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Bilag 5, HB – møde den 8. maj 2021 

DUI – LEG OG VIRKE’s internationale arbejde 

Forord 

DUI – LEG OG VIRKE er en del af en bevægelse, som altid har kæmpet for 

lighed og solidaritet herhjemme lige såvel som ude i den store verden. Af 

denne grund er det vigtigt, at DUI – LEG OG VIRKE forsætter sit 

internationale virke, og at vi i organisationen hele tiden arbejder for, at DUI 

– LEG OG VIRKE’s internationale arbejde har en stærk forankring i 

organisationen. 

DUI – LEG OG VIRKE’s internationale arbejde har stort potentiale, men 

det kræver, at der udbredes en grundlæggende interesse og viden om vores 

internationale virke internt i organisationen. En grundlæggende viden og 

interesse skal være med til at sikre, at flere medlemmer af DUI – LEG OG 

VIRKE ønsker at engagere sig i det internationale arbejde, samtidig med at 

de selv er med til at udbrede interessen og lysten til den internationale 

dimension i DUI – LEG OG VIRKE’.   

For at DUI – LEG OG VIRKE’s internationale arbejde skaber gode rammer 

om sig selv, og med tiden, bliver bæredygtigt i mange år frem, kræver det, 

at vi skaber mere struktur om arbejdet. Af samme grund er det vigtigt at 

nævne, at denne strategi ikke kan implementeres natten over, men at det er 

et langt sejt træk, der beror på engagerede frivillige, organisationens 

opbakning og små, men sikre skridt, der sikrer DUI – LEG OG VIRKE en 

succesfuld international profil, der ikke alene skaber gejst og respekt 

indadtil, men også udadtil herhjemme og i resten af Verdenen. 

God læselyst! 
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Strukturen på det internationale arbejde: 

Det foreslås, at der oprettes et internationalt organ i DUI – LEG OG 

VIRKE. Dette vil blive kaldt ”DUI’s Internationale Netværk”, der har 

ansvar for det internationale område, og som referer til Hovedbestyrelsen i 

DUI – LEG OG VIRKE. Den internationale gruppe vil i tæt samarbejde 

med ledelsen og forbundet arbejde for at styrke DUI – LEG OG VIRKE 

internationale profil. Det internationale netværk vil komme til at bestå af en 

form for tovholder(e) udpeget af hovedbestyrelsen og af menige medlemmer 

som vil blive optaget i gruppen efter ansøgning (eller en anden model, som 

Hovedbestyrelsen finder passende).  

Strukturen for arbejdet i den internationale gruppe bygger grundlæggende 

på tre søjler: (1) organisation, (2) projekter og (3) politik og uddannelse. 

Disse tre søjler danner dermed fundamentet for den videre inddeling i tre 

undergrupper/stående arbejdsgrupper i den internationale gruppe, som blev 

forslået i afsnittet ovenfor. Det er vigtigt, at strukturen på det internationale 

arbejde altid har til formål at kunne forankres i hele organisationen.   

Organisation 

Den første søjle omhandler det organisatoriske arbejde, der er forbundet 

med DUI – LEG OG VIRKE’s internationale virke. Derfor vil der i den 

internationale arbejdsgruppe være en undergruppe, der i samarbejde med 

forbundet står for fundraising til det internationale arbejde. Arbejdsgruppen 

er ansvarlig for at planlægning af konferencer, studieture mm. Den 

organisatoriske gruppe har ansvaret for at samle trådene i de stående 

arbejdsgrupper og lave arbejdsplaner samt deadlines for det internationale 

arbejde.  

Da DUI – LEG OG VIRKE har overtaget formandsposten i vores nordiske 

paraplyorganisation, ABN, er det DUI – LEG OG VIRKE, der sætter 
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retningen for ABN de næste tre år. Under denne periode skal vi have 

igangsat arbejdet med venskabsafdelinger, sommerlejre (hvis COVID-19 

tillader det) samt afholdelse af projekter som f.eks. demokratiskolen. Det er 

også vigtigt, at vi i de næste tre år har fokus på at have introduceret 

interesserede DUI’er for arbejdet i ABN, således der skabes ”en fødekæde”. 

Det er ligeledes vigtigt, at arbejdet i ABN prioriteres, således at vi 

prioriterer at gøre vores formandskab i ABN til en succes, der bliver skridt 

på vejen til en succesfuld strategi på det internationale område.  

Projekter 

Den anden søjle omhandler projekter, som skal være en vigtig del af DUI – 

LEG OG VIRKE’s internationale arbejde. Vi skal i lighed med andre børne- 

og ungdomsorganisationer have startet projekter op med vores 

søsterorganisationer ude i verdenen via DUF’s internationale midler, så vi 

med årene kan bygge stærke partnerskaber på tværs af landegrænser. 

Projektarbejdsgruppen skal være tovholdere på organisationens 

internationale projekter, repræsentere DUI – LEG OG VIRKE i 

(internationalt) DUF-regi, støtte DUI – LEG OG VIRKE’s afdelinger i at 

opbygge partnerskaber og/eller støtte afdelingerne med internationale 

projekter. Projektgruppen er ansvarlig for i tæt dialog med forbundet at 

følge op på ansøgninger, opstart og afrapportering af projekter.  

 

Politik og uddannelse 

Den tredje søjle omhandler politik og uddannelse, og hvordan DUI – LEG 

OG VIRKE bliver en stærk børne- og ungepolitisk stemme og magtfaktor på 

den internationale arena (Norden, EU og resten af Verdenen). Denne gruppe 

er ansvarlig for Politikudvikling, med fokus på at sprede viden og interesse 

for DUI – LEG OG VIRKE’s internationale arbejde gennem oplæg i 

afdelinger og diverse udvalg om forskellige internationale emner samt 
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fremlæggelse af udtalelser til Hovedbestyrelsen. Sammen med 

organisationsgruppen er denne gruppe også ansvarlig for at udarbejde 

resolutioner til kongresser og forsamlinger (i f.eks. IFM-SEI og ABN) på 

baggrund af DUI – LEG OG VIRKE’s holdninger/vedtagende politik. 

Gruppen er ansvarlige for at arrangerer relevante møder med politikere og 

andre interesseorganisationer.   

IFM-SEI er ligeledes en paraplyorganisation, der kan give meget til DUI – 

LEG OG VIRKE’s medlemmer, da der er rig mulighed for uddannelse og 

kompetencegivende arrangementer. Det er derfor vigtigt, at vi også her har 

et fokus på, at DUI – LEG OG Virke’s medlemmer for mulighed for at 

deltage i IFM-SEI’s seminarer og lignende arrangementer.  Dette er 

selvfølgelig omkostningstungt, hvorfor det er vigtigt, at den internationale 

arbejdsgruppe i tæt dialog med daglig ledelse og forbundet afsøger 

mulighederne for fundraising. Det internationale område er netop 

omkostningstungt, hvorfor hovedbestyrelsen skal være vidende om, at det 

på et tidspunkt kan kræve mere økonomi, men som det ser ud for tiden og 

de næste par år frem kan meget gøres online.  

Strukturen for den internationale arbejdsgruppe kan illustreres således:  
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For at ovennævnte struktur sikres, er det selvfølgelig vigtigt, at 

medlemmerne af den internationale arbejdsgruppe selvfølgelig oplæres og 

styrkes i, hvad det vil sige at lave internationalt arbejde. Det er, som nævnt 

tidligere, også vigtigt, at man sikrer en forankring i hele organisationen.  

Derfor er det vigtigt, at vi fra DUI – LEG OG VIRKE’s side prioriterer at få 

sendt arbejdsgruppernes medlemmer på DUF’s kurser om internationalt 

arbejde, samt at vi får erfaringer fra andre organisationer i Fagbevægelsen, 

om hvordan de laver internationalt arbejde.  

 

Ny struktur og samarbejdet med afdelingerne  

Den nye struktur betyder i udgangspunktet, at der oprettes et nationalt 

organ, som består af DUI’ere fra hele landet. Dermed er der også tale om en 

centralisering af det internationale arbejde - især når der er tale om 

projekter. Det er dog vigtigt at understrege, at de afdelinger, der allerede har 

en international profil og/eller projekter, og afdelinger der ønsker at lave 

internationalt arbejde, skal gøre dette som de altid har gjort, men med 

mulighed for understøttelse fra en projektarbejdsgruppe. 

Den nye struktur skal ligeledes føre til, at afdelinger herhjemme får et 

bindeled, der kan understøtte afdelingerne med at finde potentielle 

venskabsafdelinger i Norden eller EU. 

  

      

 

 

 


