
Unges demokratiske  
selvtillid er blevet markant styrket
Et hovedformål i Udtalt-projektet har været at 
opbygge demokratisk selvtillid blandt unge med og 
uden flugterfaringer. Evalueringen viser på tværs 
af datakilderne, at projektet har vist meget stærke 
resultater ift. at styrke deltagernes demokratiske 
selvtillid. Det gælder både den indre demokratiske 
selvtillid, som omhandler de unges tro på og ople-
velse af, at de kan sætte aftryk på deres omgivel-
ser. Andelen af unge deltagere, som er helt enige i, 
at de har noget at bidrage med, når der diskuteres 
politik blandt venner og familie, er steget med 21 
procentpoint. Hele 87 pct. af de unge er ved pro-
jektets afslutning helt eller delvist enige i, at de har 
en holdning til, hvordan man løser udfordringer i 
samfundet. Det er en stigning på 18 procentpoint. 

Deltagerne har også oplevet en øget ydre demo-
kratisk selvtillid, som omhandler deres tro på og 
oplevelse af, at samfundet er responsivt overfor 
det, de har på hjerte, og at det er muligt at enga-
gere andre i at sætte aftryk. Andelen af deltagere, 
som erklærer sig helt enige i, at de har indflydel-
se på samfundsudviklingen, er igennem forløbet 
vokset fra 17 pct. til 30 pct. Det viser, at der er 
behov for et projekt som Udtalt til at styrke unges 
demokratiske selvtillid. 

Større lokal og national repræsentation  
af unge med flugterfaringer
Projektet er lykkedes med at give unge med og 
uden flugterfaringer redskaber og platforme til at 
bruge deres stemme i demokratiet. Det har givet 
dem mulighed for at påvirke samfundsudviklingen 
og handle på deres drømme og frustrationer. De 
deltagende unge med flugterfaringer har opnået 
at få stor mediebevågenhed i lokale, nationale og 
endda internationale medier og på sociale medier. 
Deltagerne har delt deres historier og fået deres 
budskaber ud til sammenlagt 17.861 fysiske publi-
kummer og 12.660 online publikummer. Udtalt har 
skabt alternative måder for unge at engagere sig i 
demokratiet på end ved at stemme til valg, så unge 
med og uden flugterfaringer kan tage del i den 
politiske offentlighed.

Hovedkonklusioner fra 
evalueringen af udtalt

Udvikling af demokratisk engagement og lederskab
Det demokratiske engagement hos Udtalts deltagere 
er fortsat efter projektperiodens ophør. Deltagerne 
siger selv, at de tager deres nye selvtillid og kompe-
tencer med videre i både frivilligt arbejde, uddannel-
sesliv og på arbejdsmarkedet. Andelen af unge, der er 
medlem af andre foreninger end DFUNK, er næsten 
fordoblet i løbet af projektperioden. Hertil kommer, at 
7 deltagere fra Udtalt i 2021 blev valgt ind i lands-
bestyrelsen i DFUNK. Det viser, at det er lykkedes for 
projektet at fastholde og øge demokratisk engage-
mentet blandt en stor gruppe deltagere. 

Deltagerne har fået redskaber til at skabe forandring
Projektet har givet deltagerne både konkrete red-
skaber og relevante platforme til at komme ud med 
deres budskaber. Deltagerne er blevet klædt på til 
at dele deres politiske budskaber foran et publikum 
eller gennem medierne, og dette gælder særligt 
Udtaler-sporet. Enkelte har  brugt  redskaberne 
til at opnå en lovændring, der ændrer kravene om 
kravene for opholdstilladelse. Ændringen er med til 
at mindske det dilemma, som unge med flugterfa-
ringer står i mellem at tage en uddannelse eller et 
job for at opfylde kravene. 

Projektets virkemidler
Analysen afdækker de væsentligste projektelementer, 
der har bidraget til at styrke de unges demokrati-
ske selvtillid og øge deres engagement i handling 
også efter projektets afslutning. Elementerne tæller 
bl.a. brugen af offentlig aktionslæring, udviklingen 
af nye venskaber og et stærkt fællesskab, hvor der 
er plads til forskellighed og til at træne det danske 
sprog. Af stor betydning er også udviklingen af nye 
deltagelses former og brobygning til lokale institutio-
ner, hvor deltagerne oplever at få respons fra samfun-
det. De unge har gennem projektet fået nye kompe-
tencer til at handle på hjertesager. Deltagerne føler 
sig taget alvorligt og mødt med høje forventninger, 
fordi DFUNK og samarbejdspartnere møder dem med 
et højt professionelt niveau. Endeligt har løbende 
inddragelse og et stort kendskab og relatioenr til mål-
gruppen medvirket til at ramme motivation og behov 
hos målgruppen. 



Projektspor med forskellige betingelser og udfald
Evalueringen undersøger to ud af de tre spor i 
Udtalt-projektet, der består af hhv. opbygningen 
af lokale demokratiske fællesskaber og en national 
meningsdanneruddannelse. Dertil kommer Fortæl-
lernetværket, som evalueringen ikke har fokuseret 
på.  Evalueringen giver imidlertid anledning til at 
fremhæve, at en direkte sammenligning mellem de 
to spor måske ikke er rimelig. Det skyldes for det 
første, at gentagne coronanedlukninger i projekt-
perioden maj 2020 til november 2022 har udgjort 
en stor barriere for de unges mulighed for at mødes 
lokalt i Udskaber. Det har sat begrænsninger for 
de unges handlemuligheder, men de er på trods af 
omstændighederne lykkedes med at gennemføre 
lokale aktioner. Den samlede rapport fremhæver en 
række anbefalinger til styrkelse af handle designet 
og -pædagogikken i Udskaber-sporet. For det 
andet har den nationale meningsdanneruddannelse 
Udtaler haft en helt exceptionel succes med at 
uddanne to nye hold af nationale meningsdannere, 
der kan sætte politiske dagsordener og skabe  
synlige, politiske resultater. 

DeltagerDanmark har udarbejdet en evaluering 
af projektet Udtalt for DFUNK, som har løbet 
fra 1. maj 2020 til 30. november 2022. Evalu-
eringen bygger på et omfattende kvalitativt og 
kvantitativt datamateriale, og alle indsigter og 
anbefalinger kan læses i den samlede rapport. 

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom er  
landets eneste ungdomsorganisation, hvis 
primære målgruppe er unge med flugterfaringer 
(15-30 år). Gennem udviklende fællesskaber 
i hele landet bringes unge med og uden flugt-
erfaringer sammen på tværs af baggrunde. 
DFUNK har været en selvstændig medlems-
organisation siden 2009. Siden 2020 har orga-
nisationens landsbestyrelse bestået primært 
af unge, der selv har flugterfaringer. Med et 
årligt deltager tal på over 5000 eksisterer der 
et stærkt netværk blandt målgruppen. DFUNK's 
vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, 
lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige 
rettigheder, hvor de sammen med andre unge 
udvikler sig og handler sammen.

STØTTE T AFE VAL U E R ING AF

udvalgte outPuts og resultater

• Opstart af seks lokale demokratiske  
fællesskaber i Aarhus, Aalborg, København, 
Odense, Sønderborg og Vejle.

• 70 optrædener i lokale og nationale medier 
herunder P1, P3, P4, Politiken, Deadline, TV2, 
Berlingske og The Guardian. 

• 78 eksterne events med deltagelse fra Udtalere 
med et samlet publikum på ca. 9000. De unge 
har f.eks. været på Folkemødet på Bornholm, 
Ungdommens Folkemøde, Folkemødet Møn,  
Roskilde Festival, CPH:DOX og Åben Festival. 

• 20 lokaltarrangerede historiefortællings- og dia-
logevents med et samlet publikum på ca. 6370. 
Herunder har de lokale demokratiske fællesska-
ber i Udskaber udviklet og afholdt oplysnings- og 
debatarrangementer, en samtalesalon, en film-
visning, kreative workshops og en lyttebiograf i 
samarbejde med blandt andet Aalborg Bibliotek, 
Det Syriske Kulturinstitut, Frontløberne og  
Domen i Aarhus. 

• Deltagelse af unge med flugterfaringer fra 
Fortællernetværket ved 54 eksterne events med 
2.491 fysiske publikummer og 12.660 online 
publikummer.

• 29 medieproduktioner produceret af DFUNK eller 
med samarbejdspartnere.

• Samarbejde indgået med ni festivaler,  
24 uddannelsesinstitutioner, fem museer/ 
udstillinger, 29 ungdomsorganisationer og  
organisationer mere bredt samt ni kultur huse/
biblioteker/kirker/lokale foreninger.

• Projektet har klædt de unge på med redskaber  
til meningsdannelse, så de kan engagere sig i  
den offentlige debat på de områder, der betyder 
noget for dem. Deltagernes engagement har 
f.eks. været medvirkende til, at beslutninger i 
flere konkrete sager om udsendelse til Syrien er  
blevet omgjort. 

• Deltagerne har opbygget demokratisk selvtillid 
og mod til at bruge redskaberne udover selve 
projektforløbet. Det viser sig f.eks. ved, at enkelte 
af deltagerne har brugt redskaberne fra projektet 
til at påvirke dansk lovgivning og forbedre vilkå-
rene for unge med flugterfaringer: Deltagerne har 
været drivkraft for at få ændret lovgivningen, så 
lønnede praktikperioder også tæller med i optje-
ningskravene til permanent opholdstilladelse. 

• Syv af de unge, der har deltaget på Udtalts  
meningsdanneruddannelse Udtaler er efterfølgende 
blevet valgt ind i DFUNKs landsbestyrelse. 

• Projektet er løbet fra 1. maj 2020 til  
30. november 2022.


