
 

 

 
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 bæredygtighed 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 omkring 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 workshop drøfter vi vaner 
og forandring i organisationskulturen og hvordan vi kan implementere klimabevidsthed 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 dilemmaer 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.  
 
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 vi vores nærmiljøer? I denne workshop drøfter vi, hvorfor og 
hvordan foreninger skaber opmærksomhed og oplysning om klima og opbygger samarbejde i lokalsamfundet. 
 
9. Kampagner om klima 
Hvordan sætter vi fokus på klima i vores organisationer? I denne workshop deler vi ideer og erfaringer 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.  
  


