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Referat månedsmøde i Internationalt 
Netværk marts 2022 
 
Dato: Torsdag d. 17. marts kl. 17-19.30: Fysisk Månedsmøde i Internationalt Netværk - 
Sibeliusgade 41, København Ø 
Forplejning: Ann sørger for forplejning 
Til stede: Ann, Harun, Rebekka, Tobias 
Fraværende/Afbud: Oliver, Bertram 
Referent: Tobias 
 
Dagsorden 
 
0 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
1 Siden sidst 

1 ABN  – referater fra seneste møder mangler 
o Demokratiskolen (Rebekka) 

De danske deltagerne til Demokratiskolen er: Sabine Lærke Lyager 
(Ølstykke), Anne Keller Poulsen (Ølstykke), Marie Bagge Lohse 
(Ølstykke), Josefine Divad (Rødby), Rebekka Bredahl (Skovlunde) 

 
Rebekka orienterede om planlægningen af Demokratiskolen både modul 1 og 2 som går 
planmæssigt. Rebekka kan søge om at få overført et acontobeløb til dækning af forplejning 
under rejser samt til dækning af indkøb af aktiviteter og forplejning i Danmark. Skemaet til 
aconto ansøgning findes på dui.dk/refusion. 
 
Rebekka orienterede desuden om, at Dansk Metal har bevilliget adgang, turpas og 
spisning lørdag aften på modulet i Danmark. Ann har tilbud at besøge modul 2 i Danmark.  
 
Tobias indkalder til et planlægningsmøde hvor de sidste detaljer kan komme på plads. 
 

o NORDBUK ansøgning (Harun, Antti) 
o Ungeudvalg (Harun, Ann) 
o Samarbejde med SAMAK (Harun, Ann) 

 
Primo maj holder Ann og Harun et kaffemøde med den danske del af SAMAK. 
 

o Nordisk lejr (Harun, Ann) 
2 IFM-SEI 

o Congress XXIX 
o Kids Got Rights (Tobias, LBU) 
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LBU har netop været i Barcelona og havde en rigtig god weekend med det. Næste møde er 
i påsken i Østrig og Tobias er ved at booke flybilletter og forberede deltagerbrev. 
 

o E-mpACT (Tobias, Rosa) 
Kick-off møde bliver I maj og Rosa deltager. 

o Common Ground (Ann, Sandra) 
 
Der er 19 tilmeldte. Tobias kigger på flybilletter, Ann og Sandra er ved at planlægge et 
intromøde for deltagerne. 
 

o IFM-SEI Reflection Working Group (Rebekka) 
 
Første møde er på mandag kl. 15. 
 

3 DUF 
o Pulje med fokus på Rigsfællesskabet, blev nævnt på februar mødet 

 
Ann undersøger puljen og vender tilbage med tanker om hvordan Internationalt Netværk 
kan bruge puljen. 
 

4 CISU 
o Generalforsamling 30. april, cisu.dk/generalforsamling 

 
Tobias orienterede om at DUI Aalborg har indsendt afsluttende rapport på 
Palæstinaprojektet som var finansieret igennem CISU. 
 
CISU er desuden opmærksom på, at i den ukrainske særlov afsætter 2 milliarder fra 
udviklingsbistanden, svarende til 12%, til at håndtere ukrainske flygtninge. CISU mener det 
er uretfærdigt at udviklingsbistanden tages fra andre udsatte som også har brug for 
udviklingsmidlerne. 
 

5 Børn Hjælper Børn fonden 
 
Morten Lyager har sagt ja til at være formand for fonden. Bestyrelsen består for 
nuværende af Ann, Sandra og Morten. Arbejdsplanen er at lave et opdateret 
arbejdsprogram for fonden i 2022, som inkluderer tanker om ny 
bestyrelsessammensætning samt tanker om fondens eventuelt kommende projekter.  
 

6 Andet 
o Kommissorium er sendt til Jane og afventer behandling i FM/HB 

 
2 IFM-SEI Congres XIXX, 22.-24. april online bilag (2) 
Harun og Rebekka er tilmeldt og har fået kalenderinvitationer. Harun tager initiativ til et 
nordisk forberedelsesmøde som ABN formand. Børns Rettigheder er vigtigst for DUI-LEG og 
VIRKE i Strategy and Workplan 2022-2025. Desuden orienteres her om sag vedrørende 
anklager om rasisme mod generalsekretær Ruba Hilal og præsidentkandidat Nadia Asri. 
HANDLING: Internationalt netværk skal beslutte om yderligere tiltag skal igangsættes frem 
mod kongressen. 
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Internationalt netværk er tilfreds med de nuværende tiltag. Det resterende materiale fra 
IFM-SEI udsendes 24. marts. Harun og Rebekka taler sammen om dato for det nordiske 
formøde – et forslag er onsdag d. 13. april kl. 15. 
 
3 Afklaring om hvem der skal modtage dui@ifm-sei.org 
I dag modtager dui@dui.dk, Harun, Ann og Tobias alt materiale fra IFM-SEI. Skal listen 
opdateres eller er den retvisende? 
HANDLING: Internationalt Netværk beslutter om distributionslisten skal opdateres eller 
om den er retvisende. 
 
Internationalt Netværk ønsker at fastholde den nuværende modtagerliste. 
 
4 IFM-SEI har ikke fået bevilling til KidsVoice projektet 
IFM-SEI har sendt en ansøgning om projektet KidsVoice, som blandt andet skulle styrke 
fortalervirksomhed med kommuner. IFM-SEI har gjort sig de refleksioner at selve planen 
for fortalervirksomhed ikke var stærk nok, hvilket man vil arbejde på at styrke generelt. 
HANDLING: Til orientering 
 
Internationalt Netværk tog orienteringen til efterretning. 
 
5 Drøftelsespunkt: Hvordan vil vi gerne arbejde videre med de tre 
strategiske prioriteter i ABN? 
På mødet vil Harun lede drøftelserne, som skal forberede Ann og Harun til det videre 
arbejde med de strategiske prioriteringer i ABN som er Ungeudvalg, Samarbejde med 
SAMAK, Nordisk lejr. 
HANDLING: Drøftelsespunkt 
 
Grundet frafald i deltagere til mødet, udskydes punktet til næst kommende fysiske møde i 
Internationalt Netværk. 
 
6 Invitation til nordisk ungetræning på Utøya, 6.-8. maj 
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd inviterer igennem NUBF – Nordiske Unge i Bæredygtige 
Fællesskaber til ungetræning på Utøya 6.-8. maj. Målgruppen er 18-30 årige og 
ansøgningsfrist er 30. marts. Se mere her: https://duf.dk/internationalt-arbejde/nordens-
unge-i-baeredygtige-faellesskaber/ansoegning-til-ungetraening  
HANDLING: Internationalt Netværk beslutter om man ønsker at sende deltagere til 
ungetræningen på Utøya. 
 
Tobias sørger for at det kommer på sociale medier samt ud til målgruppen med en direkte 
mail. 
 
7 Kommende arrangementer 

- 25.-27. marts, Demokratiskolen Modul 1 i Finland, tema om ungt lederskab 
- 1.-2. april, Second Presidium Consultation 
- 15.-18. april, International Kids Hubs - Kids Got Rights, Østrig 
- 22.-24. april, IFM-SEI Congres XIXX, online 
- 6.-8. maj, Nordisk ungetræning på Utøya 

mailto:dui@ifm-sei.org
mailto:dui@dui.dk
https://duf.dk/internationalt-arbejde/nordens-unge-i-baeredygtige-faellesskaber/ansoegning-til-ungetraening
https://duf.dk/internationalt-arbejde/nordens-unge-i-baeredygtige-faellesskaber/ansoegning-til-ungetraening
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- 6.-8. maj, Demokratiskolen Modul 2 i Danmark, tema om sociale medier og fake 
news 

- 24.-25. maj, Kick-off meeting E-mpACT, Storbritannien 
- 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 
 
Tobias tilføjer ABN møderne på listen. 
 
8 Eventuelt 
 
Internationalt Netværk er i sin nuværende form skrøbelig, det kan derfor give mening at 
lede efter et par stykker mere til Internationalt Netværk. Tobias og Harun taler sammen 
om potentielle kandidater. 
 
9 Næste møde 

- 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  

 


