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Referat månedsmøde i Internationalt 
Netværk februar 2022 
 
Til stede: Ann, Harun, Bertram, Rebekka, Tobias 
Fraværende/Afbud: Oliver  
Referent: Tobias 
 
Dagsorden 
 
0 Godkendelse af dagsorden 
 
Nyt punkt 12 (udtagelse om flygtninge) og 13 (IFM-SEI Academy) blev tilføjet, idet 
henvendelserne kom efter dagsordenen var sendt ud. 
 
1 Siden sidst 

1 ABN (Harun, Ann) – referat fra november mødet mangler 
 
Harun har rykket for referatet. Daniel er i Chile grundet sygdom i familien. 
 

o Demokratiskolen (Rebekka) 
 
Antti og Harun har søgt midler hos Nordbuk til at dække det beløb som NBUF bevillingen 
ikke dækker. Harun deler ansøgningen med netværket. Der er 8-16 ugers ventetid for at 
kunne få svar – dermed baserer ansøgningen sig på modulerne i Danmark, Sverige og 
Norge. 
 
Rebekka orienterede om planlægningen, som forløber planmæssigt. Frank og Ulla er blevet 
spurgt om de vil stå for maden, de vender tilbage sidst på måneden. 
 
Ann har haft ringet rundt til nogle afdelinger – det er vigtigt at vi gør potentielle deltagere 
opmærksomme på muligheden. DUI Odsherred skal også gøres opmærksomme på 
muligheden. Indtil videre har vi fået en tilmelding – vi skal bruge 4. 
 

o Ungeudvalg 
o Samarbejde med SAMAK 
o Nordisk lejr 

2 IFM-SEI 
o Congress XXIX 
o Kids Got Rights (Tobias, LBU) 
o E-mpACT (Tobias) 
o Common Ground (Ann, Sandra) 

 
Der er interesse i at deltage fra DUI København, DUI Gladsaxe og DUI Skovlunde. Desuden 
deltager LBU – LandsBørneUdvalget igennem Kids Got Rights projektet. 
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3 DUF 
 
Ann fortæller at DUF har startet en ny pulje hvor man kan lave ting sammen med unge på 
Færøerne og Grønland. Det vil lægge godt i tråd med ABN at være opmærksom på den. 
 

4 CISU 
5 Børn Hjælper Børn fonden 
6 Kommende nyhedsbrev 
7 Andet 

o Kommissorium er sendt til Jane og afventer behandling i FM/HB 
 
2 Friend of IFM-SEI 
IFM-SEI har startet en ny støtteordning som de kalder ”Friend of IFM-SEI” her kan man 
blive ven af IFM-SEI ved at donere et årligt beløb: https://ifm-sei.org/friends-of-ifm-sei/  
HANDLING: Til orientering 
 
Netværket tog orienteringen til efterretning. 
 
3 Delegation til IFM-SEI Congres XIXX, 22.-24. april online 
Grundet COVID-19 har IFM-SEI flyttet kongressen online, som derfor vil være 22.-24. april 
kl. 14-18 CET hver dag. Harun og Rebekka har tidligere meldt at de deltagere og Ann, 
Oliver, Tobias og Bertram kan ikke deltage. Ann ville spørge Victoria Nissen fra DUI 
Aalborg om hun vil med. Harun og Ann har desuden spurgt hovedbestyrelsen. Vi vil gerne 5 
deltagere og halvdelen skal være kvinder. 
Delegationen skal tilmeldes senest 8. marts her: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK5Aj7v-
mQUcKcT2hpKr7xyA4fwIoZnp40zyqUGYxpfS2drQ/viewform  
HANDLING: Der skal udpeges delegerede som Tobias efterfølgende kan tilmelde.  
 
Ann hører Victoria om hun er interesseret i at deltage nu hvor det er online. Vi gør ikke 
yderligere for at finde deltagere fordi det er online. Tobias tilmelder Harun og Rebekka og 
laver mødeindkaldelser. Bertram vender tilbage til Tobias om han kan deltage snarest. 
 
4 Nordisk samarbejde frem mod IFM-SEI Congres XIXX 
Nouret Kotkat har rakt ud for at styrke samarbejdet frem mod kongressen med fokus på 
overordnet holdning til IFM-SEI, holdninger til strategiplan, konferencenomineringer og 
resolutioner. Tobias har givet et umiddelbart svar på spørgsmålene. 
HANDLING: Ønsker DUI-LEG og VIRKE at forfølge det samarbejde yderligere? 
 
Harun tager initiativ til et nordisk forberedelsesmøde som ABN formand. 
 
5 Nomineringer til IFM-SEI Congres XIXX 
Følgende nomineringer er bekræftet: 

- IFM-SEI President - Nadia Asri, supported by Woodcraft Folk 
- IFM-SEI Vice President - no nominations as of now 
- IFM-SEI Presidium members - Babacar Toure, Africa Presidium member, 

supported by APM 

https://ifm-sei.org/friends-of-ifm-sei/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK5Aj7v-mQUcKcT2hpKr7xyA4fwIoZnp40zyqUGYxpfS2drQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK5Aj7v-mQUcKcT2hpKr7xyA4fwIoZnp40zyqUGYxpfS2drQ/viewform
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- IFM-SEI Control Commission - Ms Etaka Bibiche, supported by Girls Excell 
- IFM-SEI Thematic Network coordinators - no nominations as of now 
- IFM-SEI Secretary General - Ruba Hilal, supported by IYU and WCF 

HANDLING: Er DUI-LEG og VIRKE særligt positiv eller negativ over for nogle nomineringer? 
 
Vi har umiddelbart ikke nogen holdning til kandidaterne. Holdningerne danner vi sammen 
med ABN på formødet. 
 
6 IFM-SEI Strategy and Workplan 2022-2025 bilag (6A, 6B) 
IFM-SEI har udsendt udkast til Strategy and Workplan 2022-2025. 
HANDLING: Har DUI-LEG og VIRKE nogle særlige prioriteter? 
 
Børns rettigheder er vigtigst for DUI-LEG og VIRKE.  
 
7 Fastsættelse af arbejdsgruppe for E-mpACT projektet 
Ann har spurgt Rosa og Trine om der er interesseret i at være frivillige projektledere på 
projektet. 
HANDLING: Hvordan finder vi deltagere til kommende aktiviteter i E-mpACT projektet? 
Kalenderen for E-mpACT projektet ser foreløbigt således ud: 

- Kick-off møde, 20.-22. april 2022 i Østrig (Tobias, flyttes måske fordi konferencen 
er flyttet online) 

- E-learning fase 1, 10.-11. juni 2022 online (to unge) 
- Træning 1, 1.-6. august 2022 i Storbritannien (to unge) 
- E-learning fase 2, 16.-17. september online (to unge) 
- Træning 2, 3.-8. oktober 2022 i Tyskland (to unge) 
- Metode design møde, 4.-6. november i Slovenien (to unge forskere) 
- Nationalt design, december 2022 (national gruppe af 19 deltagere inklusiv to 

forskere, to trænere samt projektmedarbejderen) 
 
Rosa har sagt ja til at være frivillig projektleder. Måske nogle fra DUI Børnepolitik og 
International afdeling samt nogle DSUere kunne have lyst til at være med i teamet. Tobias 
taler videre om projektet med Rosa. Hvis første projektmøde er i forbindelse med Common 
Ground skal det helst være i slutningen af Common Ground. 
 
8 Opfølgning på E-mpACT partnermøde bilag (8A, 8B) 
28. januar blev der afholdt første partnermøde i E-mpACT med introduktion til projektet. 
Som bilag findes tidsplan og arbejdsopgaver. DUI-LEG og VIRKE skal være vært for check-in 
møde i september 2023 og arbejde med kommunikation sammen med organisationen 
Patsime. 
HANDLING: Til orientering 
 
Første projektledelsesmøde har været afholdt – Tobias deltog. DUI-LEG og VIRKE skal 
afholde check-in meeting i september 2023 og arbejde med kommunikation sammen med 
Patsime. Tobias er ved at få en afklaring på omfanget af kommunikationsopgaven. 
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9 Skal DUI-LEG og VIRKE deltage i show up for feminisim? Bilag (9A, 9B) 
Projektet er fra marts 2023 til marts 2025. Der skal deltage 3 kvinder og en betalt 
projektkoordinator. Der vil blandt andet blive dækket løn i 50 arbejdsdage for 
projektkoordinatoren. Deadline for svar er fredag d. 18. februar. 
HANDLING: Er det et projekt DUI-LEG og VIRKE skal deltage i hvis Jane vurderer at der er 
ressourcer til projektet? 
 
Netværket vurderes ikke der er relevans og ressourcer til at deltage i projektet. Tobias 
giver besked til IFM-SEI. 
 
10 Deltagere til Second Presidium Consultation - flyttet 
Tidligere har mødet været programsat til fredag d. 18. februar kl. 14-17. Ny dato bliver 
enten d. 1. eller 2. april kl. 14-17. Mere information kommer senere. 
På dagsordenen er: Centenary Celebration. Strategy and Work Plan 2022 – 2025, Child and 
Youth Participation, Voting System, Hybrid Meeting, Constitutional changes, 
HANDLING: Netværket skal beslutte hvem der deltager i mødet. 
 
Harun og Ann deltager – Ann kan ikke d. 2. april. Andre kan også skrive til Tobias snarest 
hvis de gerne vil tilmeldes mødet. 
 
11 Møde for interesserede kandidater frem mod IFM-CEI Congres 
Fredag d. 18. februar afholdes der kl. 15-17 et møde for interesserede kandidater til 
posterne ved IFM-SEI kongressen. 
HANDLING: Ønsker DUI-LEG og VIRKE at sende nogen til mødet? 
 
Eftersom DUI-LEG og VIRKE ikke har nogle kandidater, deltager vi ikke i mødet. 
 
12 Udpegning af repræsentant til IFM-SEI Reflection Working Group bilag 
(12) 
IFM-SEI insistere på at medlemmerne overvejer at sende en repræsentant til Reflection 
Working Group, som drøfter privilegier, inklusion, diversitet og biases. 
Deadline for at tilmelde sig arbejdsgruppen er 25. februar. 
HANDLING: Ønsker DUI-LEG og VIRKE at udpege nogen til arbejdsgruppen? 
 
Rebekka deltager i arbejdsgruppen med det forbehold at der mangler information om 
format og omfang. Tobias tilmelder Rebekka og sætter sig selv på informationslisten, så 
han kan understøtte Rebekka med opgaven. 
 
13 Demokratiskolen – DUI Odsherred har bedt om dispensation til at en 
12 årig kan deltage 
Internationalt Netværk må drøfte om netværket ønsker at give dispensation til at en 12 
årig fra DUI Odsherred kan deltage i Demokratiskolen. 
HANDLING: Netværket tager stilling til ønsket. 
 
Netværket ønsker ikke at give 3 års dispensation. Tobias melder beslutningen tilbage til 
Tinna. 
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11 Kommende arrangementer 
- 25.-27. marts, Demokratiskolen Modul 1 i Finland, tema om ungt lederskab 
- 22.-24. april, IFM-SEI Congres XIXX, online 
- 6.-8. maj, Demokratiskolen Modul 2 i Danmark, tema om sociale medier og fake 

news 
- 29. juli til 8. august, Common Ground i England  
- 2.-4. september, Demokratiskolen Modul 3 i Norge, tema om miljø og klima 
- 28.-30. oktober, Demokratiskolen Modul 4 i Sverige, tema om økonomisk lighed 

og børns opvækst vilkår 
 
12 Statement on Refugee Children, European Falcon Network 
EFN – European Falcon Network arbejder på en udtagelse om Refugee Children og 
konflikten med flygtninge som bliver brugt som middel i konflikten mellem Hviderusland og 
EU. 
HANDLING: Netværket skal tage stilling til om DUI-LEG og VIRKE ønsker at støtte 
udtagelsen. 
 
Netværket besluttede at stemme blankt, fordi der ikke har været mulighed for at drøfte 
DUI-LEG og VIRKEs politik på området. 
 
13 IFM-SEI Academy 
IFM-SEI har sendt en projektforespørgsel vedrørende projektet IFM-SEI Academy, som 
grundlæggende handler om længervarende udvekslinger mellem IFM-SEI organisationer. 
HANDLING: Netværket må tage stilling til, om DUI-LEG og VIRKE ønsker at indgå i 
projektet. 
 
Netværket ønsker ikke at deltage i projektet, fordi DUI-LEG og VIRKE på nuværende 
tidspunkt ikke har kultur for at lave længerevarende udvekslinger. Tobias melder tilbage til 
IFM-SEI. 
 
12 Eventuelt 
 
Intet at berette. 
 
13 Næste møde 

- Torsdag d. 17. marts kl. 17-19.30: Fysisk Månedsmøde i Internationalt Netværk - 
Sibeliusgade 41, København Ø 

- Torsdag d. 28. april kl. 19-20: Online Månedsmøde i Internationalt Netværk 
- Torsdag d. 12. maj kl. 17-19.30: Fysisk Månedsmøde i Internationalt Netværk - 

Sibeliusgade 41, København Ø 
- Torsdag d. 9. juni kl. 19-20: Online Månedsmøde i Internationalt Netværk  

 
Harun og Tobias taler sammen frem mod det fysiske møde, fordi der skal være nogle 
elementer af at arbejde sammen. 
 
Ann sørger for mad til næste møde. 


