20.000          25.348 

Folkemøde Bornholm       159.876  120.000         120.000        101.370 

     

UNGDOMSKOMMUNEPRIS         30.247  45.000           45.000          22.431 

Formidling (publikationer/web)       236.961  140.000         140.000        169.092 

Relationwise         58.750  60.000           60.000          61.250 

Medieovervågning medlems-

organisationer       302.378  287.000         305.000        293.570 

Årsværk / lønandel     3,7    1.851.632  1.771.232      1.330.459     2.102.494 

ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT 4.217.714 3.983.232                   3.580.459                   3.794.488  

       Regnskab
       2018

DM-budget
   2018

Revideret
budget 2018

Regnskab
2017
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SPECIFIKATION 7 // KAPACITETSOMKOSTNINGER

INDTÆGTER

Husleje 61.320 65.000 65.000            60.430 

Administrationsbidrag, tipstilskud 397.597 355.000 355.000          347.050 

Andet 6.670 15.000 15.000              9.431 

KAPACITETSOMKOSTNINGER, 
INDTÆGTER I ALT 465.587 435.000         435.000         416.911 

     

UDGIFTER     

Lokaleomkostninger     

Ejendomsskat 313.606 320.000 320.000          298.948 

El/varme 112.041 160.000 150.000          160.898 

Gartner 66.065 60.000 60.000            61.300 

Ejendomsvedligehold 266.781 230.000 250.000          295.942 

Rengøring 293.763 256.000 268.000          289.937 

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT 1.052.256 1.026.000      1.048.000      1.107.025 

     

SEKRETARIATSUDGIFTER     

Afdelinger 79.314 20.000 45.000            51.921 

Sekretariat 66.576 20.000 55.000            60.590 

SEKRETARIATSUDGIFTER I ALT 145.890 40.000         100.000         112.511 

     

ØVRIGE OMKOSTNINGER     

Kontorhold 289.198 272.000 272.000          253.604 

Telefon 100.329 90.000 90.000            85.040 

Porto  36.162 50.000 50.000            29.554 

Forsikringer 142.920 110.000 150.000          118.489 

Gaver 22.967 5.000 10.000            27.004 

Merchandise 23.617                 2.206 

Revision 232.596 270.000 270.000          247.259 

Advokatbistand 56.906 40.000 55.000            58.375 

Småanskaffelser 51.082 45.000 45.000            20.989 

Afskrivning debitorer / Kasse- og 

valutadifferencer 589 1.000 1.000                  -28 

Gebyrer m.m. 34.753 40.000 40.000 36.869

ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT 991.119 923.000 983.000 879.361 

       Regnskab
       2018

DM-budget
   2018 

Revideret
budget 2018

Regnskab
2017
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IT

Databasevedligeholdelse 84.486 90.000 90.000 88.080 

Hardware og software 93.885 100.000 100.000 81.958

Opkoblinger 133.959 115.000 115.000 108.953 

Netværksdrift / Hosting 445.929 450.000 450.000 427.361 

Digital drift 47.965 65.000 65.000  

IT I ALT 806.224 820.000 820.000 706.352 

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER     

Efteruddannelse 253.293 210.000 260.000 350.902 

Stillingsannoncer/rekruttering 3.984 50.000 50.000 64.450 

Personalepolitik og medarbejdertilfredshed 27.378 30.000        30.000 33.988 

HR projekt 89.358   

Frokostordning 254.422 240.000 265.000 267.136

Andre personaleomkostninger 

i alt 628.435 530.000         605.000         716.476 

Afskrivninger kontorinventar 

og IT-udstyr m.v. 372.804 350.000 380.000        391.984 

Kapacitetsomkostninger, 

udgifter i alt 3.996.728 3.689.000 3.936.000 3.913.709

Kapacitetsomkostninger, 

udgifter i alt* 3.599.131 3.334.000      3.581.000 3.566.659

*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket     

LØNOMKOSTNINGER I ALT      

Løn 14.992.613 13.097.000 14.445.000  14.660.282

ATP, AER, barsel.dk 220.795 190.000 220.000 200.528

Årsværk  27,2 30,4 31,1 

LØNOMKOSTNINGER I ALT 15.213.408 13.287.000   14.665.000 14.860.810

 

       Regnskab
       2018

DM-budget
   2018 

Revideret
budget 2018

Regnskab
2017
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

Note:

AKTIVER

 1. Ejendommen Scherfigsvej 5 10.270.347 10.133.415

 2. Kontorinventar og IT-udstyr m.v. 124.176 300.301

  Depositum porto m.m.    
 

  Anlægsaktiver i alt 10.394.523 10.433.716

 3. Tilgodehavender 11.981.917 12.264.033

  Forudbetalte omkostninger 97.713 1.362.142

  Værdipapirer 8.462.538 6.532.289

  Likvide beholdninger 27.340.915 19.881.546

  Omsætningsaktiver i alt 47.883.083 40.040.010
 

  AKTIVER I ALT 58.277.606 50.473.726

     

 PASSIVER:    

  Egenkapital 13.573.703 13.087.803
 

 4. Egenkapital og henlæggelser i alt 13.573.703 13.087.803

  Forudbetalte indtægter 17.060.402 17.053.280

 5. Ikke anvendte projektmidler 0 343.479

 6. Diverse kreditorer 2.477.317 2.678.025

 7. Projektafregningskreditorer 625.000 0

 8. Offentlige afregningskreditorer 132.270 160.258

 9. Danida miniprogramaftaler 5.522.766 4.687.101

 10. Udenrigsministeriet, Det arabiske Initiativ  7.191.083 7.466.408

 11. Danish Arab Partnership Program 5.315.590 4.997.372

 12. Pulje til lokale foreninger 6.379.476 0

  Kortfristet gæld i alt 44.703.904 37.385.923

PASSIVER I ALT 58.277.607 50.473.726
     

   Diff. 0 0

2018 2017
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Omsætning 29.676.226 7.195.241

Resultat primær drift 506.613 367.988

Afskrivninger (note 2) 372.804 391.984

Renter -20.713 107.343

Årets egenfinansiering 858.704 867.315

Forøgelse forudbetalte indtægter 7.122            821.632 

Forøgelse af kortfristet gæld 7.317.981 4.640.098

Fald i tilgodehavender 274.995 5.790.324

Fald i forudbetalte omkostninger 1.264.427 0

Fald i obligationsbeholdning 0 0

KAPITALFREMSKAFFELSE I ALT 9.723.229 12.119.369

Investering i kontorinventar og IT-udstyr m.v. 333.611 37.500

Fald i forudbetalte indtægter 0 0

Forøgelse af obligationsbeholdning 1.930.249 515.257

Forøgelse af tilgodehavender 0 0

Forøgelse af forudbetalte omkostninger 0 284.901

Nedbringelse kortfristet gæld 0                      -   

KAPITALANVENDELSE I ALT 2.263.860 1.035.658

Ændring i likvide beholdninger 7.459.369 11.083.711

Likvide beholdninger primo 19.881.546 8.797.835

Likvide beholdninger ultimo 27.340.915 19.881.546

likvider balancen        27.340.915   

   Diff.                           0   

 

2018 2017
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

 1. EJENDOMMEN SCHERFIGSVEJ 5  

  Anskaffelsessum pr. 1. januar 2018 10.843.222 10.843.222

  Årets tilgang 252.523 0
   

  Anskaffelsessum pr. 31. december 2018 11.095.745 10.843.222
   

  Afskrivninger i alt pr. 1. januar 2018 709.807 605.251

  Årets afskrivninger  115.591 104.556
   

  Afskrivninger pr. 31. december 2018 825.398 709.807

  Bogført værdi pr. 31. december 2018 10.270.347 10.133.415

  Seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 2018 20.100.000 20.100.000
   

 2. KONTORINVENTAR OG IT-UDSTYR M.V.  

  Anskaffelsessum pr. 1 januar 2018 1.430.491 1.618.834

  Årets tilgang 81.088 37.500

  Årets afgang 519.730 225.843
   

  Anskaffelsessum pr. 31. december 2018 991.849 1.430.491
   

  Afskrivninger pr. 1. januar 2018 1.130.190 1.068.605

  Årets afskrivninger 257.213 287.428

  Afgang tidligere års afskrivninger 519.730 225.843
    

  Afskrivninger pr. 31. december 2018 867.673 1.130.190

  Bogført værdi pr. 31. december 2018 124.176 300.301
   

  Straksafskrivninger:  

  Informationsvirksomhed:  

  Informationsteknologi, hardware m.m. 93.885 81.958

  Driftsomkostninger:  

  Kontorinventar og IT-udstyr m.v. 51.082 20.989
   

  I ALT 144.967 102.947
  

 3.  TILGODEHAVENDER  

  Debitorer 0 67.500

  Andre tilgodehavender 109.919 -1.015.626

  Tips, mellemregning 11.871.998 13.212.159
  

  TILGODEHAVENDER I ALT 11.981.917 12.264.033

   

2018 2017



104

DUFs DELEGERETMØDE 2019

  4.  EGENKAPITAL OG HENLÆGGELSER  

  Egenkapital:  

  Saldo pr. 1. januar 2018 13.087.803 12.612.472

  Ej anvendte henlæggelser 400.000 

  Årets resultat 85.900 475.331
   

  Egenkapital pr. 31. december 2018 13.573.703 13.087.803

   

 5.  IKKE ANVENDTE PROJEKTMIDLER  

  Ikke anvendte projektmidler, primo 343.479 868.213

  Hensat /anvendt i årets løb:  

  Partnerskabsprojekt 0 -335.596

  EU struktureret Dialog -145.530 145.530

  European Commission 0 39.297

  DUF styrker unge nydanskere 0 -316.132

  YETT-projekt CISU -197.949 -57.833

  I alt -343.479 -524.734
  

  Ikke anvendt, ultimo året:  

  EU Struktureret Dialog 0 145.530

  YETT-projekt CISU 0 197.949
  

  Ikke anvendte projektmidler, ultimo 0 343.479

   

 6.  DIVERSE KREDITORER  

  Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje 0 0

  Skyldige feriepenge 1.828.110 1.648.392

  Kreditorer 394.639 740.064

  Andre mellemværender 239.268 239.268

  Depositum 15.300 50.300
  

  DIVERSE KREDITORER I ALT 2.477.317 2.678.025

   

2018 2017

 PUNKT 
10



105

DUFs DELEGERETMØDE 2019  PUNKT 
10

   7. OFFENTLIGE AFREGNINGSKREDITORER  

  Tuborgfondet 625.000 0
  

  PROJEKTAFREGNINGSKREDITORER I ALT 625.000 0
  

 8. OFFENTLIGE AFREGNINGSKREDITORER  

  Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 24.267 65.410

  Skyldige feriepenge 37.825 53.746

  Skyldig ATP/FIB og barselsfond 70.178 41.102
  

  OFFENTLIGE AFREGNINGSKREDITORER I ALT 132.270 160.258
 

 9.  DANIDA MINIPROGRAMAFTALE  

  Modtaget fra Danida 119.904.551 102.904.551

  Programudgifter -114.306.853 -98.188.282

  Tilskrevne renter -74.932 -29.168
   

  DANIDA MINIPROGRAMAFTALE I ALT 5.522.766 4.687.101
  

  Overført fra sidste år  4.687.101 10.073.982

  Modtaget fra Danida 17.000.000 5.000.000

  Programudgifter -16.118.571 -10.360.914

  Afregnede renter 0 0

  Tilskrevne renter -45.764 -25.967

   5.522.766 4.687.101
  

10.   DET ARABISKE INITIATIV UNGDOMSPROGRAM   

  Modtaget fra Danida 64.925.230 64.925.230

  Programudgifter -57.646.627 -57.411.022

  Tilskrevne ikke afregnede renter -87.520 -47.800

  Det Arabiske Initiativ Ungdomsprogram i alt 7.191.083 7.466.408

  Overført fra sidste år  7.466.408 2.625.070

  Modtaget fra Danida  7.000.000

  Returneret til Danida  

  Programudgifter -235.605 -2.120.558

  Afregnede renter 0 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -39.720 -38.104

  DET ARABISKE INITIATIV UNGDOMSPROGRAM
  I  ALT 7.191.083 7.466.408

2018 2017
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11.  DANISH ARAB PARTNERSHIP PROGRAM  

  Modtaget bevilling 10.000.000 5.000.000

  Programudgifter -4.668.706 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -15.704 -2.628
   

  DANISH ARAB PARTNERSHIP PROGRAM I ALT 5.315.590 4.997.372
   

  Overført fra sidste år  4.997.372 0

  Modtaget bevilling 5.000.000 5.000.000

  Returneret bevilling 0 0

  Programudgifter -4.668.706 0

  Afregnede renter 0 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -13.076 -2.628
   

  DANISH ARAB PARTNERSHIP PROGRAM I ALT 5.315.590 4.997.372

   

12.  PULJE TIL LOKALE FORENINGER  

  Modtaget bevilling 7.448.000 0

  Programudgifter -1.052.697 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -15.827 0
   

  PULJE TIL LOKALE FORENINGER I ALT 6.379.476 0
   

  Overført fra sidste år  0 0

  Modtaget bevilling 7.448.000 0

  Returneret bevilling 0 0

  Programudgifter -1.052.697 0

  Afregnede renter 0 0

  Tilskrevne ikke afregnede renter -15.827 0
   

  PULJE TIL LOKALE FORENINGER I ALT 6.379.476 0

   

2018 2017
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13 . MELLEMREGNING MED CISU OMKRING 
  YETT-PROJEKT  

  Ubrugte midler ved årets start 197.949 255.782

  Udbetalte midler i tilskudsåret -288.321 1.000.000

  Overført til partnere i regnskabsåret 0 -216.349

  Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 138.522 -772.280

  Overført til dansk administration -48.150 -69.204
     

  Ubrugte midler ved årets udgang 0 197.949

   

14.  UDDELTE MIDLER  

  DUF har i 2018 uddelt følgende projektmidler: t.kr t.kr

  Tipsmidler           127.850  124.700

  Miniprogramaftale               8.631  7.614

  Mellemøstprogram               2.944  1.086

  Nydanske samarbejdsorganisationer  140

  Lokalforeningspulje                  830  0
     

  I ALT UDDELTE MIDLER         140.255  133.540

2018 2017
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PKT. 11    FORSLAG TIL BUDGET 2020

KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL BUDGET 2020
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. 

Styrelsen indstiller et budget i balance, og med et forventet nulresultat.
Ved udgangen af 2018 udgør DUFs frie egenkapital kr. 3,1 millioner, hvoraf kr. 400.000 var reserveret 
til folketingsvalgs aktiviteter i 2019.

HOVEDTAL:
Der budgetteres med uændret kontingentsatser for medlemsorganisationerne, men da der er en 
stigning i antal medlemsorganisationer, så stiger kontingentindtægten. 
Tilskud til DUFs drift og drift af tipsadministrationen er vedtaget i fordelingsbudget for 2019, men 
udmøntes først i DUFs driftsregnskab og budget for 2020. 
Samlet set er der budgetteret med 36,1 årsværk. Lønbudgettet er fordelt på de strategiske områder.  
Fordelingen er foretaget ud fra en vurdering af årsværk, der arbejder med de enkelte områder. 
Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte med områderne og indirekte f.eks. i 
form af administration og ledelse (kapacitetsårsværk). 

Styrelsen indstiller budgettet for 2020 til delegeretmødets godkendelse. 
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HOVEDTAL

OMSÆTNING

Kontingenter medlemsorganisationer              630.000               627.400               780.000  

Tipstilskud, DUFs virksomhed         13.693.995          13.512.159          13.803.547  

Tipstilskud, tipsadministration           2.896.515            2.700.000            2.919.687  

Aktivitetstilskud         14.725.000          12.768.677          13.150.000   1 

Andet                80.000                 67.990                 80.000  

OMSÆTNING I ALT         32.025.510          29.676.226          30.733.234  

    

AKTIVITETSOMKOSTNINGER    

Et stærkt demokrati           2.887.531            3.942.503            2.197.453  2

Det gode ungdomsliv           1.701.176             2.127.070   3

Et stærkt foreningsliv           5.125.712            4.963.467            5.504.160   4

Unge med internationalt udsyn         11.424.729            9.937.523            9.098.600   5

Tipsadministration           2.700.000            2.509.274            2.635.555   6

Organisationsomkostninger           4.592.362            4.217.714            5.476.396   7

AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT         28.431.510          25.570.482          27.039.234  

    

KAPACITETSOMKOSTNINGER    

Lokale omkostninger           1.065.000            1.052.256            1.080.000  8 

Sekretariat              100.000               145.890               125.000   8 

Øvrige omkostninger              934.000               991.119               954.000   8 

IT              820.000               806.224               820.000  8 

Andre personaleomkostninger              700.000               628.435               680.000  8 

Afskrivninger              380.000               372.804               390.000  8 

Administrationsbidrag             -355.000              -397.597              -355.000  8 

KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT           3.644.000            3.599.131            3.694.000 

    

Resultat af primær drift               -50.000               506.613                         -    
    

Renteindtægter                50.000                -20.713                         -    

Henlagt FT19 kampagne  -400.000  

ÅRETS RESULTAT                        -                   85.900                         -    

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020 Spec.
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Specifikation 1 // AKTIVITETSTILSKUD

UDENRIGSMINISTERIET   

International pulje                     5.630.000  7.685.002        7.160.000 

DAPP youth culture diversity project                     4.700.000  2.009.904        2.070.000 

CISI/YETT  23.148 

Administrationsbidrag                     1.200.000  959.691           950.000 

UDENRIGSMINISTERIET I ALT                   11.530.000  10.677.745      10.180.000 

   

UNDERVISNINGSMINISTERIET/EU   

Nordisk Konference  69519 

§44-tilskud                        115.000  135.920           115.000 

EU-midler                        400.000  197.030           250.000 

UNDERVISNINGSMINISTERIET/EU I ALT 515.000  402.469           365.000 

   

Integrationsarbejde  26.250 

Skolevalg                        200.000   

Demokratiets Dag                        200.000  260.000           300.000 

Alle unge med i fællesskabet                     1.850.000  275.000        1.850.000 

Lokalforeningspulje                        200.000  223.000           225.000 

Ekstremt demokratisk  400.000 

   

DELTAGERBETALING   

Delegeretmøde                          55.000  65.574             55.000 

Kursusvirksomhed                        175.000  438.639           175.000 

DELTAGERBETALING I ALT                        230.000  504.213           230.000 
   

AKTIVITETSTILSKUD I ALT                   14.725.000  12.768.677      13.150.000 

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020
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SPECIFIKATION 2 // ET STÆRKT DEMOKRATI

Tærgående kerneområder        494.617       

Demokrati aktivitet           225.000             175.000 

Demokrati viden           175.000            124.377            175.000 

Folkemøde           200.000            124.854            100.000 

Interessevaretagelse             35.000              29.192              35.000 

Demokratiets Dag           400.000            266.283            200.000 

Ekstremt demokratisk            350.000   

Skolevalg           200.000              50.974   

Lønandel  3,3  1.652.531  2.502.205     3,1         1.512.453 
     

POLITIK OG DEMOKRATI I ALT         2.887.531         3.942.502         2.197.453 

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020

SPECIFIKATION 3 // DET GODE UNGDOMSLIV

DUF som central ungdomsaktør              100.000         120.000     

Rammerne om det gode ungdomsliv                50.000           60.000     

Folketingsvalg - unge på dagsorden              150.000    

EU struktureret dialog              250.000         250.000     
     

Lønandel 2,3           1.151.176        3,5     1.697.070     
     

DET GODE UNGDOMSLIV I ALT            1.701.176               -       2.127.070     

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020
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SPECIFIKATION 4 // ET STÆRKT FORENINGSLIV

Systemisk proceskonsulentudd.                  480.668   

Juridisk rådgivning nationalt           90.000                    10.292            25.000 

Juridisk rådgivning lokalforeninger           14.000                      3.093   

Uddannelsesaktiviteter         430.000                  476.243          495.000 

Oplæg og workshops                    32.057   

Rådgivning/konsulent bistand                      8.982   

Arbejdsgruppe uddannelses aktivitet                    31.547   

Lokalforeningspuljen           75.000                    17.455            25.000 

Aktivitet under Alle unge med i fællesskabet      1.150.000                  350.000       1.150.000 

Center for demokrati og dannelse           150.000 
  

Lønandel 7,1      3.366.712           3.553.131      7,5      3.659.160 
     

ET STÆRKT FORENINGSLIV I ALT       5.125.712               4.963.468       5.504.160 

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020

SPECIFIKATION 5 // UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT

Unge med internationalt udsyn og 

engagement (international pulje)       2.000.000       2.920.091       2.000.000 

DAPP – Youth culture an diversity project       3.700.000          1.012.139       1.000.000 

Lønandel        12,1      5.724.729 6.005.293   12,5      6.098.600

FORENINGER OG INTERNATIONAL 
UDVIKLING I ALT   11.424.729   9.937.523   9.098.600 

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020

 PUNKT 
11



113

DUFs DELEGERETMØDE 2019  PUNKT 
11

SPECIFIKATION 6 // TIPSADMINISTRATION

INDTÆGTER    

Tipstilskud        2.896.515       2.700.000  2.919.687

TIPSADMINISTRATION, INDTÆGTER I ALT        2.896.515  2.700.000 2.919.687

     

UDGIFTER     

Lokaleomkostninger 90.000 100.583 90.000

Kapacitetsomkostninger 285.000 297.014 285.000

Advokat 120.000 47.825 50.000

Revision 705.000 486.074 700.000

Initiativstøtteudvalg 22.000 31.658 27.000

Tipsudvalg 95.000 110.950 100.000

Databasevedligeholdelse 150.000 134.023 150.000
     

Årsværk / lønandel 2,4 1.233.000 1.301.147 2,5 1.233.555

     
TIPS ADMINISTRATION I ALT  2.700.000 2.509.275 2.635.555

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020
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SPECIFIKATION 7 // ORGANISATIONSOMKOSTNINGER

REPRÆSENTATIONER OG MEDLEMSKABER     

CEFU  50.000 50.000  50.000

Kontingenter  83.000 109.437  95.000

YFJ og nordisk samarbejde  60.000 99.336  60.000

EU struktureret dialog   89.385  

     

DEMOKRATISKE ORGANER     

Delegeretmøde  350.000 411.771  400.000

Styrelse  230.000 220.488  210.000

Forretningsudvalg  40.000 55.081  55.000

Udvalg og arbejdsgrupper  105.000 108.201  105.000

Honorar forretningsudvalg  410.000 405.000  415.000

Repræsentation, formandskab  20.000 10.807  20.000

Repræsentation, generalsekretær  20.000 18.364  20.000

Folkemøde Bornholm  120.000 159.876  120.000
     

Ungdomskommunepris  45.000 30.247  25.000

Formidling (publikationer/web)          140.000  236.961                95.000 

Relationwise  65.000 58.750  65.000

Medieovervågning medlemsorganisationer  315.000 302.378  315.000

DUF 80 år     50.000
     

Årsværk / lønandel  5,2 2.539.362 1.851.632 7 3.376.396

     

ØVRIGE, UDGIFTER I ALT  4.592.362 4.217.714  5.476.396

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020
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SPECIFIKATION 8 // KAPACITETSOMKOSTNINGER

INDTÆGTER   

Husleje 65.000 60.430 65.000

Husleje 65.000 61.320 65.000

Administrationsbidrag, tipstilskud 355.000 397.597 355.000

Andet 15.000 6.670 15.000

KAPACITETSOMKOSTNINGER, 
INDTÆGTER I ALT 435.000 465.587 435.000

   

UDGIFTER   

Lokaleomkostninger   

Ejendomsskat              325.000  313.606 325.000

El/varme              165.000  112.041 155.000

Gartner                65.000  66.065 65.000

Ejendomsvedligehold              230.000  266.781 230.000

Rengøring              280.000  293.763 305.000

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT           1.065.000  1.052.256 1.080.000

   

Afdelinger                45.000  79.314             60.000 

Sekretariat                55.000  66.576 65.000

SEKRETARIATSUDGIFTER I ALT              100.000  145.890 125.000

   

ØVRIGE OMKOSTNINGER   

Kontorhold              275.000  289.198 285.000

Telefon                90.000  100.329 90.000

Porto/forsendelser                30.000  36.162 30.000

Forsikringer              125.000  142.920 120.000

Gaver                15.000  22.967 18.000

Nyt logo  23.617 

Revision              270.000  232.596 280.000

Advokatbistand                40.000  56.906 40.000

Småanskaffelser                45.000  51.082 45.000

Afskrivning debitorer                  1.000  589 1.000

Gebyrer m.m.                43.000  34.753 45.000

ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT              934.000  991.119 954.000

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020
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IT   

Databasevedligeholdelse                90.000  84.486 90.000

Hardware og software              100.000  93.885 100.000

Opkoblinger              120.000  133.959 130.000

Netværksdrift / Hosting              450.000  445.929 460.000

Digital drift                60.000  47.965 40.000

IT I ALT              820.000  806.224 820.000

   

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER   

Efteruddannelse              260.000  253.293 300.000

Stillingsannoncer/rekruttering                50.000  3.984 50.000

Personalepolitik og medarbejdertilfredshed            30.000  27.378 30.000

HR projekt                85.000  89.358 

Frokostordning              275.000  254.422 300.000

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 700.000  628.435 680.000

   

Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr 

m.v.              380.000  372.804 390.000
   

KAPACITETSOMKOSTNINGER, 

UDGIFTER I ALT 3.999.000 3.996.728 4.049.000
   

KAPACITETSOMKOSTNINGER, 

UDGIFTER I ALT (NETTO)* 3.644.000 3.599.131 3.694.000

*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket   

   

LØNOMKOSTNINGER   

Løn         15.447.529          14.992.613  17.337.772

ATP, AER, Barsel               220.000               220.795  250.000

Årsværk 32,4 30,4 36,1

LØN I  ALT         15.667.529          15.213.408  17.587.772

Budget 2019       Regnskab 2018   Budget 2020
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PKT. 12    FORSLAG TIL KONTINGENT 2020

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 2019 KONTINGENT 2020 ANTAL DELEGEREDE

  0 – 1.000 Kr. 4.500 Kr. 4.500 1

 1.001 – 2.000 Kr. 4.500 Kr. 4.500 2

 2.001 – 4.000 Kr. 7.500 Kr.  7.500 3

  4.001 –  7.000 Kr. 10.900 Kr.  10.900 4

 7.001 – 10.000 Kr. 13.700 Kr.  13.700 5

 10.001 – 15.000 Kr. 17.200 Kr.  17.200 6

 15.001 –  20.000 Kr. 20.500 Kr.  20.500 7

 20.001 – 25.000 Kr. 23.600 Kr.  23.600 8

 25.001  – 35.000 Kr. 27.200 Kr.  27.200 9

 35.001 –  45.000 Kr. 30.400 Kr.  30.400 10

 45.001 – 60.000 Kr. 33.200 Kr. 33.200 11

 60.001 – 85.000 Kr. 36.400 Kr. 36.400 12

 85.001 –  110.000 Kr. 40.000 Kr. 40.000 13

 110.001 – 145.000 Kr. 43.400 Kr. 43.400 14  

 145.001 – 190.000 Kr.  46.200 Kr. 46.200 15

 190.001 – 250.000 Kr. 49.200 Kr. 49.200 16

 250.001 –  Kr. 52.300 Kr. 52.300 17

BASERET PÅ KOLLEKTIVT INDMELDTE MEDLEMMER

     < 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.

ANTAL SKOLER, 
GRUPPER EL. LIGN. 

   KONTINGENT 2018     KONTINGENT 2019     ANTAL DELEGEREDE



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 fristen for indsendelse af forslag indkommet et forslag.

OPRETTELSE AF ”DUFS VERDENSMÅLSPULJE”

DUF skal afsøge muligheden for oprettelse af ”DUFs Verdensmålspulje”. Dette er en pulje, der kan 
søges til værdige initiativer og projekter af unge, børn og DUFs medlemsorganisationer. Projekt-
erne og initiativerne skal tage skridt imod at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i en 
bred tolkning. Delegeretmødet udtrykker et ønske om, DUF undersøger mulighederne for oprettel-
sen af puljen, særligt med henblik på at finde finansiering. Hvis det bliver muligt at oprette puljen, 
så fastsætter DUFs styrelse procedurer og krav til ansøgningen såvel til udmøntningen af puljen.

Motivation:
Dyrenes Alliance foreslår, at DUF afsøger mulighederne for at oprette en pulje, som skal understøt-
te initiativer og projekter, der tager skridt imod at opnå verdensmålene. For ungdommen og børn 
har verdensmålene de seneste år fået en særlig stor betydning. Med denne pulje kan DUF yderligere 
positionere sig som stedet, ungdommen kan komme for at lægge et engagement for verdensmålene. 
Om det så er ved at melde sig ind i en af medlemsorganisationerne eller føre et uafhængigt projekt, 
hvor man kan få råd, sparring og finansiering fra DUF. En pulje gør det endnu mere tydeligt, hvor 
seriøst DUF tager deres ansvar for nutidens samfundsudfordringer. Verdensmålene er bredt define-
rede kategorier, der giver rum for ungdommen og DUFs medlemsorganisationer til at være krea-
tive med deres initiativer og projekter. Det er Dyrenes Alliances håb, at denne pulje kan tiltrække 
betydelig ekstern finansiering fra organisationer og donorer, der deler DUFs høje ambitioner om 
verdensmålene.

Forslagsstiller:
Dyrenes Alliance

118

DUFs DELEGERETMØDE 2019 PUNKT 

13-14



17

DUF I DEBATTEN



DUFs DELEGERETMØDE 2019

Af Chris Preuss og Lisbeth Knudsen.
Information, 2. september

Danskerne har mistet tilliden til både poli-
tikere og embedsmænd. Begge grupper er 

bundskrabere, når danskerne rangerer faggrup-
per efter troværdighed.

Til trods for dette kører vores demokratiske in-
stitutioner videre efter det, der er fortidens og 
ikke nutidens virkelighed.

Den klare tendens er et mindre folkeligt folke-
styre. Et folkestyre, hvor afstanden mellem de 
love, der vedtages, og de borgere, der skal leve 
efter dem, bliver større og større. Med globali-
seringen har politikerne skullet tage stilling til 
mange svære emner: Hvad er den bedste løsning 
imod klimaforandringerne? Hvad gør vi med 
grænseoverskridende skattesnyd og techgigan-
ternes stigende indflydelse? Disse og mange 
andre spørgsmål kræver både en dyb indsigt på 
meget forskellige områder samt koordination 
med politikere i EU og resten af verden af vores 
folkevalgte politikere. Selv vores helt alminde-
lige hjemlige lovgivning er blevet langt mere 
kompliceret.

Men i processen med at adressere disse svære 
politiske spørgsmål, synes vores folketing, den 
lovgivende magt, at halte kraftigt bagefter den 
udøvende magt, Regeringen, med embedsvær-
ket og ministerierne i ryggen.

Lovgivningsarbejdet er vokset både i mængde 
og kompleksitet, og det sætter vores politikere 
under pres. Det flytter mere magt til de embeds-
mænd, som fagligt dygtigt, men uden folkeligt 
mandat, kan formulere og implementere love 
med mindre tilsyn og inddragelse af Folketin-
get.

Antallet af dokumenter fra de lov- og beslut-
ningsforberedende udvalg i Folketinget løb i 
folketingsåret 1985-86 op i cirka 10.000 og i 
1995-96 i ca. 20.000. Men i folketingsåret 2015-
16 var antallet steget til 38.588 dokumenter. Det 
viser Eva Kjer Hansen og Morten Flindt i deres 
bog Det Forsømte Folketing.

Antallet af sider i de dokumenter, som skal 
klæde vores politikere på til at kunne behandle 
lovene, skal snart tælles i hundredtusinder. Lov-
givningsarbejdet tager ganske enkelt ikke hen-
syn til, at kompleksiteten i vores samfund er ste-
get markant siden starten af 1900-tallet. Prisen, 
vi betaler, er faldende gennemsigtighed.

Arbejdsmængden for et folketingsmedlem sy-
nes i dag så stor, at det går ud over den tid, der 
skal bruges på at sætte sig grundigt ind i de lov-
forslag, som det er medlemmernes hovedopgave 
at forholde sig til.

De mange lov- og beslutningsforslag, som med-
lemmer af Folketinget skal igennem på et år, 
lægges oven i udvalgsmøder og gruppemøder 
- for slet ikke at tale om, at politikerne samti-
dig står til rådighed for både borgere og me-

Kronik: Folketinget står stadigt 
svagere over for regering og 
embedsværk
Folketingsmedlemmerne kan umuligt nå i dybden med de 38.588 dokumenter 
om året, der er en vigtig del af lovgivningsarbejdet, og interesseorganisationer 
inddrages mindre i lovprocessen. Er det demokratisk forsvarligt?

FORMANDENS DEBATINDLÆG SIDEN DECEMBER 2018 – I UDDRAG
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dier. Samlet set bliver det praktisk talt umuligt 
at være tilstrækkeligt forberedt som folkevalgt 
lovgiver.

Forhenværende minister og nuværende folke-
tingsmedlem Eva Kjer Hansen skriver i førom-
talte bog, at situationen i dag er så grel at »de 
folkevalgte har ikke overblik over, hvilke regler 
de vedtager, og de har mistet indflydelsen på 
den EU-lovgivning, som de er forpligtet til at 
gennemføre«. Ligeledes udtalte et folketings-
medlem på et af vores første møder i Demokra-
tikommissionen, at den følelse, som først og 
fremmest kendetegner folketingsarbejdet, er  fø- 
lelsen af afmagt.

Det er en ærgerlig og alvorlig situation, både 
for vores politikere og for borgerne i vores de-
mokrati, der bør kunne have tillid til, at deres 
valgte repræsentanter deltager indgående i lov-
givningsarbejdet med grundig forberedelse i 
alle faser af lovens tilblivelse.

I det lys er det værd at spørge, om det er demo-
kratisk forsvarligt, at vores folkevalgte politi-
kere i dag kun kan deltage marginalt i lovgiv-
ningsprocessen?

FÅ BLIVER HØRT
Mens vores folkevalgtes medindflydelse på 
lovarbejdet er mindsket, synes de politiske og 
administrative beslutningsprocesser i embeds-
værket også at være blevet mere lukkede og med 
mindre folkelig inddragelse i de seneste år. Klart 
er det i hvert fald, at antallet af interesseorga-
nisationer og andre aktører, som formelt høres 
i formuleringen af nye love og beslutninger, er 
faldet markant.

I 1980 fandtes der 186 beslutningsforberedende 
udvalg i centraladministrationen med deltagel-
se af forskellige interesseorganisationer.

I 2010 var antallet blot 26. Og selv fra de invite-
rede aktører lyder det ofte, at de ikke kan udøve 
nogen nævneværdig indflydelse, fordi lovforslag 
sendes i høring med meget korte varsler og ofte 
er så afstemt med forligskredsen på forhånd, at 
der ikke er plads til reelle ændringer.

Et par enkelte sværvægtere af interesseorgani-
sationer, typisk økonomiske aktører, bliver hørt 
meget og ofte, men langt størstedelen af de min-
dre, men fagligt vidende og ofte medlemstunge 
organisationer, høres kun sporadisk og perifert.

Konsekvensen er, at civilsamfund og interes-
seorganisationer har meget lidt at sige, når det 
kommer til lovgivningsarbejdet og vigtige poli-
tiske beslutninger.

Som samfund går vi således glip af en mulighed 
for at involvere de relevante dele af civilsamfun-
det, som med deres praktiske viden og erfarin-
ger kan kvalificere de love, der skal implemente-
res i virkeligheden uden for ministerierne.

Når vores folkevalgte også i stigende grad har 
fået mindsket muligheden for at deltage i lov-
givningsarbejdet, tegner der sig et billede af, at 
magten til at træffe beslutninger er blevet be-
grænset til et stadigt mindre antal hænder i em-
bedsværket, snarere end at være bredt folkeligt 
forankret.

BEHOV FOR NYTÆNKNING
Disse udfordringer sætter spørgsmålstegn ved, 
om vores demokratiske institutioner i dag er 
gearet til at kunne adressere samtidens store 
politiske udfordringer med en lovgivningspro-
ces, som er både fagligt velkvalificeret og demo-
kratisk funderet.

Det er tydeligt, at der i folkestyret i dag er færre 
folk involveret i udviklingen og kvalificeringen 
af nye love og beslutninger. Lovgivningsarbej-
det på Christiansborg er kommet længere væk 
fra både befolkning, de folkevalgte og de demo-
kratiske foreninger og interesseorganisationer.

Man kan ikke andet end spekulere i, om dette 
er en medvirkende årsag til den historisk høje 
mistillid, som vi ser til politikerne og embeds-
værket.
Som henholdsvis initiativtager og formand for 
Demokratikommissionen ønsker vi at spørge, 
om det er på tide at nytænke den måde, vores 
demokratiske institutioner og vores demokrati-
ske processer fungerer på.
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Særligt vores lovgivende magt og lovprocessen.

Nyere tiders forsøg med borgerforslag i Folke-
tinget virker ikke til at have været succesfulde, 
og der er fortsat et behov for en stærkere demo-
kratisk forankring af lovgivningsprocessen.

Er løsningen flere folketingsmedlemmer el-
ler færre med mere faglig bistand? Mere magt 

til lokaldemokratiet via en ny strukturreform? 
Er flere vejledende folkeafstemninger et bedre 
bud? Eller måske obligatoriske høringer af bor-
gere og civilsamfund? Vi har ikke alle svarene, 
men sammen med resten af Demokratikommis-
sionen ønsker vi at rejse denne vigtige debat på 
vores femte og sidste ordinære møde mandag. 
Vi glæder os til at præsentere vores samlede an-
befalinger efter nytår. •
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Marie My Warborg Larsen, Anja Katrine Sønder- 
gaard og Chris Preuss, hhv. danske ungdomsdelegater 
til FN og formand for DUF. Politiken, 31. august

DET ER FORSTÅELIGT, at ligestillingsmi-
nister Mogens Jensen (S) tager sig til ho-

vedet, når han gør status over dansk ligestilling 
anno 2019. For det ser ikke godt ud. Eller som 
Jensens forgænger Eva Kjer Hansen (V) bemær-
kede, da hun efter ti år med andre ministertjan-
ser vendte tilbage til netop Ligestillingsministe-
riet: Det står helt stille. Det glædelige er, at vi nu 
kan få bugt med den helt store udfordring for 
ligestillingen - at vi hidtil ikke har villet aner-
kende, at vi har et problem.

For som Mogens Jensen ved, er det fortsat mød-
re, der er børnenes primære omsorgspersoner. 
Det er fortsat mændene, der tjener mest og sid-
der i chefstolen.
Det danske arbejdsmarked er fortsat kønsopdelt. 
Og ikke mindst udsættes alt for mange kvinder, 
herunder praktikanter, studentermedhjælpere, 
lærlinge, nyuddannede og nyudlærte fortsat for 
seksuel chikane, når de stifter bekendtskab med 
arbejdsmarkedet. Vores ungdomsgeneration 
har desværre udsigt til et arbejdsmarked med 
alt for store forskelle på kønnene.

MINISTEREN VED sikkert også, at forandrin-
gen er udeblevet i folkeskolen. Her skal børn og 
unge kigge langt efter systematisk og alderssva-
rende seksualundervisning. 

Seksualundervisning er underprioriteret både 
nationalt, kommunalt og på de enkelte skoler, 
og det påvirker ligestillingen.

For unge i dag ved godt, hvordan man ruller et 
kondom på et kosteskaft; i stedet trænger pen-

sum til nyt liv med fokus på samtykke, seksuelle 
minoriteter og digitalt ansvar. Og netop det di-
gitale rum, hvor særligt børn og unge bevæger 
sig, er et sted, der bugner med udfordringer for 
ligestillingen.

Den aggressive debatkultur med sexisme, racis-
me og endda dødstrusler afholder især unge og 
kvinder fra at deltage i onlinesamtalen, som el-
lers rummer et kæmpe demokratisk potentiale. 
Også digitale krænkelser som ulovlig deling af 
nøgenbilleder begrænser unge pigers mulighe-
der for at medvirke i den del af demokratiet, der 
foregår på nettet. Det er et reelt ligestillingspro-
blem.

Vi skal blive bedre til at forebygge digital chi-
kane og diskutere, hvordan vi bedst tackler så-
danne onlinekrænkelser, når skaden er sket. 
Den digitale dannelse trænger til et massivt nøk 
opad - også for ligestillingens skyld! 

UDFORDRINGERNE kommer i mange afskyg-
ninger, og de står i kø. For desværre er der i 
Danmark sket forsvindende lidt på ligestillings-
fronten de sidste år, og det er ærgerligt, for lige-
stilling betaler sig. For den enkelte såvel som for 
den samfundsøkonomiske bundlinje. Men der 
er gode nyheder til ministeren: Vi kan forandre 
tingenes tilstand. To hjerner og to generationer 
tænker bedre end en, og derfor glæder det os, at 
ministeren i Politiken lægger op til at gå i dialog 
med ungdommen og interessenter på ligestil-
lingsområdet.

Et sted, vi kan starte samtalen, er ved sammen at 
skue ud over ligestillingens status i andre lande. 
I vores internationale arbejde med ligestilling 
i FN-regi har vi set, at situationen er en anden 
uden for de danske grænser.

Svarene på ligestillingsudfordringerne 
findes, Mogens Jensen

LIGESTILLING: Det står stille med ligestillingen i Danmark, sagde Mogens Jensen 
til Politiken. Men det er der råd for, hvis vi er villige til at lære af andre landes løs-
ninger.
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SÆRLIGT I DE NORDISKE lande udvikles der 
ideer og eksperimenteres med politiske løsnin-
ger på ligestillingsområdet, og her er der mas-
ser, vi kan lære fra og diskutere. I Norge eksperi-
menterer man med metoder til at få flere kvinder 
i bestyrelser, i Island har man fundet nøglen til 
verdens mindste løngab mellem mænd og kvin-
der, og i alle de andre nordiske lande tager fædre 
en større andel af barselsorloven.

Men også længere væk fra Norden er der ek-
sempler, vi kan lære af. I Tunesien, Etiopien og 
Rwanda er der overraskende nok kommet flere 
kvinder i politik. Andre europæiske lande som 

Tyskland og Belgien er ved at knække koden 
til en bedre seksualundervisning og andre til at 
sikre digitale rettigheder. Mange lande har ud-
vist politisk vilje til at finde løsninger - og fulgt 
op med handling. Vi håber, at Danmark er klar 
til det samme.

Skal vi komme i mål med reel ligestilling, er det 
afgørende, at vi tør kaste et blik ud over vores 
hjemlige andedam og lære af andre landes erfa-
ringer såvel som af forskningen. Et blik vi meget 
gerne kaster sammen med ministeren. •
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Chris Preuss, formand for DUF. Altinget, 29. august

Ungdommen er naturligt præget af mange 
forskellige valg.

Nogle rækker længere ud i livet end andre.
Men mange unge føler et stort pres i deres 

valg og frygter at vælge forkert. Det gælder 
blandt andet deres uddannelsesvalg, hvor unge 
er bange for at blive låst fast i bestemte jobs og 
brancher uden muligheder for at skifte spor.

Fordi unge også konstant bliver mødt med, 
at vi i vores generation skal være parate til at 
have et hav af forskellige jobs.

UNGE FRYGTER FORKERT VALG
Det er faktisk to af tre unge, der i en eller anden 
grad er bange for at vælge forkert i livet. Frygten 
er størst hos de unge, som i forvejen mistrives, 
men også særligt kvinder, ledige og elever i ud-
dannelsessystemet er påvirket.

Der er mange årsager til frygten for at vælge 
forkert. Det kan være utal af muligheder, eller 
at valgene synes ultimative. Særligt de senere 
års reformer i uddannelsessystemet har sendt et 
klart signal om, at valgfriheden er blevet min-
dre, og at pladsen til omvalg eller at blive klo-
gere er blevet reduceret. 

Det er ikke nødvendigvis de enkelte refor-
mer i sig selv, der er problematiske. Det er det 
samlede signal om, at du ikke kan begå fejl un-
dervejs i uddannelsessystemet. Det er uddannel-
sesloftet et godt eksempel på.

Jeg håber derfor også, at den nye minister 
vil være fokuseret på de signaler, man med ny 
lovgivning sender til de unge. Politikerne skal 
turde hæve blikket og kigge på summen af deres 
utallige reformer.

ALT SKAL IKKE VÆRE PERFEKT
Men opgaven med at forbedre unges trivsel løf-
tes ikke kun gennem uddannelsessystemet.

DUF’s egne undersøgelser peger på, at unge, 
der mistrives, føler et pres for at præstere i alle 
livets aspekter: Man skal simpelthen være per-
fekt i alle livets arenaer, for eksempel venner, 
familie, sociale medier, udseende samt især ud-
dannelse og arbejde.

Endda fritidsaktiviteter, der burde være lyst-
betonede, opfattes som et pligtskyldigt middel 
til at opnå det perfekte CV.

Det er grundlæggende en forkert præmis for 
tilværelsen, at alt skal være perfekt.

Ungdommen skal også gøre det, som de har 
lyst til. Det, der giver os værdi i tilværelsen. Vi 
skal også hylde og gøre det unyttige, som vores 
dronning sagde det ved indgangen til 2018.

Foreningslivet er selvfølgelig ikke unyttigt, 
men kan være det frirum, som unge søger midt 
i præstationsræset. Det frirum, hvor mennesker 
har værdi, fordi de er, og ikke fordi de kan.

Hvor andre regner med dig, og du kan regne 
med andre. Vi ved nemlig også, at ungdommen 
vægter de nære relationer højt og gerne ville 
bruge mere tid sammen med deres venner i den 
virkelige verden fremfor den digitale.

FRIVILLIGE FÆLLESSKABER ER VIGTIGE
Derfor håber jeg også, at den nye minister – 
sammen med sine kolleger – vil arbejde for mere 
plads til foreningslivet og flere muligheder for 
det virkelige møde.

For de frivillige fællesskaber er vigtige, og vi 
ved fra vores undersøgelser, at unge, der er el-
ler har været medlem af en forening, føler, at de 
har et bedre liv end unge, der aldrig har været 
medlem.

Det er naturligvis ikke kun uddannelses- og 
forskningsministerens opgave. For hvis vi virke-
lig vil unges voksende mistrivsel til livs, som jeg 

DUF til forskningsministeren: 
Unges trivsel skal forbedres

DEBAT: Frygten for at vælge forkert og pres for præstationer præger ungdommen. 
Det er en bunden opgave for vores nye uddannelses- og forskningsminister, Ane 
Halsboe-Jørgensen, at give en hånd i opgøret med mistrivsel, skriver Chris Preuss.
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oplever, at Ane Halsboe-Jørgensen også er opta-
get af, så må vi tænke bredt og uden for siloerne:

Hvis danske unge skal dygtiggøre sig i vores 
uddannelsessystem og blive hele mennesker, så 
er vi også nødt til at se på, hvordan vi kan få gla-
dere og livstilfredse studerende.

Og her kan vi altså ikke nøjes med at se på, 
hvad en enkelt minister kan dreje på af hånd-
tag. •
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Chris Preuss, formand for DUF. Børsen, 16. juli 2019 

En af grundpillerne i det danske samfund er 
kontrakten mellem generationer: I perioder 

bidrager vi til samfundet, på andre tidspunkter 
trækker vi på samfundet. Danskerne kan nor-
malt forvente cirka samme muligheder som ge-
nerationen før, og kommende generationer kan 
forvente samme muligheder som dem, vi har.

Derfor er jeg også tilfreds med, at den nye re-
gering indkalder til trepartsforhandlinger for 
at drøfte værdig tilbagetrækning. For den til-
bagetrækning, som nutidens unge kan forvente, 
giver desværre mange unge utryghed om deres 
fremtid. Grundlæggende burde vi dog diskutere, 
hvordan vi sikrer, at ingen unge kan forvente el-
ler frygte at blive nedslidt. Vi ønsker at være den 
første generation, hvor nedslidning er en del af 
historieundervisningen fremfor en reel bekym-
ring. En del af løsningen er et stærkt fokus på et 
godt arbejdsmiljø. Selvom teknologien vil løse 
mange udfordringer, skal vi kræve fortsatte for-
bedringer i samarbejde mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere.

En 65-årig kan i snit forvente 21,5 år på pen-
sion. Den nuværende ungdomsgeneration kan 
forvente 16,5 år. Forskellen lyder måske ikke 
af meget, men det sætter tingene i perspektiv, 
at nuværende generationer går på pension som 
65-årige, mens de unge først skal på pension 
som knap 75-årige. 

Retten til en god alderdom

Ungdommen skal altså arbejde 10 år længere for 
en 5 år kortere pension. Mange faglærte unge 
har ingen tiltro til, at deres krop stadig er ar-
bejdsduelig, når de rammer 74,5 år, som bliver 
min egen pensionsalder. Vi anerkender selvføl-
gelig, at med stigende levealder skal vi også bi-
drage længere på arbejdsmarkedet.

Danskerne får den højeste pensionsalder i 
Europa i år 2050, som TV2 har berettet om. Hvis 
det skal være attraktivt at blive brolægger eller 
sosu-assistent, må de unge have vished om, at 
der venter dem gode, raske og rørige år efter 
 arbejdslivet. 

De unge skal vide af det omkringliggende sam-
fund, at de også har retten til en god alderdom. 
Ungdommen i dagens Danmark må ikke blive 
den første ungdom uden en værdig alderdom.  •
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Information.dk, 11. juli 2019 
Chris Preuss, formand for DUF, svarer på et andet 
indlæg:

Ungdomspartier udfordrer unge på deres 
holdninger, de hjernevasker dem ikke. De 

fleste medlemmer vil ikke være politikere, de vil 
kæmpe for de værdier, de tror på, skriver for-
manden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Chris 
Preuss, i dette debatindlæg.

Louis Leo Haagen Feigenberg beskylder i et 
indlæg i Information den 10. juli ungdomspar-
tierne for at hjernevaske unge. De ungdomspo-
litiske organisationer er lukkede ekkokamre, 
mener han. Derfor bør alle ungdomspolitiske 
organisationer afskaffes.

Jeg undrer mig over, at Feigenberg på baggrund 
af tre møder erklærer, at organisationen, og alle, 
der ligner den, bør afskaffes. Det er ikke særlig 
demokratisk.
»De træner aldrig én i at sætte spørgsmålstegn 
ved ens egen sag,« skriver Feigenberg. Min egen 
baggrund i Venstres Ungdom i ti år har lært 
mig, at de største diskussioner om retningen, vi-
sionerne og dilemmaerne finder sted internt i de 
ungdomspolitiske organisationer.

Her bliver vi unge udfordret på vores holdnin-
ger. På et typisk afdelingsmøde vil man eksem-
pelvis ofte invitere en professor, forfatter eller 
lignende til at holde oplæg. Gerne en, man er 
uenig med, så er debatten sjovest.

Vores demokrati ville være fattigere 
uden ungdomspartierne

Medlemmerne tænker ens, og stort set alle lig-
ner hinanden, mener Feigenberg. I Dansk Ung-
doms Fællesråd afdækkede vi medlemssam-
mensætningen i organisationerne tilbage i 2015.

Undersøgelsen viste blandt andet, at politisk 
aktive unge lige så ofte er 16 år, som de er 30 
år. Derudover er der bred spredning på uddan-
nelsesbaggrund. Endelig angiver de, der melder 
sig ind, også et hav af forskellige grunde. Det er 
langt de færreste, der drømmer om en politisk 
karriere. De fleste ønsker bare at kæmpe for de 
værdier, de tror på.

I mødet med hinanden er de politisk engagerede 
unge med til at skabe grundlaget for vores sam-
arbejdende folkestyre. Jeg har brugt langt mere 
tid på at forhandle ’forlig’ og kompromiser på 
plads, end jeg har brugt på at kritisere.

Feigenberg har ret i, at et af formålene med vo-
res demokrati er at finde løsninger i fællesskab. 
Men selve præmissen for vores demokrati er at 
håndtere det grundvilkår, at vi er uenige. At der 
ofte ikke findes en løsning, der er bedst for alle. 
Derfor må vi nøjes med den, der er bedst for hel-
heden. Engang imellem er vi endda nødt til at 
vælge den, der er bedst for flertallet.

Vores demokrati ville være meget fattigere uden 
politisk engagerede unge, der udvikler nye løs-
ninger på politiske problemer. •
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Chris Preuss, formand for DUF. Kristeligt Dagblad, 
4. juli 2019

Hvilken uddannelse skal jeg vælge? Hvad 
vil jeg være? Vælger jeg forkert? Låser mit 

valg mig fast til bestemte jobs og brancher? Kan 
min krop og psyke holde til det resten af livet? 
Sådan tænker mange unge givetvis i disse uger, 
hvor mange søger ind på videregående uddan-
nelser. For der er mange døre at gå ind ad - og 
mange frygter, at døren smækker i bag dem, og 
at der er ingen vej tilbage.

Faktisk er to ud af tre unge i en eller anden grad 
bange for at vælge forkert i livet. Det viser en ny 
meningsmåling, som Epinion har foretaget for 
Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor 1500 repræ-
sentativt udvalgte 16-29-årige deltog. Frygten 
ses især hos kvinder, ledige og elever i grund-
skolen og gymnasiet. Frygten for at vælge for-
kert er desuden større blandt unge, som i min-
dre grad føler, at de har et godt liv.

I DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD har vi så 
spurgt en masse unge i fokusgruppe- og en-
keltinterviews blandt andet om, hvorfor de fryg-
ter at vælge forkert. Nogle peger på de utallige 
valgmuligheder. Andre føler, at valgene er ende-
gyldige. En del relaterer frygten til reformer især 
på uddannelsesområdet såsom uddannelsesloft, 
folkeskole-, gymnasie-og fremdriftsreformer. 
Reformerne har skærpet kravene og indsnævret 
valgfriheden. Det har givet nogle af de unge en 
følelse af at have færre muligheder og mindre 
plads til fejltrin.

Det er måske nok ikke de enkelte reformer, der 
hver for sig er problematiske, men samlet set 
sender de et problematisk signal til ungdommen 

om, at man ikke må vælge forkert eller lave fejl-
trin i uddannelsessystemet. Det skaber en ung-
domsgeneration, der i stigende grad er presset 
og mistrives.

Derfor håber jeg også, at en ny regering uan-
set partifarve vil se på, hvordan vi kan forbedre 
unges trivsel. Politikerne skal i al fald overveje, 
hvad det er for signaler, man sender med lovgiv-
ningen, og hvilken kultur det kan skubbe på.

For det er ikke kun uddannelsesvalg, der påvir-
ker unges trivsel. Generelt fremhæves præsta-
tions-og perfekthedskultur af de unge i vores 
interviews som årsagen til stigningen i unge, 
der mistrives, og som den største udfordring i 
ungdomslivet. De unge fremhæver følelsen af at 
skulle præstere i alle livets arenaer, for eksempel 
venner, familie, fritidsaktiviteter, sociale me-
dier, udseende samt især uddannelse og arbejde.

Dette perspektiv understøttes også af en under-
søgelse fra Psykiatrifonden, der viser, at næsten 
hver anden ung i alderen 16-24 år kun føler sig 
god nok, når de har succes på næsten alle om-
råder i deres liv. Denne kultur medfører ifølge 
de unge, at selv aktiviteter, der anses som lyst-
betonede, såsom rejser og frivilligt arbejde, kan 
blive et pres i konkurrencen om det perfekte liv.

Sådan bør det jo ikke være. Unge skal også gøre 
ting, de har lyst til. Ikke fordi det ser godt ud 
på cv’et eller på Instagram. Man kunne næsten 
sige, at de skal ” gøre noget unyttigt”, som vores 
dronning sagde det ved indgangen til 2018.

Foreningslivet er naturligvis alt andet end unyt-
tigt. Men i mine øjne kan foreningslivet være 
det frirum, hvor du ikke er, hvad de kan, men 
hvor det afgørende blot er, at du er der. Fordi 

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd 
kalder på handling: To ud af tre unge er 
bange for at vælge forkert i livet

PRÆSTATIONSKULTUR og frygten for at vælge forkert præger danske unge, 
viser ny analyse. Det kræver politisk handling og trygge frirum i foreningslivet.
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de andre regner med dig. Fordi du synes, for-
eningsaktiviteten er sjov og giver mening.

VORES ANALYSE PEGER OGSÅ PÅ, at de 
unge betoner vægten af nære menneskelige re-
lationer i den virkelige verden. Cirka 77 procent 
af de unge vil hellere være sammen med deres 
venner i virkeligheden end virtuelt. 

Det fysiske møde er derved den primære og fore-
trukne samværsform for unge, mens de sociale 
medier er et supplement til det fysiske samvær. 
Et supplement, som de unge desværre også næv-
ner som en primær kilde til præstationspresset, 
fordi andres ” perfekte liv” på Instagram kan 
skubbe til følelsen af utilstrækkelighed, mens de 
selv ser den fulde og ærlige udgave af deres eget 
leverpostejsfarvede liv med alle de bekymringer 
og fejl, som menneskelivet jo indeholder.

Et modsvar er ifølge de unge det fysiske møde 
med de nære relationer, hvor man kan dele sine 
bekymringer. Et fællesskab, hvor man føler sig 
god nok, uanset hvor stort eller lille ens bidrag 
er.

De nære menneskelige relationer er således af-
gørende for det gode ungdomsliv.

Det er netop det, foreningslivet kan - at være 
et vigtigt frirum fra præstationsræset.

Foreningslivets værdi ses også ved, at unge, 
der er eller har været medlem af en forening, fø-
ler, at de har et bedre liv end unge, der aldrig har 
været medlem af en forening.

Her skal vi også i civilsamfundet se indad, så vi 
får inkluderet endnu flere unge i foreningsfæl-
lesskaberne. Også dem på kanten. Og så håber 
vi, at politikerne vil hjælpe lidt til, så vi får rea-
liseret foreningslivets fulde potentiale.  •

Chris Preuss er formand for Dansk Ungdoms Fælles-
råd.
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Avisen Danmark, 3. juni 2019
Chris Preuss skriver som FU-medlem ansvarlig for 
DUFs folketingskampagne.

Mathildes første angstanfald kom til en 
koncert – siden kom de hver dag. Hun 

smilede, og hun præsterede, som hun skulle og 
blev forventet af det omgivende samfund. Det 
stoppede den dag, hun pludselig ikke kunne for-
lade lejligheden.

Mathildes historie er blot én historie, én 
skæbne, ét billede på et samfund, hvor min ge-
neration af opdragede, pligtopfyldende perfek-
tionister knækker nakken.

I Dansk Ungdoms Fællesråd ser vi mange fare-
signaler for unges trivsel. Vi repræsenterer over 
600.000 danske unge fra 77 forskellige lands-
dækkende børne- og ungdomsorganisationer i 
det frivillige foreningsliv. Vi ved, hvad der rør 
sig.

Tallene taler deres klare sprog. Alt for mange 
unge har dårligt mentalt helbred. Ca. hver femte 
danske ung mellem 16 og 24 år har dårligt men-
talt helbred, viser den nationale sundhedsprofil 
fra 2017. Samme rapport viser, at 32 % af danske 
unge mellem 16 og 24 år oplever et højt stressni-
veau. Det er en stigning på hele ti procentpoint 
på blot fire år. 19 pct. af de 19-årige piger havde 
i 2017 også en lav livstilfredshed. Blandt fyrene 
var det 12 pct.

Den stigende mistrivsel blandt unge er en kata-
strofe. Tallene fortæller os, at der er behov for 
politisk handling. Jo før, jo bedre. Derfor håber 
vi, at et nyt folketing og en ny regering - uanset 
hvilken farve den får - vil tage den her opgave 
alvorligt. Ellers risikerer vi at få en ungdoms-
generation, der går ind i voksenlivet med ar på 
sjælen, uudnyttet potentiale og en mistrivsel, 
der begrænser og svækker dem i uddannelses- 
og arbejdsliv.

Dårligt mentalt helbred, psykisk sårbarhed og 
præstationspres er ikke noget, man som ung 
skal stå alene med. Man skal have støtte, be-
handling, samtaler. Men det er ikke nok at tage 
fat, når skaden er sket.
 
50 pct. af de unge svarer i en analyse fra Psykia-
trifonden, at de er helt eller delvist enige i, at 
de kun er gode nok, hvis de har succes indenfor 
alle områder af deres liv, fx skole, job, venner, 
udseende og fritidsaktiviteter). I samme under-
søgelse svarer over 40 pct. af de unge også, at 
topkarakterer er afgørende for at få et godt liv.

Det er forfærdelige tal. Det bliver vi som sam-
fund simpelthen nødt til at handle på. Proble-
mernes sammensatte karakter og kompleksitet 
kræver også et dybdegående forarbejde for at 
finde årsager og de rette løsninger.

Derfor foreslår vi til en begyndelse, at en ny 
regering uanset farven på logoet nedsætter en 
ungdomskommission, der skal bekæmpe unges 
mistrivsel. En kommission, der kan levere bud 
på en tværgående og bredspektret helhedsind-
sats, hvor der sættes ind på flere forskellige om-
råder.

I den kunne der sidde vidensaktører, arbejds-
markedets parter, uddannelsesinstitutioner og 
civilsamfundsaktører. Vi ønsker også, at kom-
missionen får rod i Finansministeriet. Kun på 
den måde får vi den koordinerende og tværgå-
ende rolle og den politiske tyngde, som det her 
problem fortjener - og som Mathilde fortjener.

For der er alt for mange som Mathilde. Dem 
skylder vi – og vi skylder samfundet - at handle. 
Så kære politikere: Hvad vil I gøre ved unges 
mistrivsel? •

Kære politikere: 
Hvad vil I gøre ved unges voksende 
mistrivsel?
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Kristeligt Dagblad, 13. maj 2019 
Kasper Sand Kjær og Lisbeth Knudsen

I DANMARK HAR VI et fantastisk frivilligt 
foreningsliv, som på mange måder er en bæ-

rende søjle for vores stærke demokratiske tradi-
tion og kultur.

Det er her, vi danner fællesskaber på tværs af 
vores forskelligheder. Det er her, vi lærer at løse 
konflikter i foreningernes indre organisatoriske 
liv. Det er her, vi har de uundværlige demokra-
tiske samtaler om stort og småt, som på sigt 
vokser og forankrer sig til fundamentale sam-
fundsforandringer. På rigtig mange områder er 
det i foreningslivet, at danskerne får demokrati 
og deltagelse ind under huden.

Det er i samfundet og demokratiets interesse at 
understøtte et stærkt foreningsliv, dels fordi ci-
vilsamfundet giver borgeren adgang til at kunne 
skabe en reel forandring i sit lokalsamfund, og 
dels fordi civilsamfundet bygger bro mellem det 
nære fællesskab og det store fællesskab ved at 
sikre sine medlemmer politisk indflydelse på 
både Christiansborg og i byrådene.

Men danskernes deltagelse i foreningernes ” 
lille demokrati” og den positive effekt, dette har 
for vores ” store demokrati”, kan aldrig tages for 
givet. Desværre er der tegn på, at civilsamfundet 
er udfordret i at kunne sikre danskerne engage-
ment i deltagerdemokratiet. Vi vil fremhæve 
særligt to udfordringer.

1. BEHOV FOR MERE civil interessevaretagel-
se på Christiansborg. Traditionelt har de civile 
organisationer haft mange roller. Både som bor-
gernes stemme i politiske beslutningsprocesser 
og som forsvarer af borgernes sociale rettig-
heder.

Men en undersøgelse af det lokale forenings-
liv fra center for forskning i idræt, sundhed og 

civilsamfund på Syddansk Universitet viser, at 
civilsamfundet i dag primært engagerer sig med 
det politiske system lokalt, snarere end natio-
nalt.

Under 10 procent af de lokale foreninger har 
haft kontakt til Folketinget for at søge politisk 
indflydelse. Særligt de lokale idrætsforeninger, 
fritids-og kulturforeninger halter bagefter, når 
det gælder den politiske interessevaretagelse på 
vegne af medlemmerne.

Det kan synes ganske fornuftigt, at den lokale 
idrætsforening involverer sig i politiske spørgs-
mål først og fremmest på et lokalt og kommu-
nalt niveau. Men landsforeningerne i det danske 
civilsamfund har en mulighed for at interesse-
varetage på vegne af deres mange medlemmer 
og bør arbejde for at inkludere lokale græsrød-
der i politikudvikling og interessevaretagelsen.

Sagt lidt polemisk: Hvis ikke foreningerne søger 
den politiske indflydelse nationalt, så overlader 
man banen til store koncerner og smarte pr-bu-
reauer, der lobbyer over for politikerne på vegne 
af snævre interesser.

Danmark risikerer at blive et skævt demokrati, 
hvis politikerne primært får input fra dem, der 
har mange ressourcer og økonomisk magt i for-
vejen. Hvem hører så interesserne fra de brede, 
folkelige bevægelser? 

2. ALLE MED i fællesskabet. En anden central 
udfordring er, at selv i de organisationer og for-
eninger, som er samfundsengagerende, ser vi et 
ulige mønster i, hvem der deltager i foreninger-
nes indre organisatoriske liv. Der er tendenser 
til, at vi ser de samme typer være aktive med-
lemmer i foreningernes ” lille demokrati”. Visse 
udsatte grupper er ikke en del af foreningslivets 
fællesskab og går glip af den demokratiske dan-
nelse, der ligger gemt i at påtage sig en tillids-
post eller et andet frivilligt engagement.

Danmark risikerer at blive skævt. 
Derfor må vi styrke deltagerdemokratiet
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Frivilligrapporten fra 2018 viser for eksempel, at 
cirka to tredjedele af den voksne danske befolk-
ning ikke har udført frivilligt arbejde de sene-
ste 12 måneder - og 37 procent af danskerne har 
aldrig udført frivilligt arbejde. Særligt danskere 
med kort uddannelse, på overførselsindkomst 
eller med minoritetsbaggrund har større tilbø-
jelighed til at stå uden for foreningslivet end 
andre.

Det er ærgerligt, for deltagelse i foreningerne er 
i høj grad vejen til ” det store demokrati”.

Ved at være aktiv i en forening lærer man om 
fællesskab og forståelse for andres holdninger, 
som styrker de samtaler og debatter, vi har som 
samfund.

DEMOKRATIKOMMISSIONEN MENER, at 
det er vigtigt at styrke den danske deltagerde-
mokratiske tradition. Demokrati er samtale, og 
samtale kræver deltagelse, ikke fra de få, men 
fra de mange, og der ligger et ansvar for at fostre 
dette både hos borgerne og i foreningslivet.

Derfor glæder vi os også meget til at diskutere, 
hvordan civilsamfundet og danskernes delta-
gelse i det kan bidrage til at sikre demokratiet. 
Først og fremmest bør foreningslivet i højere 
grad dyrke interessevaretagelsen og samfunds-
engagementet og søge den politiske indflydelse. 
Det er vigtigt, for at civilsamfundet kan være 
borgernes stemme i politiske beslutningspro-
cesser lokalt og nationalt. En central prioritet 
for foreningerne bør være at få alle med i fæl-
lesskabet.

Under overskriften ” Alle unge med i fællesska-
bet” forsøger Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
sammen med Tuborgfondet i øjeblikket netop 
at kortlægge, hvilke initiativer blandt DUF’s 
medlemsorganisationer som har succes med at 
nå unge, der ikke i forvejen er engageret.

Men fællesskabet kan også udvides ved, at po-
litikerne etablerer mere solide rammer for va-
rige indsatser i forhold til at inkludere socialt 
udsatte og nydanskere i foreningslivets fælles-
skaber i stedet for de mange og ofte midlertidige 
projektbevillinger, som foreningslivet arbejder 
under i øjeblikket.

Deltagerdemokratiet i Danmark må aldrig være 
for de få. Det er et mål, både foreningslivet, bor-
gerne og politikerne bør arbejde i fællesskab for 
at sikre.   •

Kasper Sand Kjær er formand for Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF), Lisbeth Knudsen er formand for 
Demokratikommissionen og chefredaktør på Man-
dag Morgen.
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Jyllands-Posten, 18. marts 2019, Kasper Sand Kjær, 
formand for DUF

I en Megafonmåling foretaget for TV 2 svarer 
hele 61 pct. af danskerne, at den grove tone 

afholder dem fra at deltage i debatten på net-
tet. Det er et enormt demokratisk problem, at 
så mange danskere afstår fra at diskutere on-
line. Fremkomsten af de sociale medier har på 
mange måder været en berigelse for den demo-
kratiske samtale. I hvert fald en potentiel beri-
gelse. Det har givet os som samfund og folk en 
helt ny arena, hvor vi på tværs af aldersgrupper, 
erhverv og geografi kan lade vores holdninger 
brydes. Demokratiet består jo ikke kun i, at vi 
stemmer hvert fjerde år. Det består også i, at vi 
har en levende offentlig samtale, hvor aktuelle 
emner drøftes og argumenter afprøves i et of-
fentligt rum, inden beslutninger træffes i det 
politiske system.

Men bagsiden af medaljen er desværre også ty-
delig. Alt for tydelig. For det er, som om debat-
ten på nettet alt for ofte bliver grovkornet. At 
filteret forsvinder, når vi taster bag skærmen. 
Det er næsten, som om de sociale medier sim-
pelthen skræller civilisationens fernis af med en 
sløv ostehøvl. Og når så mange danskere holder 
sig fra den offentlige samtale på nettet, står de 
ufrivilligt også uden for en stadig større del af 
den demokratiske samtale. De bliver udelukket, 
fordi de ikke vil finde sig i personangreb, tilsvi-
ninger, trusler og hadtale.

I Dansk Ungdoms Fællesråd mener vi, at der må 
politisk regulering til at ændre på debatklimaet 
på nettet. Og en stor del af debatten foregår på 
de traditionelle mediers Facebook-sider i kom-
mentarsporene under videoklip og links til ar-
tikler. Derfor foreslår vi, at det skal være en be-
tingelse for mediestøtte, at medierne modererer 

debatten på deres sociale medie-platforme. Me-
dierne skal være forpligtet til at udarbejde klare 
retningslinjer for, hvordan de forvalter platfor-
mene, som er i overensstemmelse med den ge-
nerelle medieansvarslovgivning. Medierne bør 
også have en gennemskuelig praksis for, hvor-
dan man klager over hadefulde ytringer.

Det er ikke kun de traditionelle medier, der har 
et ansvar. Også selve platformene må pålæg-
ges et ansvar. Derfor kunne man forestille sig 
en model, hvor Facebook og de øvrige sociale 
medier underlægges medieansvarsloven. Man 
bør ikke kunne frasige sig ansvaret for, hvad der 
deles af indhold på ens platform. Når man som 
medie tjener penge ved at operere på det danske 
marked, har man også et ansvar for det danske 
demokrati.
Vi ønsker også, at de sociale platforme bliver 
ansvarlige for at sikre, at det tydeligt fremgår, 
hvilke personer der er afsender af indhold på 
den pågældende platform. Man skal ikke kunne 
gemme sig bag falske navne og hemmelige iden-
titeter. Man kan jo heller ikke skrive anonyme 
debatindlæg til Politiken. Her skal vi kræve af 
de sociale medier, at de ved, hvem der reelt er 
aktive på deres platforme og altså er afsender på 
indhold.

Når så stor en del af den demokratiske samtale 
er rykket ind på de sociale medier, så har fælles-
skabet en forpligtelse til at sikre, at den foregår 
på en måde, hvor det er tilgængeligt for alle at 
deltage. Uden at frygte for angreb og uden at 
blive mødt med falske nyheder. Ligesom vi sæt-
ter det højt på den demokratiske værdiskala og 
aktivt understøtter at have kritiske, men saglige 
medier, bør vi også gøre en fælles indsats for at 
sikre, at de nye medietyper understøtter og styr-
ker demokratiet – og ikke underminerer det.   •

Medierne skal tage ansvar for debatten 
på nettet

Det er, som om debatten på nettet alt for ofte bliver grovkornet. At filteret 
forsvinder, når vi taster bag skærmen.
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Kristeligt Dagblad, 8. marts 2019
Kasper Sand Kjær, formand for DUF

UNGES MENTALE TRIVSEL er i disse år 
udfordret. En stigende andel af de unge 

rammes af psykiske lidelser som angst, stress, 
spiseforstyrrelse og depression, og alt for mange 
mistrives generelt i deres hverdag. Og antallet af 
børn og unge, der får en varig diagnose, er kraf-
tigt stigende.

Den voksende mistrivsel er en strukturel udlø-
ber af, at forventningspresset på de unge er ste-
get. De oplever det i uddannelsessystemet, på 
arbejdsmarkedet, og selv i fritidslivet skal der 
præsteres. Og det hele skal dokumenteres fra 
den rette vinkel på de sociale medier, så man 
lever op til de kropsidealer og forestillinger om 
det perfekte liv, som fylder i medier og rekla-
mer.

Det øgede forventnings- og præstationspres på 
de unge har alvorlige konsekvenser for deres 
trivsel. I Dansk Ungdoms Fællesråd ønsker vi at 
vende denne udvikling. Vi vil have et opgør med 
præstationsstrukturerne og sætte unge fri til at 
være dem, de har lyst til, og til selv at definere, 
hvad succes og den gode præstation indebærer. 
Vi ønsker ikke, at det gode ungdomsliv er forbe-
holdt de få, der kan klare presset. Vi ønsker en 
ungdom, der trives og har det godt. Det kalder 
på handling. Der er brug for, at børn og unge, 
der får ondt i livet, kan få den rette støtte og be-
handling, når behovet opstår. Men der er så san-
delig også brug for at gribe fat om nældens rod: 
Vi skal nedbryde de strukturer, der systematisk 
bidrager til unges mistrivsel.

Det vil vi i DUF gerne give vores ydmyge bud 
på, hvordan vi gør, i denne kronik, som en ny 

regering uanset partifarve forhåbentlig kan lade 
sig inspirere af.

TRIVSELSREFORM I UDDANNELSES-
SYSTEMET
Der har de seneste år været en lang række re-
former i uddannelsessystemet, der skabt struk-
turer, hvor de unge har skullet være hurtigere, 
mere målrettede og måles på deres præstation.

Det har skabt et pres på de unge, som har med-
ført faldende trivsel og øget frafald. Der er der-
for brug for en markant styrkelse af arbejdet 
med mental trivsel i folkeskolen, på ungdoms-
uddannelser og videregående uddannelser.

Vi ønsker en trivselsreform, der sætter fokus på 
unges trivsel på tværs. Her vil der være relevant at 
tage tematikker såsom testkultur, uddannelses- 
loft, fremdriftsreform og tilbagerulning af be-
sparelser på tilskud til efterskoler og højskoler 
op.

INSTITUTIONER SKAL KUNNE VÆLGE 
KARAKTERERNE FRA
Karakterræset er i høj grad med til at så kimen 
for den indbyrdes konkurrence, som præger un-
ges hverdag, og som alt for ofte fører til nederlag 
frem for motivation.
I stedet burde evaluering i uddannelse handle 
om potentialer og udvikling - og ikke at man de-
cimeres til et tal.

Derfor skal der være større frihed til, at den en-
kelte uddannelsesinstitution selv kan afgøre, i 
hvor høj grad man ønsker at benytte karakterer 
frem for for eksempel udtalelser eller individu-
elle samtaler.

Kronik: Her er syv forslag til at styrke 
unges psykiske trivsel

Det gode ungdomsliv skal ikke være forbeholdt de få, der kan klare præstations-
presset. Der er brug for, at børn og unge kan få den rette støtte og behandling, 
når behovet opstår. Men vi skal også nedbryde strukturer, der systematisk bidrager 
til unges mistrivsel.
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ALLE KOMMUNER SKAL TILBYDE 
FRITIDSPAS
Udsatte unge, unge på kontanthjælp eller unge 
uden for job eller uddannelse mødes i dag af en 
offentlig sektor, som først og fremmest har fo-
kus på uddannelse og arbejde. Det er naturligvis 
også vigtigt, men for os er der ingen tvivl om, 
at deltagelse i gode, frivillige fællesskaber i for-
eningslivet også bidrager til det enkelte menne-
skes ressourcer, evner og netværk. Derfor burde 
deltagelse i foreningslivet indgå som en naturlig 
del af den sociale indsats for unge på kanten af 
samfundet. Det skal derfor være obligatorisk 
for alle kommuner at tilbyde fritidspas. Med et 
fritidspas kan økonomisk trængte børn og unge 
nemlig få betalt kontingentet til en forening.

STOP FOR SEKSUALISERING AF DE HELT 
UNGE
Et sundt og balanceret forhold til sin egen krop 
er en vigtig forudsætning for at trives og leve et 
godt liv med overskud til det, der skaber indhold 
og glæde.

Derfor mener vi i DUF, at vi som samfund 
har et ansvar for at sikre nogle grundlæggende 
rammer for, hvad der tillades og ikke tillades 
i markedsføringen over for børn og unge, og 
hvilke idealer der fremstilles. Lovgivningen bør 
skærpes, når det kommer til markedsføring af 
beklædning og mode over for børn under 12 år 
i forhold til for eksempel BMI-grænser, brug af 
modeller med alderssvarende udseende og sek-
sualisering af reklamer.

PSYKOLOGHJÆLP FOR UNGE BETALT 
OVER SKATTEN
Der mangler i dag tilbud til den gruppe af unge, 
der i dag falder mellem to stole, fordi de endnu 
ikke er blevet syge nok til et tilbud i psykiatrien, 
men som er i så alvorlig mistrivsel, at de har be-
hov for hjælp. Derfor mener vi, at der er behov 
for en forebyggende indsats til disse unge.

Det skal blandt andet ske ved, at lærere og pæ-
dagoger bliver klædt på til at hjælpe disse unge, 
samtidig med at de sociale organisationer, der 
allerede i dag gør et godt stykke arbejde, får 
bedre vilkår. Vi ønsker også, at adgangen til 
psykologbistand lettes gennem at gøre denne 
vederlagsfri for sårbare unge, som viser tegn på 
mistrivsel.

LIGESTIL PSYKISKE OG SOMATISKE 
SYGDOMME
Desværre oplever unge med psykiske lidelser 
ofte, at deres sygdom er et tabu og derfor for-
bundet med skam. Med den viden og indsigt, vi 
har om psykisk sygdom og årsagerne til denne, 
bør det ikke være sådan. Psykisk sygdom er 
netop en sygdom og er derfor forbundet med 
stor smerte for den enkelte unge såvel som for 
familie og omgangskreds. Dette gælder, uanset 
om diagnosen er depression eller diabetes. I det 
danske sundhedsvæsen er der desværre lang vej 
til ligestilling mellem sygdomme. Der er samti-
dig kommet øget pres på psykiatrien, da flere og 
flere børn og unge bliver henvist.

Derfor bør psykiatrien forbedres, så alle børn og 
unge møder et system, der har ressourcerne til 
at give dem den rette behandling. Vi skal sam-
tidig have ligestillet psykiske og somatiske syg-
domme. Ikke blot af hensyn til den enkeltes ret 
til behandling, men også for den måde, psykisk 
sygdom opfattes på i samfundet.

JEG ER OVERBEVIST OM, at de seks konkrete 
forslag præsenteret her vil være et stort skridt 
mod at sikre bedre trivsel for børn og unge i 
Danmark. Men vi skal være bevidste om, at det 
er en kompleks problemstilling med mange år-
sager og mange løsninger, hvis vi skal proble-
merne til livs og skabe bedre rammer og struk-
turer og et godt børne-og ungdomsliv for alle i 
Danmark.

REGERINGEN BØR NEDSÆTTE EN 
UNGDOMSKOMMISSION
Derfor vil jeg som det syvende og sidste forslag 
opfordre en kommende regering til at nedsætte 
en ungdomskommission, der skal have til opga-
ve at lave et eftersyn af rammerne for ungdoms-
livet i Danmark i dag. Den skal komme med for-
slag til, hvordan vi kan tage et grundlæggende 
opgør med de vilkår, som i dag skubber alt for 
mange unge ud over kanten.

Enhver ansvarlig politiker bør være bekymret 
for de vilkår og strukturer, der er om børn og 
unges liv i dag. Den erkendelse virker heldig-
vis til at have spredt sig over hele det politiske 
spektrum. Nu er det så tid til at handle og for-
andre. •
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Altinget.dk/Arbejdsmarked, 26. februar 2019
Kasper Sand Kjær, formand for DUF og medlem af 
regeringens Disruptionråd

I forrige uge fremlagde Disruptionrådet sin 
endelige rapport efter de sidste knap to års 

arbejde om, hvordan vi i Danmark bedst griber 
teknologiens og globaliseringens muligheder og 
får alle med ind i fremtiden.

I rapporten skriver vi, at vi skal gøre alle til 
fremtidens vindere, og det er en af 15 sigtelinjer 
i rapporten, at alle unge skal med i fællesskabet.
Vi skriver, at ”alle unge skal enten være i gang 
med en uddannelse eller have en fast tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Det er en fælles opgave at 
sørge for, at alle unge har gode muligheder for 
uddannelse og beskæftigelse.”

Det er en helt nødvendig sigtelinje – desværre. 
For sådan er virkeligheden faktisk langtfra i dag. 
I dag står hele 169.000 unge mellem 15 og 29 år 
uden uddannelse eller job. Det er hver syvende 
ung – og endda midt i en højkonjunktur, hvor 
flere brancher påstår at mangle arbejdskraft.

EN SAMLET INDSATS
I 2013 var det ”kun” 156.000 unge. Det viser tal 
fra AE-Rådet.

To tredjedele af de 169.000 – cirka hver 10. ung 
– har endda været uden for arbejde eller uddan-
nelse i et halvt år.

92.000 af de 169.000 har kun grundskolen. 30.000 
har en gymnasial uddannelse, 17.000 er faglærte, 
og 30.000 har færdiggjort en videregående ud-
dannelse, men står alligevel uden for arbejds-
markedet.

Det er en utroligt sammensat gruppe, og der er 
mange årsager til, at de står udenfor. Det kræver 
derfor forskellige løsninger.

For mig står det lysende klart, at løsningen 
må indebære en samlet indsats for den enkelte 
unge.

En håndholdt, individuel og skræddersyet 
indsats, hvor man tænker på tværs af skellene 
mellem jobcenter, uddannelsesinstitutioner, psy- 
kiatrien og det øvrige sundhedsvæsen, uddan-
nelsesvejledningen, den sociale indsats, civil- 
samfund og erhvervsliv.

FÆLLES ANSVAR
Formelt er det jo kommunerne, der har ansva-
ret. Men det er for nemt og for billigt blot at 
sige, at kommunerne skal løse opgaven. Hvis vi 
ikke vil tabe en enormt stor gruppe af unge på 
gulvet, som vil få enorme konsekvenser for både 
den enkelte og samfundsøkonomien i fremti-
den, så må også Christiansborg-politikerne gå 
ind i kampen for at ændre de strukturer, der skal 
til fra toppen.

For det er et fælles ansvar, at vi har svigtet og 
efterladt hver tiende ung på perronen og hægtet 
dem af både arbejde og uddannelse.

Derfor er det også et fælles ansvar at få alle unge 
med i fællesskabet – et ansvar, som både Chri-
stiansborg og den enkelte kommune må tage på 
sig. For det er helt ærligt hamrende uretfærdigt 
at efterlade så mange uden for samfundets fæl-
lesskaber.

HANDLING
Nu skal Disruptionrådets anbefalinger omsæt-
tes til virkelighed.

De gode sigtelinjer, vi er blevet enige om, må 
ikke blive en sludder for en sladder. Regeringen, 

DUF-formand: Vi skal hjælpe flere unge 
ud på arbejdsmarkedet

Alt for mange unge står uden for arbejdsmarkedet, og nu skal der handling bag 
Disruptionsrådets 15 sigtelinjer, der skal være med til at løse problemet, skriver 
Kasper Sand Kjær, der er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og medlem af 
regeringens Disruptionråd.
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arbejdsmarkedets parter og erhvervsliv skal hol-
des op på, at de også forvandles til handling.

Hvis vi virkelig mener, at alle unge skal med i 
fællesskabet og med ind i fremtiden, så skylder 

vi de 169.000 unge at handle. Hellere i dag end i 
morgen. •
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Politiken, 25. januar 2019
Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget og Kasper 
Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd

I DISSE UGER fordyber 80.000 skoleelever i 
udskolingen sig i politik og demokrati, når 

skolevalget 2019 løber af stablen på 800 folke-
skoler og frie grundskoler og afsluttes med, at 
elever landet over 31. januar sætter deres kryds.

Det er en stigning på cirka 20.000 elever i for-
hold til sidste skolevalg i 2017.
Skolevalget 2019 er det tredje af sin slags, og vi 
vil vove den påstand, at skolevalget har en stor 
demokratisk - og demokratiserende - funktion. 
Vi står dog på en brændende platform, når det 
gælder den nye generation. Det halter nemlig 
med unges politiske og demokratiske selvtillid.

Dansk Ungdoms Fællesråds demokratiundersø-
gelse fra 2018 viser f. eks., at 24 procent af de 
unge mellem 16 og 25 år mener, at de ikke har 
noget at bidrage med, når der diskuteres politik 
blandt familie og venner. I 2017 var det kun 19 
procent.

Og når de unge bliver spurgt, om de synes, 
de har politiske holdninger, der er værd at lytte 
til, svarer hele 26 procent, at det har de ikke. I 
2017 var tallet kun 15 procent.

Endelig siger 17 procent af de 16-25-årige, 
at de ikke har en holdning til, i hvilken retning 
Danmark og verden skal udvikle sig.

Der er tale om en ærgerlig og skræmmende ud-
vikling, for hvordan skal man nogensinde blive 
en demokratisk medborger, hvis man grundlæg-
gende ikke oplever, at éns holdninger er værd at 
lytte til? Demokratiet står og falder med befolk-
ningens deltagelse og opbakning, og derfor er de 
unges faldende demokratiske selvtillid en krise 
for demokratiet, som vi skal gøre noget ved.

Det fortæller os, at der er et vigtigt arbejde, der 
skal gøres for at give unge troen på, at deres 
holdninger er gode nok. Vi skal hjælpe dem med 
at få tro på, at de har en stemme i samfundet. 
De skal vide, hvorfor det er vigtigt, at de tager 
stilling til politik. Og når de så har fundet ud af, 
hvad de mener om samfundets udvikling, skal 
de vide, hvordan de faktisk kan være med til at 
forme deres egen fremtid - hvis de altså griber 
muligheden for at få indflydelse.

Det er bekymrende, at vilkårene for demokra-
tiet og den offentlige samtale er så udfordret i 
den nye generation. Og frøene til denne samtale 
skal vi så på skolerne med tiltag som eksempel-
vis skolevalget. 

Evalueringen af det første skolevalg i 2015 
bekræfter, at det er en god idé. De elever, der 
deltog i skolevalget, var mere tilbøjelige til at 
mene, at deres mening er værd at lytte til, end 
de elever, der ikke deltog.

Skolevalget er en vigtig brik, hvis vi skal frem-
tidssikre folkestyret. For demokratiet skal vin-
des for hver ny generation. Det er den kongs-
tanke, skolevalget er bygget på, og det er præcis 
derfor, skolevalget spiller en vigtig rolle for den 
demokratiske dannelse. •

Unge står i en demokratisk selvtillidskrise: 
Skolevalget kan sikre folkestyret 
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Jyllands-Posten, 21. januar 2019 
Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms 
Fællesråd og Lisbeth Knudsen, formand for De-
mokratikommissionen og chefredaktør Mandag 
Morgen/Altinget

Et repræsentativt demokrati bygger på, at vi 
som borgere føler os forsikret om, at de po-

litikere, vi har valgt til at repræsentere os, rent 
faktisk dels lytter til os og kender vores hverdag, 
dels kan håndtere at komme med brugbare poli-
tiske løsninger på udviklingen af vores samfund. 
Eller sagt med andre ord: at vi føler os repræ-
senteret.

Men et eller andet sted er kæden hoppet af for 
det repræsentative demokrati, når kun 5 pct. af 
befolkningen melder sig ind i de politiske par-
tier, som er adgangsnøglen til at opstille kandi-
dater til folketingsvalg, lokale valg og Europa-
parlamentsvalg. Vi gider godt mene noget om 
politik på de sociale medier, og når politiske 
beslutninger går os lodret imod, men vi gider 
ikke længere deltage i det vigtigste ud over at 
stemme: at være med til at udpege præcis dem, 
der skal repræsentere os, og som skal figurere 
på stemmesedlerne.

Det er der jo noget ulogisk i.

Eller har vælgerne bare gennemskuet, at poli-
tikskabelsen såvel som kandidatopstillingerne 
nu er blevet topstyret og er et strategisk pusle-
spil, der foregår langt væk fra den folkelige ba-
sis og græsrødderne, som partierne oprindeligt 
byggede på. Tilblivelsen af nye forslag og idéer 
skabes i mindre grad i partiorganisationerne, 
men foregår i stedet på Christiansborg med 
hjælp fra professionelle kommunikationsbu-
reauer og analyseinstitutter. Fremfor at fungere 
som politiske værksteder ser vi en stigende ten-
dens til, at partierne opererer som topstyrede 
kampagnemaskiner. Det er karakteristisk både 

hos os i Danmark og i andre europæiske lande, 
at nye politiske bevægelser med andre former 
for inddragelse af aktivisterne i politikudviklin-
gen og mindre formelle processer har en tilgang 
af nye og yngre tilhængere.

Det er karakteristisk, at populisterne med de 
nemme løsninger og en god evne til at surfe på 
folkestemninger meget nemmere end de etable-
rede politiske partier visualiserer deres politiske 
program for vælgerne og gør det nærværende 
om end i realiteternes verden ofte helt ureali-
stisk. Men de gamle politiske partier har ikke 
en alternativ, visionær og let visualiserbar vision 
eller forhåbning for fremtiden at fremvise.

Så hvad skal vi med partierne, hvis de ikke læn-
gere sikrer, at vi som vælgere føler os repræsen-
teret og inkluderet i politikskabelsen? Partier-
nes rolle i Danmark er under hastig forandring. 
Hvor der i 1960 var 600.000 danskere, som var 
medlem af et politisk parti, var det i 2016 blot 
omkring 150.000. Tages befolkningstilvækst in 
mente, er faldet endnu tydeligere. Det var såle-
des mere end hver femte danske vælger i 1960, 
som også var medlem af et politisk parti. I dag 
er det knap hver tyvende.

Sideløbende med de faldende medlemstal kon-
centreres den politiske beslutningsmagt internt 
i partierne på stadigt færre hænder. Den alvor-
lige konsekvens er, at partierne er ved at miste 
rollen som den demokratiske institution, der 
bygger bro mellem borgerne og Borgen og by-
rådene.

Fortsætter udviklingen fra de seneste årtier, 
ser vi, at denne bro falder helt sammen. Derfor 
spørger vi, som hhv. formand og initiativtager 
til Demokratikommissionen, hvad vi egentlig 
skal med partierne i fremtidens demokrati? 
Hidtil har partierne været centrale, demokra-
tiske institutioner og platforme for politikska-
belse, og vi mener, de bør være det igen. Vi ser 

Kronik: Hvad skal vi med partierne? 

De politiske partier er i krise og ved at afmontere sig selv, men vi har brug for 
dem til at skabe sammenhængende visioner og løsninger.
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kun, at det repræsentative demokrati i Danmark 
forbliver stærkt igennem partier, der kan formu-
lere en stærk og sammenhængende vision og til-
byde innovative idéer til at løse aktuelle politi-
ske spørgsmål. Uden partierne bliver politik til 
et politisk køb-og-smid-væk-supermarked, hvor 
vi hver især river det ned af hylderne til indkøbs-
vognen, som vi lige har brug for, uden et blik for 
helheden, sammenhængen, konsekvenserne for 
andre befolkningsgrupper eller de økonomiske 
og samfundsmæssige konsekvenser for landet.

Partierne behøver ikke bruge mange penge på 
at analysere sig frem til, at en medlemspct. på 5 
ikke er holdbar. Der må ske noget nu. Partierne 
må lære af de nye bevægelser og udvikle politi-
ske værksteder, hvor vælgerne føler sig inviteret 
ind og hørt. Et partimedlemskab bør være en 
billet for borgerne til politisk indflydelse og de-
mokratisk engagement. Det er kun derigennem, 
at partierne kan finde tilbage til deres bærende 
funktion i demokratiet.

Mens partierne er medlemsmæssigt nødliden-
de, så har vi stadig et blomstrende civilsamfund 
med forskellige grupper og foreninger. Partior-
ganisationerne må vænne sig til, at de bliver af-
hængige af at skabe åbne relationer til sådanne 
interessegrupper og engagerede borgere. Er der 
noget, vi mennesker gerne vil, så er det at være 
med til at finde løsninger på problemer, som op-
tager os.

For partierne handler det også om at angribe 
problemet med den manglende tillid til politi-
kerne og partierne ved ondets rod. Skabe åben-
hed omkring pengestrømmene i valgkampene 
og eventuelle interessekonflikter. Partierne bør 
have blik for rekrutteringen af medlemmer fra 
grupper, der ikke kommer af sig selv, og som 
normalt ikke vil melde sig ind i noget forplig-
tende.

Ét muligt tiltag kunne være en nytænkning af 
partistøtten, som i øjeblikket gives alene på 
baggrund af antallet af stemmer, som partierne 
opnår til folketingsvalgene.

Partistøtten bør i stedet udvides, så den gi-
ves ikke kun på baggrund af opnåede stemmer, 
men også på baggrund af medlemstal og lokale 
aktiviteter. Med en sådan støttemodel vil par-

tiorganisationerne få et langt større incitament 
til at handle om mere og andet end valgkampe 
og til at rykke uden for de vante rammer på 
Christiansborg.

Der er hårdt brug for at borgerne og politikerne 
møder hinanden ude i landet og sammen dis-
kuterer udfordringerne og visionerne for Dan-
mark. Partistøtten bør reflektere dette.

Målet er klart og problemerne ligeså, men løs-
ningerne er ikke så åbenlyse. Vi kan og bør ikke 
skrue tiden tilbage til 1960, hvor politik blev til i 
forsamlingshusene eller på den årlige partikon-
gres eller det politiske landsmøde. Tiden er en 
anden. Lige nu er partierne ved at afmontere sig 
selv. Men vi har faktisk brug for dem til at for-
me de sammenhængende visioner og løsninger, 
som vi kan vælge imellem som vælgere. Ellers 
bliver demokratiske valg jo blot et spørgsmål 
om, hvem der klarer sig bedst i nogle statsmi-
nisterdueller på tv op til et valg, og hvem der nu 
lige synes mest troværdig og tillidsvækkende og 
har dagens bedste formkurve i debatterne.

Opgaven er for partierne at finde ud af, hvordan 
de både kan øge medlemsindflydelsen samtidig 
med, at de bevarer den professionalisme, som 
den politiske virkelighed kræver i dag.

Det er en demokratisk udfordring, som vi tager 
op i Demokratikommissionen. Mandag den 21. 
januar mødes ledende repræsentanter fra parti-
er, medier, universiteter og civilsamfund til det 
andet møde i Demokratikommissionen.

Temaet for dette møde er partiernes rolle i 
fremtidens demokrati, hvor udfordringerne skal 
diskuteres og løsningsforslag formuleres.  •
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Berlingske, 15. december 2018
Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms 
Fællesråd

Som 15-årig kan man straffes. Som 15-årig 
kan man have sex. Som 16-årig kan man få 

jagttegn og traktorkørekort. Som 17-årig kan 
man donere blod, og nu kan man også få køre-
kort. Og nu vil regeringen tillade, at 15-årige 
kan beslutte, om de vil donere deres organer. 
Det er et forslag, der behandles af Folketinget 
i disse uger.

Det er vi rigtig glade for i Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd. For det er tydeligt, at regeringen på man-
ge punkter tror på ungdommen og vores evne 
til at tage ansvar for os selv og for samfundet 
- præcis ligesom vi selv gør.

Efterhånden som unge under 18 år får flere og 
flere rettigheder og pligter i samfundet, virker 
myndighedsalderen på 18 år dog også gammel-
dags og kunstig. Virkeligheden er i hvert fald, 
at den efterhånden er blevet udvandet. Og der-
for giver det heller ikke mening at fastholde en 
valgretsalder på 18 år.

Vi tror på, at unge mennesker skal gives ansvar 
og medbestemmelse på deres eget liv og egen 
dagligdag - og at de vokser med den tillid, sam-
fundet viser dem. Derfor skal 16-årige gives 
stemmeret til Folketinget, regioner, kommuner 
og Europa-Parlamentet. Jo tidligere, vi får etab-
leret gode vaner til at blive demokratiske med-
borgere, jo bedre. Vi ved fra undersøgelser, at de 
første valg er vanedannende for ens demokrati-
ske deltagelse.

16-årige træffer så mange afgørende beslutnin-
ger i dag om deres eget liv og fremtid, at de også 
sagtens kan tage stilling til, hvilket samfund de 
gerne vil leve i. Når man er 16 år, har man fær-
diggjort folkeskolen. Det betyder også, at man er 
blevet forberedt til »deltagelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre,« sådan som det står i folkeskoleloven.
Vores ønske er allerede virkelighed i flere lande. 
I Østrig har 16-årige kunnet stemme siden 2007, 
og deres deltagelse og viden er fuldt ud på højde 
med resten af samfundet. I fire tyske delstater  
kan 16-årige også stemme, og flere steder i Euro- 
pa kan 16-årige stemme ved lokalvalg.

Nu er det tid til, at også vi i Danmark tager næ-
ste skridt mod at give unge indflydelse på og an-
svar for samfundet. Og helt ærligt, hvis man kan 
tage stilling til at give sin lever væk, så kan man 
også godt tage stilling til hvilke politiske idéer, 
der skal være gældende for vores sundhedsvæ-
sen.´                                                                        •

Kan du give dine organer, bør du også 
kunne stemme
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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 samfundsengage-
ment 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 demokra-
tiske, frivillige og forpligtende fællesskaber og sikre bedst mulige vilkår for og udvikling af 
foreningslivet. 
DUFs arbejde baseres på demokrati som livs- og styreform, og skal bidrage til et mangfoldigt  
og sammenhængende samfund med internationalt udsyn og ligestilling. 
DUF ønsker at medvirke til at skabe demokratiske, fredelige, ligestillede og åbne samfund i 
Danmark og resten af verden.

ARTIKEL III: MEDLEMSKAB OG OBSERVATØRSTATUS

Paragraf 3
Stk. 1  Som medlemsorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation, eller en 
organisation med selvstændigt børne- 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 
lokalforeningerne er placeret mindst i 4 ud af 5 danske regioner, eller at foreningen har aktiviteter  
i 4 ud af 5 danske regioner. Samtidig skal mere end halvdelen af organisationens medlemmer være  
under 30 år. Organisationens arbejde skal være baseret på lokale aktiviteter. Organisationen skal 
i sit virke arbejde med idébestemte og/eller samfundsengagerende aktiviteter i overensstemmelse 
med DUFs formål og have en demokratisk opbygning, hvor medlemmerne selv vælger deres ledelse.

Stk. 2 Som observatørorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation eller 
organisation med selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde som beskrevet i stk. 1, men som 
ikke opfylder kravet om lokalforeninger i 4 ud af 5 danske regioner.
Stk. 3 Delegeretmødet (jf. § 8) kan i særlige tilfælde, hvor særlige hensyn taler for det, dispensere 
fra betingelserne i stk. 1 om, at ungdomsarbejdet er landsomfattende.

Paragraf 4
Stk. 1 Optagelse af medlemsorganisationer foretages af delegeretmødet efter indstilling fra sty-
relsen (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, hvor-
for 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 organisa-
tionens 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 stemmeberetti-
gede delegerede.

Paragraf 7
Enhver medlemsorganisation bevarer sin fulde og hele selvstændighed, og DUF kan ikke an-
fægte de enkelte medlemsorganisationers uafhængighed.

ARTIKEL IV: DELEGERETMØDET

Paragraf 8
Stk. 1 Delegeretmødet, der er DUFs øverste myndighed, er sammensat af medlemsorganisatio-
nernes 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 stemme-
berettigede delegerede, såfremt den har indbetalt kontingent til DUF for det regnskabsår, hvori 
delegeretmødet 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
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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 med-
lemmer 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 end-
videre 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 inde-
holdt i den pågældende medlemsorganisation. Det er dog en forudsætning, at foreningen/grup-
pen, som er indeholdt i en medlemsorganisation, har samme hovedformål som denne, og at disse 
foreninger/grupper ikke selv er direkte medlem af DUF. Såfremt en forening/gruppe er indeholdt 
i flere medlemsorganisationer skal det for at undgå dobbeltregistrering og af hensyn til bereg-
ningen 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, tema-
politisk drøftelse og forslag til kontingent tilstilles medlems- og observatørorganisationer på 
styrelsens foranledning senest 4 uger inden mødet.

Stk. 5 Ændringsforslag til budget eller kontingent, samt ændringsforslag til 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. 
Ændringsforslag til udtalelser skal være indsendt til DUF inden mødets åbning. Disse må ikke 
ændre intentionen i den oprindelige udtalelse.

Stk. 7  Ændringsforslag til ændringsforslag vedrørende budget, kontingent og forslag til politiske 
mål skal være sekretariatet i hænde inden mødets åbning.

Stk. 8 Valgperioder er 2-årige. Ordinært valg afholdes i ulige år.
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Paragraf 10
Stk. 1 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes, såfremt styrelsen træffer beslutning eller en tredje-
del af medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. 
Delegeretmødet afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

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

Paragraf 11
Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler er fastsat i 
vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 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 
medlemsorganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessup-
pleant fra samme medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/forkvinde og næstformand/
næstforkvinde samt forretningsudvalget er dog kun suppleanter til styrelsen og indtræder ikke på 
de nævnte poster og udtræder af styrelsen igen, når der har været nyvalg til posterne.

Stk. 2 Ved valg af formand/forkvinde og næstformand/næstforkvinde kræves simpelt absolut flertal af 
de givne stemmer. Såfremt ingen af de opstillede kandidater opnår valg, gennemføres en 2. valgrunde 
mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
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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. valgrunde mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde skal 
stemmesedlerne for at være gyldige indeholde et antal navne svarende til det antal pladser, der 
mangler at besættes. Ved forsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 4 En kandidat har ved opstilling mulighed for at tilkendegive, hvilke af de i § 13. stk. 1 
nævnte poster vedkommende ønsker at stille op til.

Stk. 5 Såfremt såvel styrelsesmedlem som suppleant ophører med at repræsentere sin medlems-
organisation, jf. § 13, stk. 1 eller udtræder, kan der på det førstkommende delegeretmøde foreta-
ges suppleringsvalg, hvortil alle repræsentanter fra organisationer, der ikke i forvejen er repræ-
senteret i styrelsen, er opstillingsberettigede. Såfremt formands/forkvinde- eller næstformands/
næstforkvindeposten eller poster til forretningsudvalget bliver ledig, nybesættes denne post ved 
det førstkommende delegeretmøde. I den mellemliggende periode konstituerer styrelsen sig selv.

Stk. 6 Såfremt en formand/forkvinde, næstformand/næstforkvinde eller et medlem af forretnings-
udvalget træder tilbage fra sin post men ønsker at fortsætte som almindeligt styrelsesmedlem, 
konstituerer styrelsen sig selv på ny frem til førstkommende delegeretmøde jf. § 13 stk. 4.

Paragraf 14
Stk. 1 Styrelsen er øverste beslutningsberettigede organ mellem delegeretmøderne. 

Stk. 2 Forretningsudvalget leder, under ansvar for styrelsen, DUFs daglige arbejde mellem styrel-
sesmøderne, 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 udvalge-
nes 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. Forretningsudval-
get 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. valg-runde 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 
styrelsen. De af medlemsorganisationerne fremsatte forslag, der ønskes behandlet på førstkommen-
de ordinære delegeretmøde, skal være sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. 
Forslag til vedtægtsændringer skal ved styrelsens foranstaltning være afsendt til medlemsorgani-
sationerne senest 4 uger før delegeretmødets afholdelse. Ændringsforslag til vedtægtsændringsfor-
slag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse (jf. § 9 stk. 6).

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på et ekstraordinært delegeretmøde, 
udsendes med den i § 10, stk. 2, angivne frist.

Stk. 3 Vedtægtsændringer kan foretages på et delegeretmøde med 2/3 af de fremmødte delegere-
des stemmer.

Stk. 4 Ændringer af vedtægterne træder i kraft ved afslutningen af det delegeretmøde, hvor de 
besluttes, hvis ikke andet fremgår af forslaget.

ARTIKEL X: OPLØSNING AF DUF

Paragraf 21
DUF kan opløses efter regler for vedtægtsændringer (jf. § 21), dog skal det vedtages på 2 på hin-
anden følgende delegeretmøder med mindst 3 ugers mellemrum. DUFs formue skal i tilfælde af 
opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige 
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes på det afsluttende delegeret-
møde.

2-årige valgperioder er trådt i kraft i 1985, hvorefter valg finder sted på delegeretmøder i ulige år.

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på DUFs ordinære rådsmøde den 19. maj 1957 og senest 
revideret på det ordinære delegeretmøde den 3. december 2016. 
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