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Kommissorium for Internationalt Netværk 
 
Sammensætning: 

- 1 repræsentant fra Hovedbestyrelsen 
- Minimum 5 frivillige medarbejdere 
- Der kan aftales særskilte opgaver, hvor udvalget får sekretariatsbistand efter 

aftale med Sekretariatschefen 
- Der kan tilknyttes særlige ressourcepersoner til udvalget 
- Netværket er altid åben for flere som ønsker at indgå i det internationale arbejde 

i DUI-LEG og VIRKE 
 
Udvalget består af: 
Harun Muharemovic – Brøndby, Udvalgsformand 

harun@dui.dk, 51161698 
- Ann Urbrand – København 

urbrand@dui.dk, 20686842 
- Rebekka Bredahl – Skovlunde 

rebekka@dui.dk, 81611812 
- Oliver Gabrielsen – København 

oliver.gabrielsen@gmail.com, 20364797 
- Bertram Jørgensen – København 

bertram@lovskov.com, 29866126 
- Tobias Simonsen - Forbundskontoret, Udvalgssekretær 

tobias@dui.dk, 61262596 
 
Formål: 
Formålet med Internationalt Netværk er at bidrage til international retfærdighed og 
solidaritet, samt give medlemmerne af DUI-LEG og VIRKE en forståelse af at være en del af 
en global bevægelse. Dette sker igennem udvikling af aktiviteter til brug lokalt i Danmark, 
varetagelse af internationale interesser samt udbyde muligheder for at deltage i 
internationale lejre, konferencer og udvekslinger. 
 
Udvalgets opgaver og beføjelser: 

- Varetage medlemskabet af IFM-SEI, herunder koordinerer deltagelse på kongres, 
deltagelse i projekter og udbyde muligheden for at deltage i internationale lejre 
og seminarer for medlemmerne af DUI-LEG og VIRKE  

- Varetage medlemskabet af ABN, herunder sikre fremdrift af de politiske 
prioriteter: 

o Demokratiskolen 
o Drive formandskabet for perioden 2021-2024 
o At blive den stærkeste politiske magt for en ligeværdig barndom i hele 

Norden 
o At oprette en nordisk lejr 
o At starte et Nordisk Børne- og Ungeråd for Arbejderbevægelsen 

- Netværket kan desuden starter nye initiativer efter netværksmedlemmernes 
engagement og interesser 
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Hvilke dele af målprogrammet/strategi 2020 understøtter udvalgets arbejde:  

- Styrke samarbejdet med de nordiske lande for eksempel med udveksling. 
- Større fokus på den børnepolitiske dagsorden – dette gøres ved, at vi som 

organisation, skal fremstille de holdninger vi har på emner, der rør sig på det 
børnepolitiske område. Og bruge dem både nationalt og internationalt. 

- Styrke samarbejdet på tværs af grænserne i Norden gennem ABN, så vi sammen 
får en stærkere stemme i debatten blandt andet ved at styrke informationen om 
arrangementer under ABN og IFM-SEI. 

- Etablering af flere ’solidaritetsafdelinger’, som støtter projekter gennem Børn 
Hjælper Børn Fonden. Blandt andet ved at udvikle aktivitetskasser. 

- Vi skal synliggøre Børn Hjælper Børn Fonden i DUI ved blandt at styrke et 
ungenetværk som kan skoles i det internationale samarbejde. 

- At samarbejde på tværs af organisationer, både internationalt og nationalt. 
 
Samarbejde, mødefrekvens og kommunikation 

- Udvalget er forpligtet til at sende referater fra udvalget til dui@dui.dk til national 
arkivering 

- Alle landsudvalg mødes en gang årligt sammen med hovedbestyrelsen, til 
vidensdeling og udvikling af organisationen 

- Der afholdes minimum 4 fysiske møder årligt, herudover afholdes det online 
månedsmøder af 1-2 timers varighed 
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