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Om DUI-LEG og VIRKE
DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende
organisation for børn, unge og deres familier.
Vores formål er at arbejde for at give børn og unge
et godt liv gennem et stærkt demokratisk
fællesskab med aktiviteter som den bærende
kraft.
Vi skaber fritid med mening og indhold for hele
familien, og med aktiviteter og uddannelse på
tværs af alle generationer på alle niveauer. Hos os
er det ikke afgørende, hvad vi laver sammen, men
kvaliteten af det, vi laver sammen.
Vi tager børn og unges rettigheder seriøst og tør
være talerør for børn og unges rettigheder, når
voksne glemmer dem.
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Hvad er Verdensmålene?
Verdensmålene blev vedtaget af FN i 2015 af alle verdens lande,
med ønsket om at hæve levestandarden for hele verden – både i
dag og i fremtiden.

Der er i alt 17 Verdensmål, som sætter fokus på alt fra klima til
ligestilling og teknologiudvikling.
hvert land har et stort ansvar, for at gøre hvad man kan for at
bidrage til Verdensmålene.
Målene udløber i 2030 og vi skal i gang nu hvis vi skal nå dem
alle. I dette hæfte kan du få inspiration til hvordan andre DUI
afdelinger arbejder med Verdensmålene, og du kan også læse
om hvilke mål Hovedbestyrelsen har valgt at prioritere.
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Sådan arbejder vi med Verdensmål
I DUI-LEG og VIRKE har vi valgt at fokusere på tre af
Verdensmålene:
- Mål 1: Afskaf fattigdom
- Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
- Mål 10: Mindre Ulighed
Vi anser det frivillige sociale foreningsliv, for at være en ekstra
dimension til det offentlige Danmarks eksisterende sociale
sikkerhedsnet. Igennem deltagelse i foreningslivet, kan vi
igennem fællesspisninger og weekendaktiviteter sænke familiers
omkostninger igennem foreningsaktiviteter.
DUI-LEG og VIRKE har med rod i Fagbevægelsen mulighed for at
påvirke den politiske dagsorden. Hos os er der plads til alle og
det skal afspejles i en repræsentativ foreningsdeltagelse. Vi
arbejder målrettet med samværsregler, som skal skabe et trygt
foreningsliv for alle. Køn må hos os aldrig blive en valid
parameter i forbindelse med valg- og beslutningsprocesser.
Vi giver børn, unge og familier redskaber til at tage vare på sig
selv og det samfund der omgiver dem. Hos os må geografi, køn,
økonomi og andre faktorer aldrig hindre medlemmer i at deltage
i foreningsaktiviteter.
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Lolland holder jul for alle

I Maribo på Lolland, bor DUI Lolland i et smukt
naturområde.

For DUI Lolland er det vigtigt, at der skal være
plads til alle.
En af de dage om året, hvor der ikke altid er plads
til alle, er juleaften, hvor mange danskere enten
sidder alene eller ikke har råd til at skabe den
juleaften man ønsker.
I DUI Lolland holder man derfor Juleaften, hvor
alle er velkommen. DUI Lolland sørger for mad og
rammerne, man skal bare komme som man er.
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Nykøbing Mors mindsker madspild
gennem fællesspisninger

Hver mandag mødes mere end 50 pensionister til
spisning hos DUI Nykøbing Mors.
Konceptet kaldes Mandagschancen, fordi man
grundet stor efterspørgsel skal være heldig, hvis
man skal sikre sig en billet.
Når vi spiser sammen bruger vi mindre emballage,
og det er nemmere at undgå madspild.
Deltagerne kan efter spisningerne få resterne med
hjem.
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Cirkus Arcus gør cirkus aktiviteter
til allemandseje

I Hvidovre holder Cirkus Arcus til. Her kan børn og
unge lære at kontrollere deres krop igennem
cirkusaktiviteter.
Cirkusaktiviteter styrker deltagernes
koordinationsevne, og de tilegner sig sociale
kompetencer, fordi de skal lære at åbne sig op i et
trygt fællesskab.
Cirkus Arcus holder årligt cirkusforestillinger, som
medlemmerne i løbet af året træner frem mod.
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Digital inspirere unge til at
vælge en erhvervsuddannelse

Hos Digital i Ølstykke, introducerer man unge
mennesker til forskellige former for teknologi.
De tekniske aktiviteter viser unge mennesker, at
de er i stand til mere end de selv tror.
Aktiviteterne kan således hjælpe de unge
medlemmer til at afklare, om tekniske
uddannelser vil være noget for dem.
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Rødovre sætter fokus på ligestilling
gennem Copenhagen Pride

En kerneværdi i DUI-LEG og VIRKE, er at vi alle er
født lige.
Derfor går DUI Rødovre hvert år med til
Copenhagen Pride, for at sætte fokus på ligestilling
og børnerettigheder.

Deltagelsen giver børn og unge medlemmer
mulighed for at reflektere over forskellige former
for mangfoldighed.
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Skovlunde lærer unge om rent
vand gennem kanoture

DUI Skovlunde tager hvert år på kanotur. Turen er
helt speciel, fordi den giver mulighed for at lære
naturen endnu bedre at kende.
Når man padler i vandet, lærer man også om de
planter og dyr, som bor i vandet.
På den måde giver kanoturen en helt unik
mulighed, for at lære hvordan naturen hænger
sammen og hvordan vi passer på den.
Tænk bare på hvad der ville ske, hvis vandet ikke
var rent nok til at sejle på?
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Munkebo lærer unge om
vindenergi til Fjordens Dag

DUI Munkebo deltager hvert år i Fjordens Dag,
sammen med Naturvejledningen på Fyn, Vigelsø
Naturskole og Grejbank Fyn.
DUI Munkebos aktiviteter foregår i både med sejl.

Her lærer deltagerne at arbejde sammen og
navigere, men de lærer også om hvordan
vindenergi fungerer, for hvis ikke der er vind,
kommer båden ikke fremad.
Mere end 150 foreninger, institutioner og
privatpersoner bidrager med aktiviteter til
Fjordens Dag, som afholdes anden søndag i
september.
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Odsherred giver unge en ny
chance
Hos DUI Odsherred, er man eksperter i at inkludere
udsatte unge i foreningsaktiviteter.
I 2019 fik DUI Odsherred støtte fra DUF – Dansk
Ungdoms Fællesråd, til at udrulle projekt
BeautyTøzerne, hvor unge piger igennem forpligtende
fællesskaber, lærte om indre og ydre skønhed.
Forløbet har gjort de unge piger klar til at tage en
ungdomsuddannelse. På baggrund af projektet er flere
af deltagerne blevet optaget på kosmetikuddannelsen.
I 2020 er det drengenes tur. Nordea Fonden har givet
tilsagn om støtte til projekt KokAmok, hvor unge drenge
skal lære at lave mad og blive inspireret til at tage en
uddannelse indenfor kokkefaget.
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Korsløkke bekæmper ensomhed
gennem Gaming fællesskaber

Gaming har gjort indtog på stadigt flere unges værelser.
Her sidder mange unge alene og spiller computer, og de
lære derfor ikke at være sammen med deres venner
udenfor den virtuelle verden.
Det vil man i Korsløkke gerne gøre noget ved. Man har
derfor fået støtte af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og
Odense Kommune, til at etablere et Gaming rum, hvor
man kan tilbyde unge et fællesskab om Gaming.
Her kan de unge spille mod hinanden, men også tage en
pause og lave noget andet, når et spil er ovre.
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Brøndby vil have alle unge
med i fællesskabet

DUI Brøndby arbejder med at inkludere flere unge
i forpligtende fællesskaber på Vestegnen.
DUI Brøndby har teamet op med DUF – Dansk
Ungdoms Fællesråd igennem projektet ”Alle unge
med i fællesskabet”.
Her arbejder ungdomsorganisationer på tværs af
formål og geografi, om at få endnu flere unge med
i organiserede fællesskaber.
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Ølstykke samler lokalsamfundet
til Brætspilsfestival

Hos DUI i Ølstykke samles mere end 100 mennesker
hvert år i en weekend, for at spille brætspil.
Brætspilsfestivallen er både for medlemmer, og for ikke
medlemmer, og har mere end 200 spil klar til at blive
brugt.
Brætspilsfestivallen samler lokalsamfundet og modtager
også gæster fra resten af landet.
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Galten lærer børn og unge
at gøre-det-selv

Hver torsdag mødes 20 børn i DUI Galtens kreative
værksted. Her kan børnene rigtig lade deres kreative
evner komme til sin ret – ofte ved brug af materialer,
som private eller handlende har sponseret.
Det kan være nullermænd af garnrester, møbler af
brugte paller, dukkehuse i trækasser, eller de kan lave
nye billeder på gamle malerier.
Det kreative værksted lærer børnene at give brugte ting
nyt liv.
På den måde bliver børnene mere selvsikre, fordi de
lærer, at de er i stand til at gøre mere end de tror.

VERDENSMÅL

Helsingør lærer børn og unge at passe på
kloden gennem vikingeaktiviteter

Hos DUI Helsingør har man en anderledes tilgang til
undervisning i klimaforandringer.
Med både sommerlejre og ugentlige aktiviteter om
vikingetiden, lærer medlemmerne om kloden og
vikingetiden, i et mere analog format, hvor der er
mulighed for at reflektere over den måde vi lever på i
dag, kontra den måde man levede på dengang.
Aktiviteterne inkluderer alt fra madlavning til
vikingeritualer og opførelse af vikingebygninger.
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Skibet sikre maritime
oplevelser til bysbørnene

DUI Skibet ligger til kaj i Aarhus Træskibshavn. Herfra
sejler DUI Skibet ud på togter af kortere og længere
karakter, hvor deltagerne kan lære at sejle og om hvad
der gemmer sig i havet.
På sigt ønsker man også en landbase på havnen, der skal
give bysbørn mulighed for at lære om havet, selvom
vejret ikke tillader sejlads.
Skibet blev bygget omkring 1877, og er opført på Det
Kongelige Biblioteks liste over levende kulturarv.
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Aarhus sætter fokus på
naturfællesskaber for familier

Hos DUI Aarhus har man med støtte fra
Friluftsrådet startet Friluftsfamilier, som er et
Friluftsinitiativ for småbørnsfamilier.
Friluftsfamilierne mødes en gang om måneden i
Marselisborgskoven, hvor de laver bålaktiviteter,
oplever naturen og hygger.

Friluftsfamilier giver børn og unge mulighed for at
lære naturen at kende, gennem en tryg og
uforpligtende ramme.
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Østerbro fejre 1. maj i
børnehøjde

På Østerbro holder den lokale DUI afdeling Børnenes 1.
maj, fordi alle har ret til at blive inddraget i demokratiet.
Her er der talere i børnehøjde, og aktiviteter for
børnene.
Arrangementet er en tidlig indsats i at sikre, at børn og
forældre deltager i foreningsdemokratiet, for senere at
stemme og tage stilling ved valg.
Også børnekonventionen er i fokus på Børnenes 1. maj.
Her lærer deltagerne om deres rettigheder, i en sjov
uformel ramme.
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Aalborg hjælper børn over
hele verden

Børn Hjælper Børn Fonden er DUI-LEG og VIRKEs
solidaritetsfond, som har til formål at bekæmpe
børnearbejde igennem uddannelse.
Solidaritetsprojekterne drives primært af DUI Aalborg,
der skaber bedre vilkår for børnene, gennem
skoleprojekter, fritidstilbud og børnehjem.

Børn Hjælper Børn Fonden driver 8 skoler i Indien, et
cirkusprojekt i Palæstina og et børnehjem i Uganda.
Børn Hjælper Børn Fonden blev stiftet i forbindelse med
DUI-LEG og VIRKEs 100 års jubilæum i 2005, og drives i
samarbejde mellem DUI og andre organisationer i
Arbejderbevægelsen.

VERDENSMÅL

