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VISION OG MISSION
VISION
Vores vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige rettigheder, hvor vi udvikler os og
handler sammen med andre unge.
MISSION
1. Vi vil være en familie for unge, der er flygtet, ved at være nærværende, støttende og yde den nødvendige omsorg og anerkendelse.
2. Vi vil være ungefællesskabet for unge, der er flygtet, ved at facilitere socialt udviklende fællesskaber, hvor man kan være ung,
drømmende og kreativ.
3. Vi vil være organisationen for unge, der er flygtet, og understøtte den politiske kamp for et retfærdigt og værdigt samfund.

STRATEGI
ET STÆRKE UNGFÆLLESSKAB

EN STÆRKERE STEMME

EN STÆRKERE ORGANISATION

DFUNK skal udvikle sig sammen med
unge med flugterfaring. Derfor skal vi
blive ved med at tænke nyt og udvikle
relevante aktiviteter målrettet
målgrupper, som vi ikke formår at nå
med vores nuværende aktiviteter.

Vi vil dele personlige historier og skabe
dialog med endnu flere mennesker. Vi
vil klæde vores fortællere på, så de kan
indtage landets scener med deres
oplevelser fra fortiden og deres
drømme for fremtiden.

Vi har mange projekter og afdelinger,
og det er derfor vigtigt at have en klar
arbejdsfordeling. Vi skal sikre tydelig
kommunikation og vidensdeling og
samtidig skabe rum for personlig og
faglig udvikling for den enkelte.

Vi skal gentænke nogle af vores
kerneaktiviteter og i højere grad
kombinere vores aktiviteter med et
ekstra udviklende element, da flere
DFUNK'ere er blevet mere etableret i
Danmark og har skabt sig et hjem.

Vi vil motivere unge, og indsatsen skal
have fokus på selvtillid og handlekraft.
Vi skal ikke vente på, at nogen giver os
en stemme. Vi er eksperter på
området, og det skal vi bruge både til
oplysningsarbejde og debat.

Og så skal vi arbejde mere målrettet
med beskæftigelse blandt unge og
sikre sunde og udviklende arbejdsliv.

Vi vil være til stede på SoMe, i
høringssvar, festivaler og events, hvor
vi kan komme ud med vores budskab.
Vi vil også styrke vores samarbejde
med andre organisationer og skabe
forandringer sammen med dem.

Vi skal være en inddragende og
demokratisk organisation for alle vores
medlemmer. Vi skal også tydeligøre,
hvordan vores organisation fungerer
demokratisk, og hvorfor det har
betydning for organisationen at have
medlemmer. Derfor er det ambitionen
at flere, der deltager i DFUNK’s
aktiviteter, bliver medlemmer.
Vi skal også udforske nye veje til at
udbygge andelen af frie midler.

