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Tilskudsmodtager:  DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 

Journalnr.: EUF100.2022-0030 

Bevilget tilskud: 190.000 kr. 

Projektets titel: DUF valgindsats til afstemning om forsvarsforbeholdet 

Kort rapport om forløbet: I perioden 19. maj til 1. juni har DUF gennemført en 

oplysningsindsats om folkeafstemningen om 

forsvarsforbeholdet målrettet 18-30-årige. Indsatsen har 

bestået af en online kampagne på sociale medier og en 

hjemmeside med information om og forskellige holdninger til 

forsvarsforbeholdet. Ifm. med kampagnen har vi producerer 

grafik og film for at 1) skabe kendskab til afstemningen, 2) 

oplyse om forsvarsforbeholdet og 3) præsentere forskellige 

holdninger. DUF har desuden afholdt en 

”ungdomspartilederdebat” om forsvarsforbeholdet d. 25. maj 

med oplæg og efterfølgende debat mellem formændene fra 

ungdomspartierne. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

DUF har samarbejdet med Ungdommens Demokratihus i 

København om at afholde debatarrangementet og med de 

respektive ungdomspartier, som har bidraget med holdninger 

til kampagnen og medvirket i film og debatten. 

Arrangementer 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 1 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Oplægsholder Jan Werner Mathiasen, militæranalytiker ved 

Forsvarsakademiet, med efterfølgende debat mellem: 

- Jacob Robsøe, Radikal ungdom 

- Christian Holst Vigilius, Konservativ ungdom 

- Oliver William James Wilson, Socialistisk Ungdomsfront 

- Alexander Blavnsfeldt, Socialistisk Folkepartis Ungdom 

- Maria Ladegaard, Venstres Ungdom 

- Malte Larsen, Ny Borgerliges Ungdom 

- Katrine Evelyn, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 

- Tobias Weische, Dansk Folkepartis Ungdom 

- Selma Bolø, Rød-Grøn Ungdom 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

130 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Arrangementet blev annonceret i DUFs nyhedsbrev, på DUFs 

hjemmeside og via DUFs Facebook-side. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Ungdommens Demokratihus, Slagtehusgade 10a, 1715 

København 

 

 

 



   

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 5 film 

Deltagere i programmerne Jens Paaske Clausen, Selma Bolø, Jonas Lauge Andersen, 

Sofie Stage 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal eller 

platform og på hvilket 

tidspunkt? 

Filmene er delt på DUFs kanaler/profiler på YouTube, 

Facebook, Instagram og DUFs hjemmeside d. 20.-27. maj. 

Hvor mange har set eller 

lyttet til programmerne? 

Videoerne er til sammen blevet set af ca. 22.000 personer. 

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

duf.dk/forbehold (midlertidig adgang). Videoerne er desuden 

sendt til bideo.dk, men er endnu ikke online. 

 

Kampagne via hjemmeside/sociale medier 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

kampagnen blevet 

udbredt. 

Kampagnen er blevet udbredt via DUFs hjemmeside, 

nyhedsbrev og gennem online annoncering på Instagram og 

Facebook. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

duf.dk/forbehold  

https://www.facebook.com/danskungdomsfaellesraad  

https://www.instagram.com/danskungdom/  

Hvor mange unikke 

besøgende har 

kampagnen haft og hvor 

mange har interageret?  

Kampagnen har haft 1555 sidevisninger af hjemmesiden, 

9791 interaktioner på sociale medier og en rækkevidde på 

185.000 personer på sociale medier. 
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