
Nyt ungdoms-netværk vil spille ind i den globale dagsorden 
 
Et nyt netværk af ungdomsorganisationer afvikler onsdag en workshop, der vil bidrage med 
unges holdninger, prioriteringer og løsninger til at skabe en bæredygtig fremtid. Resultatet af 
workshoppen præsenteres fredag på Beyond 2015 Copenhagen CSO Conference.  
 
På workshoppen vil det nye netværk ”Ung I Verden” give unges indspark til, hvordan vi kan sikre, 
at der opnås en bæredygtig fremtid, og hvilke prioriteter unge mener, at der bør stå øverst på 
dagsordenen for FN’s bæredygtige udviklingsmål gældende fra 2015. I anledning af Beyond 2015 
Copenhagen CSO Conference vil netværket fokusere på håndteringen af sociale, økonomiske 
og miljømæssige aspekter af global ulighed og agere fortalerkanal for, at der skal findes en 
løsning på den stigende globale ulighed. 
 
På Beyond 2015 Copenhagen CSO Conference vil omkring 200 repræsentanter fra 
civilorganisationer fra hele verden mødes for at diskutere FN’s bæredygtige udviklingsmål, og 
workshoppen, afholdt af unge og for unge fra både Danmark og det globale syd, vil bidrage til at 
ungdommens budskab bliver hørt på konferencen og samtidig give mulighed for at nuancere 
holdninger, prioriteringer og løsninger af civilorganisationer fra hele verdenen. Workshoppen vil 
ligeledes markere unges vilje og interesse for at skabe samarbejde organisationer imellem.  
 
Det nyere netværk ”Ung I Verden” består af 7 danske ungdomsorganisationer, der i august måned 
besluttede at øge samarbejdet organisationerne imellem og finde et fælles fodslag for en 
bæredygtig fremtid og FN’s Post-2015 udviklingsmål. Netværket består af Red Barnet Ungdom, 
United Nations Youth Association, DFUNK - Dansk Flygtningshjælps Ungenetværk, Nødhjælpens 
Ungdom, Mellemfolkelig Samvirke, Amnesty Youth Danmark og Ungdommens Røde Kors. 
Netværket samarbejder endvidere med både individuelle personer og organisationer fra det 
globale syd.  
 
Workshoppen vil foregå på engelsk og diskussionerne vil kunne følges på Twitter med hastagget 
#UngiVerden. 
 
Tid: Onsdag den 12. november, kl. 14 – 21 
Sted: Rysensteensgade 3, 1564 København V 
 
For mere information om workshoppen; kontakt venligst Laura Neerup Breiø på 
lnb@globaltfokus.dk  / +45 28 40 80 33 eller Sara Baun Bach på sara86@live.dk / + 45 26 41 04. 
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