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FORMANDENS ÅRSBERETNING 2021 

Jeg vil, som formand for Unge for Ligeværd fortælle lidt om, hvad der er sket i UFL det sidste års tid og 

fortælle, hvad vi ser frem til i den kommende tid.  

Først og fremmest er jeg meget glad for, at vi kan mødes her i dag til et helt almindeligt landsmøde, som vi 

alle kender det og holder af. Corona situationen har været svær for mange – men vi ser nu, at alle klubber 

er kommet i gang igen med aktiviteter og samvær.  

Strategi i UFL  

Landsbestyrelsen arbejder for, at alle unge med særlige behov kan få mulighed for at komme i UFL-klub og 

få et aktivt fritidsliv med venner. Det er et arbejde, som TrygFonden har ønsket at støtte os med. De har 

givet os en dononation på ca. 1 million kr. Unge med særlige behov er i stor risiko for ensomhed. Vi ved, at 

UFL har gjort en stor positiv forskel for mange unge med særlige behov. Derfor vil vi gerne udvikle nye 

klubber – som kan være det sted, hvor unge der afslutter specialefterskolen eller STU får mulighed for at 

komme. Nuværende UFL’er får i projektperioden mulighed for at deltage i aktiviteter, hvor man kan træne 

at stå overfor et publikum, hvor man skal fortælle om sin egen vej ind i UFL-klubben samt fortælle hvad 

UFL-klubben har haft af betydning for den enkelte. Sekretariatet udarbejder drejebøger, som beskriver 

hvordan, man kan gribe aktiviteterne an, så UFL-klubberne bliver mere synlige. I landsbestyrelsen vil 

strategi være et punkt på dagsorden på møderne fremover. Det er vigtigt for os, at vi udover at synliggøre 

og udvikle nye klubber, også sørger for at de klubber og medlemmer som har været i UFL i mange år stadig 

er attraktive med gode aktiviteter og glade og aktive medlemmer.  

Politik  

Politik fylder meget på landsbestyrelsesmøderne. Vi drøfter på alle møderne, hvilke politiske temaer vi 

synes, at der fylder mest blandt vores medlemmer i UFL. Det kan være udfordringer i forhold til bolig, skole, 

uddannelse eller job og fritid. Ligeværd satte gang i et nyt område i starten af januar 2021, hvor fokus er på 

inklusion i Folkeskolen. Mange børn og unge har det svært i folkeskolen. Efterskolerne oplever, at flere af 

de elever som starter der har haft skoleværing. Nogle unge har ikke kunnet gå i skole og har været hjemme 

i flere år. Det er et meget stort problem. Landsbestyrelsen planlagde og afholdt et online møde, hvor 

mange klubber og medlemmer deltog. Her handlede det om, at vi skulle lave optagelser og små film, hvor vi 

fortalte om de udfordringer og problemer som vi oplever. Filmene skal bruges til at gøre 

kommunalpolitikerne opmærksomme på vores situation. Vi ved, at nogen klubber afholder vælgermøder, 

hvor filmene anvendes. På Ligeværdsdagen hvor alle Ligeværds medlemmer kunne deltage fik vi 

undervisning i, hvordan man bedst skaber opmærksomhed hos politikerne – og her blev flere af filmene 

vist, som rigtig gode eksempler på, hvordan man når ud med budskabet. Flere medlemmer fra UFL deltog 

og bidragede til, at Ligeværd kommer til at påvirke kommunalpolitikerne.   

Messer  

Vejledningsmesser i Aarhus, Kolding og Roskilde har netop været afholdt. Mange unge har besøgt messerne 

med deres klasse eller deres forældre og har fået idéer til, hvor de gerne vil gå. Ofte kan man se, om de 

interesser som man har matcher med skolen eller uddannelsesstedet. UFL-klubberne har hjulpet til på 

messerne og har fortalt om aktiviteterne der foregår i klubben. Flere af jer har også hjulpet med opgaver i 

forhold til at servere mad og kaffe. Der har også været opgaver med at tælle de folk, der er kommet. Det 

har været en rigtig god og vigtig hjælp. 
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UFL – aktiviteter under en Corona tid.  

Det har været hårdt for mange, at vi ikke har kunnet mødes i vores klubber under Corona perioden. 

Heldigvis kan vi det igen. Mange ting har været sat i gang, så vi har kunnet holde kontakten under perioden. 

Vi ved, at mange har taget ansvar og har fundet måder – hvor det har været muligt. Vi har hørt om 

telefonkæder, gåture, Messenger, online møder og meget andet. Det er imponerende de aktiviteter, der 

har været sat i gang. Dejligt at vi nu kan mødes. Husk, at kontakte de medlemmer som måske kan have 

svært ved at komme i gang igen med at komme i klubben. Nogen kan have brug for at blive ringet til. Hvor 

man fortæller, at klubben er i gang igen, og at man håber at de har lyst til at komme. 

Det er godt, at I er blevet ved med at skrive til UFL-bladet selvom I ikke har kunnet mødes. Idéer til at holde 

kontakt er blevet delt på den måde.  

Til slut - vil jeg sige jer alle sammen tak for samarbejdet det sidste år. Nu fortsætter generalforsamlingen og 

bagefter skal vi have middag og fest. God aften til alle.  


