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I forbindelse med DUI-LEG og VIRKEs 
landsmøde, ønsker DUI-LEG og VIRKE at 
sætte fokus på, hvordan børnedemokrati er 
en del af løsningen i implementeringen af 
børnekonventionen i dansk lovgivning.  
 
Mange børn ved slet ikke, at de har 
rettigheder. Det synes DUI-LEG og VIRKE er 
et problem og det er noget vi gerne vil være 
med til at ændre på, ved at lade børns 
rettigheder være en naturlig del af vores 
lokale og nationale aktiviteter.  
En af de måder vi arbejder med at oplyse 
om børns rettigheder på, er igennem det 
nationale LandsBørneUdvalg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LandsBørneUdvalget – LBU består af 10 
demokratisk valgte børn fra DUI-LEG og 
VIRKEs afdelinger og fællesledelser. Børnene 
er mellem 6-14 år gamle og arbejder for at 
styrke det nationale børnedemokrati i DUI-
LEG og VIRKE. Det sker igennem deltagelse i 
kulturarrangementer som kulturnat og 1. 
maj, deltagelse i internationale 
udviklingsprojekter sammen med vores 
internationale venskabsforening IFM-SEI 
samt igennem afholdelse af to årlige 
børnetræf for børnemedlemmer i DUI-LEG 
og VIRKE.  
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LandsBørneUdvalget skræddersyer deres 
møder efter børnenes præmisser, hvilket 
eksempelvis indebærer samtaler med 
hovedbestyrelsen, bevægelsespauser og en 
dagsorden der tilpasses børnenes behov.  
 
LandsBørneUdvalget arbejder på at gøre 
børns rettigheder let tilgængelige, så flest 
mulige børn kan forstå dem. Det sker 
igennem en genfortolkning af 
børnekonventionen, hvor 
LandsBørneUdvalget har lavet en udgave 
med udvalgte børnerettigheder som er 
blevet fotograferet i letforståelige situationer 
som LandsBørneUdvalget selv har udvalgt. 
Præsentationen har eksempelvis været vist 
på børnenes skoler og for politikere på 
Christiansborg i forbindelse med kulturnat.  
 
I de sidste to år, har LandsBørneUdvalget 
særligt fokuseret på at alt for mange børn 
modtager hadbeskeder på nettet. For at 
oplyse om problemstillingen har 
LandsBørneUdvalget udarbejdet en plakat 
som er blevet delt med afdelingerne i DUI-
LEG og VIRKE og ved flere lejligheder har 
LandsBørneUdvalget opsat et lærred, hvor 
man har kunnet skrive de ting man er blevet 
kaldt på nettet. Lærredet har været en god 
måde at gøre det synligt, at det ikke er rart 
at blive kaldt ting – hverken i virkeligheden 
eller online. Som LandsBørneUdvalget siger 
”Det du skal til at skrive på nettet, skal du 
også kunne sige til dine bedsteforældre”.  

Børns rettigheder bliver først taget seriøst, 
når børnekonventionen bliver implementeret 
i national og international lovgivning. Derfor 
deltager DUI-LEG og VIRKE igennem 
LandsBørneUdvalget i det EU finansierede 
projekt Kids Got Rights, hvor børn i alderen 
8-13 år fra Finland, England, Spanien, 
Slovenien, Østrig, Italien og Danmark 
sammen udforsker hvilke rettigheder der 
bliver overholdt og udfordret i deres lande 
og hvad de kan gøre ved det. På den måde 
når man ud til endnu flere børn og man 
bliver klogere på sine egne rettigheder når 
man får mulighed for at spejle dem i andre.  
 
DUI-LEG og VIRKE anbefaler at vi taler mere 
om børns rettigheder. Vi skal sikre at endnu 
flere børn kender deres rettigheder, og vi 
skal løbende evaluere hvordan 
børnekonventionen i højere grad kan blive 
implementeret i dansk lovgivning. Et 
inkluderende børnedemokrati er 
fundamentet for den demokratiske dannelse 
og anerkendelse af næste generation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


