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Forord
Folkeoplysning skaber fællesskab, og folkeoplysning er fællesskab. Så enkelt kan det siges.
Og så alligevel ikke, for folkeoplysning er også så meget andet. I skrivende stund, hvor
forandringens vinde blæser ind over hele verden med orkanstyrke og en global pandemi
har sat sine spor overalt i samfundet, er der om noget brug for folkeoplysning – og for
fællesskaber. Og der er brug for, at vi sammen tager fat og skaber den verden, vi gerne vil
leve sammen i.
DFS sætter som paraply for folkeoplysningen i de kommende år spot på bæredygtighed
indenfor uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug, og som basis for det hele,
et stærkt og levedygtigt demokrati, der kan bære de stolte folkeoplysende værdier og
traditioner med ind i de kommende generationers tid.
En paraply er intet uden dem, der bærer den. For at DFS kommer i mål med sin strategi,
har vi brug for det folkeoplysende fællesskab og for at samarbejde med organisationer
udenfor vores medlemskreds.
DFS’ bestyrelse vil de kommende år lægge sig i selen for at skabe partnerskaber, for at
sikre fællesskab om opgaven og for at sørge for, at alle er med på den rejse, vi med
bæredygtighed som både mål og drivkraft, med denne strategi begiver os ud på.
Velkommen ombord.
Per Paludan Hansen, formand
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Kender

Kender ikke

kender begrebet folkeoplysning

Kilde: DFS (COOP survey), 2013

Hvad er folkeoplysning?
Der er brug for, at folkeoplysningen rejser debatter og
engagerer sig i at få borgere til at tage stilling og handle,
samtidig med, at den selv går i spidsen for debatten.
Folkeoplysning er en af de vigtigste dannelsesarenaer, vi
har i samfundet. Den er en idé og praksis, som er særligt
udbredt i Danmark og i Norden i øvrigt. Folkeoplysning
er flervejs-oplysning; den bruger deltagernes livserfaringer og sætter dem i spil.
Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker
redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de
lever i, så den enkelte ikke bliver en passiv tilskuer til
tilværelsen, men er i stand til aktivt at leve i et moderne
samfund. Det er helt centralt for folkeoplysende
aktiviteter, at de altid foregår i et fællesskab, og at det
levende ord og den demokratiske samtale er en del af
aktiviteten.
Folkeoplysende aktiviteter bygger på den enkelte
deltagers lyst til at deltage aktivt, til at blive klogere
og til at være en del af et folkeoplysende fællesskab.
Folkeoplysning kommer ikke bare den enkelte til gode,
men også fællesskabet og samfundet. Gennem deltagelse i folkeoplysende aktiviteter bidrager borgerne
nemlig både til den tolerance og forståelse, som er
afgørende for et velfungerende fællesskab, og til at
forholde sig til de rettigheder og den indflydelse, man
som borger har i et demokratisk samfund. Med andre
ord bidrager folkeoplysning til, at borgeren bliver en
handlingsorienteret samfundsborger, der står på egne,
mere solide ben.

Fordi folkeoplysning er en dynamisk størrelse, der er i
bestandig udvikling og som afspejler det samfund, den
fungerer i, er den både som idé og praksis et vigtigt
bidrag til at skabe sammenhæng i en hastigt forandrende
verden.
Det er og bør altid være folkeoplysningens præmis og
udgangspunkt, at den på samme tid evner at holde fast i
sine rødder og sin identitet og at være tilpasningsdygtig.
På den måde reflekteres samfundsudviklingen gennem
folkeoplysning, og folkeoplysning kan – når den er
skarpest og mest kontant – være med til at sætte nye
dagsordener i samfundsdebatten.

Med folkeoplysningen henvises der til alle
de folkeoplysende forpligtende fællesskaber,
hvor der læres af og med hinanden.
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Folkeoplysningens vilkår
og vedkommenhed på
kanten af et årti
Nye samfundsmæssige udfordringer giver anledning til
nye bevægelser og behov blandt borgerne. Det ses f.eks.
aktuelt i den store klimabevægelse. Det giver folkeoplysningen en mulighed for at flytte sig med tiden som en
refleksion af deltagernes ønsker og behov på den ene
side og på den anden side med afsæt i folkeoplysningens
egen tradition for, at stærke fællesskaber kan flytte
samfundet.
Set i det perspektiv kan folkeoplysningen med udgangs
punkt i sit særlige menneskesyn og værdigrundlag
fremover være en endnu større del af løsningen på
væsentlige samfundsmæssige spørgsmål, som for
eksempel den stigende digitalisering, integration,
borgerinddragelse, anti-radikalisering, klimaforandringer
og livsstilssygdomme som stress og depression. Folke
oplysningen kan bidrage til en mere bæredygtig verden.
Det er dog vigtigt, at folkeoplysningens bidrag til
samfundet defineres af folkeoplysningen selv. Et øget
politisk pres for dokumentation af en snævert anskuet
økonomisk nytteværdi passer f.eks. dårligt både med
folkeoplysningens egen tradition, men også med feltets
egentlige formål; nemlig at bibringe et sæt af værdier,
kundskaber og et engagement, der sætter den enkelte
i stand til omtanke, eftertænksomhed, kritik og demokratisk samtale – med andre ord til at leve som en
myndig borger i et nutidigt, demokratisk samfund.
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De folkeoplysende organisationer er kendetegnet ved,
at deres opdrag kommer fra civilsamfundet. Der kan dog
til tider være et pres udefra, som ønsker at folkeoplysningen helst skal varetage de opgaver, som staten og
kommunerne enten ikke har ressourcer eller kompeten
cer til. Folkeoplysningen skal naturligvis også byde ind
på at løse de samfundsmæssige udfordringer, som
defineres af andre. Det kan folkeoplysningen med fordel
gøre i relevante partnerskaber med både offentlige
myndigheder, erhvervslivet og det øvrige civilsamfund.
Sådanne partnerskaber kan sikre et fælles fokus på
udfordringer, der ikke begrænser sig til en af de tre
samfundssfærer. Det gør de færreste udfordringer.
Derfor er flere partnerskaber en nøgle til en mere
succesfuld og organisk forståelse af samfundets udfordringer og deres løsninger. Det er blot vigtigt, at folke
oplysningen samtidig holder fast i sin egenart. Folkeop
lysningen er rundet af civilsamfundet, og derfor må den
altid gribe til civilsamfundet som udgangspunkt – samtidig med at den skal deltage i og inspirere til samarbejde
og partnerskaber med de øvrige samfundssfærer.
En anden aktuel opgave for folkeoplysningen er, at den i
en tid med mange nye og ofte løse organiseringsformer
skal kunne tiltrække nye målgrupper i et stadig øget
udbud om konkurrerende muligheder – både kommer
cielle, offentlige og fra civilsamfundet i øvrigt. Samtidig
gør stadig faldende tilskud, og dermed stigende deltagerbetaling, på nogle former for folkeoplysning det relevant
at spørge, om folkeoplysningen også i fremtiden kan
være et åbent tilbud for alle.

Tilskud til aftenskoler i form af
folkeoplysende voksenundervisning
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Dansk Folkeoplysnings Samråds
værdigrundlag
Folkeoplysningen i Danmark hviler på et fælles værdigrundlag, der har historisk rod i en fælles pædagogisk
og demokratisk tradition, som er en del af foreningslivet
og det demokratiske hverdagsliv i Danmark. Dansk
Folkeoplysnings Samråds værdigrundlag er groet ud
af dette værdifællesskab og har fire hjørnestene:
Demokrati, frihed, mangfoldighed og fællesskab.

Demokrati
Demokratiske værdier er helt grundlæggende for
folkeoplysningen: Ytringsfrihed, åndsfrihed, forsamlingsfrihed, ligeværd, medborgerskab, medbestemmelse og
demokratisk dannelse. Vi trækker på ideer fra Grundtvig
og Hal Koch. Som Hal Koch sagde, skal demokratiet
fornyes i hvert slægtsled. Det er en af folkeoplysningens
opgaver at bidrage til denne fornyelse. Demokrati er så
meget mere end at gå til stemmeurnerne hvert fjerde år.
Det er først og fremmest den fælles åbne og nysgerrige
samtale, hvor vi lytter til hinanden og udfordrer hinandens ideer, holdninger og forudantagelser. Demokrati er
også stærke, selvstændigt tænkende og myndige borgere
og det aktive, levede hverdagsliv i fællesskab med vores
medborgere.

Frihed
Frihed er en væsentlig værdi for og i folkeoplysningen:
Frihed i form af mindretalsretten til i fællesskab at skabe
og vælge sin egen skole og sin egen idé. Frihed til at
tænke, tro og leve, som man vil. Frihed til at engagere sig
i aktiviteter og kundskabstilegnelse ud fra interesser og
ønsker om udvikling uden krav om forudgående kompetencer. Men frihed må ikke misforstås som frihed til bare
at gøre, hvad man har lyst til. Det er derimod at kunne
tage kvalificeret stilling til, hvad man har lyst til.
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De gamle filosoffer skelnede mellem frihed fra noget og
frihed til at kunne gøre noget. Frihed fra handler mest
om, at man er fri, hvis man har retten til at realisere sin
lyst. Frihed til handler om frihed til at være et myndigt
væsen, hvor man reflekterer over sit liv og sine ønsker og
forholder sig fornuftigt til dem. Denne frihedsforståelse
er en grundsten i DFS. Den form for frihed er ikke bare
givet, men forudsætter dannelse og demokratiske
fællesskaber.

Mangfoldighed
Mangfoldighed er en værdi, der handler om ligeværd og
rummelighed. Det er vigtigt, at folkeoplysningen er et
sted, hvor alle kan mødes på tværs af forskelle, sociale
skel, etnisk oprindelse, uddannelsesbaggrund, generationer, m.m. I folkeoplysningen samles man mangfoldigt
om en fælles aktivitet; det fælles tredje. På samme måde
har folkeoplysningen også en forpligtelse til at skabe rum
for borgernes mulighed for deltagelse i mangfoldige
folkeoplysende fællesskaber.

Fællesskab
Fællesskabet er en værdiskabende ramme, som folke
oplysningen skal skabes i. Uden fællesskabet ville der
alene være tale om oplysning, undervisning eller
tilfældige hobby-aktiviteter. Det handler om det helt
konkrete fællesskab menneske-til-menneske. Men det
handler også om større fællesskaber, både lokalt,
nationalt og globalt. Det gælder også indenfor kredsen
af DFS’s medlemsorganisationer.

I Danmark ses hvert år

1,8 mio.

deltagere i folkeoplysende aktiviteter

78 ud af 100 danskere
kender
Dansk Folkeoplysnings
Samråds
begrebet folkeoplysning
mission og vision
Kender

Kender ikke

MISSION
DFS’ overordnede formål er at arbejde for retten til, at
mennesker selv kan definere, hvilken samfundsmæssig
retning de tilstræber, hvad de ønsker at kæmpe for, samt
hvilke værdier, der muliggør, at de kan realisere deres
forståelse af det gode og meningsfulde liv. Folkeoplysning skal gennem dannelse og uddannelse skabe
grobund for, at alle medborgere medvirker til sikring og
udvikling af demokratiet og det folkelige fællesskab.

Dansk Folkeoplysnings Samråds mission er at
værne om og styrke folkeoplysningens vilkår
og vedkommenhed i Danmark.

VISION
Folkeoplysningen skal fungere som et korrektiv i tider,
hvor civilsamfundet presses af politiske ønsker om
effektivitet og økonomisk nytteværdi. Det gælder både
nationalt og internationalt – for det er afgørende, at det
danske oplysningsprojekt, samtidig med at det værner
om sin egen arv og tradition, altid skuer ud i verden,
både til det europæiske og globale fællesskab.

Dansk Folkeoplysnings Samråds vision er,
sammen med medlemsorganisationerne,
at sikre folkeoplysningens relevans og
aktualitet i samfundet.

Vi forbinder folkeoplysning med

Kilde: DFS (COOP survey), 2013

Kilde: DFS (COOP survey) 2013 og DFS 2018
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”… OPFYLDER DE
NUVÆRENDE
GENERATIONERS
BEHOV UDEN AT
BRINGE FREMTIDIGE
GENERATIONERS
MULIGHEDER FOR
AT OPFYLDE DERES
BEHOV I FARE”.
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Dansk Folkeoplysnings Samråds
strategiske fokusområde 2020-2022:
En bæredygtig folkeoplysning
Vores samfund er her på kanten til et nyt årti domineret
af et antal brændende platforme. Dels nogle altomfattende menneskeskabte klima- og miljøforandringer.
Klimaforandringerne er alvorlige og kalder på radikale
ændringer samt politiske løsninger på den måde, både
borgere og politikere forvalter kloden på.
Vi ser også fortsat en både global og national ulighed.
På trods af politiske ønsker over flere årtier om at
nedsætte den økonomiske ulighed, er dette ikke sket.
Også på et område som sundhed stiger uligheden, både
når man ser på forebyggelse og behandling. Eksempelvis
har de dårligst stillede større risiko for sygdomme,
ligesom de lever ti år kortere end de økonomisk og
uddannelsesmæssigt mest velfunderede.
Også eksistentielt er mennesket udfordret. Ensomhed,
angst, depression, selvskade, mm. er voksende fæno
mener, som reducerer alt for mange menneskers
livskvalitet. Ikke mindst når vi samtidig ved, at social
isolation er en udløsende faktor for dårligt helbred
– både fysisk og mentalt.
Endelig kan vi tale om en brændende platform for
demokratiets tilstand. Ikke i den forstand, at borgerne
er holdt op med at gå til stemmeurnerne. Det er de
nemlig ikke. Men i løbet af det seneste årti er bevægelsen henimod mere ekstreme højre- og venstreradikale politiske positioner taget til med deraf følgende
pres på borgernes friheds- og menneskerettigheder.
Det udfordrer forståelsen af demokratiet som et
fænomen, der både skal favne og rumme politisk
mangfoldighed og samtidigt værne om borgernes
grundlæggende rettigheder.

Folkeoplysning kan ikke alene løse de nævnte udfordringer. Men den har en unik indgang til borgernes
levede liv, og den kan derfor bidrage til at sætte borgerne i stand til at forholde sig til – og dermed sættes i
stand til at handle på – konsekvenserne af en hastigt
forandrende verden.

Derfor vil DFS de kommende år sætte fokus
på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til
et mere bæredygtigt samfund.

Vi forstår bæredygtighed, som det er defineret i Brundtlandrapporten fra 1987, som værende det, som opfylder
de nuværende generationers behov uden at bringe
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres
behov i fare. I den optik vedrører bæredygtighed lige så
meget et miljømæssigt fokus på at bremse klimaforandringerne og bevare vores biodiversitet som et humanistisk fokus på mennesket som individ og som medborger.
Folkeoplysningens bidrag til et mere bæredygtigt
samfund skal med andre ord forstås i en bred optik.
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FN’s verdensmål som ramme
Vi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål som en samlet
ramme for det strategiske fokus på, hvordan folkeoplysning kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Men vi
fremhæver seks mål som særlige pejlemærker, da disse
seks mål relaterer sig til de udfordringer, vi har beskrevet
ovenfor.

Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 3 skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for
alle aldersgrupper. I en folkeoplysningsoptik handler
bæredygtig sundhed og trivsel om at forstå og tilgå
menneskets fysiske, mentale og eksistentielle behov for
at føle sig i balance i et organisk perspektiv med fokus på
både forebyggelse og indsatser samt med respekt for, at
alle mennesker er forskellige. Folkeoplysning kan dels
byde ind med oplysning og aktiviteter om sund livsstil,
fysisk bevægelse og mental sundhed. Derudover er
folkeoplysningsaktiviteter i sig selv, med deres fundering
i fysiske fællesskaber, et væsentligt værn mod ensomhed
og social isolation. Alene den blotte mulighed for at
mødes til folkeoplysende aktiviteter til en rimelig pris og
uden andre forudsætninger end dem, enhver har med
hjemmefra, kan afhjælpe og forebygge ensomhed. 
Dertil kommer, at borgeren gennem den kundskabs
tilegnelse, han eller hun erhverver gennem de folkeop
lysende aktiviteter, ofte helt automatisk vil højne både
sin fysiske og mentale trivsel. Al forskning viser, at både
fysisk og mental stimulation af krop og sjæl har positive
helbredsmæssige følgevirkninger.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 4 skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse
og fremme alles muligheder for livslang læring. Målet
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taler direkte ind i folkeoplysningens fokus på efter- og
videreuddannelse, voksenuddannelse, fritidsundervisning og i det hele taget mulighed for livslang læring, som
er drevet af borgernes lyst til og engagement i at styrke
egen viden og færdigheder gennem fællesskaber. I sin tid
opstod folkeoplysningen gennem etablering af undervisning for unge, der ønskede at dygtiggøre sig i regning og
skrivning og ”anden nyttig undervisning”. Det er fortsat
helt afgørende for folkeoplysningen – både for dens
selvforståelse og dens funktion i samfundet – at den
bidrager til at løfte kundskabsniveauet i befolkningen.
Derfor er bæredygtig uddannelse i en folkeoplysnings
optik uddannelse, som ud fra en lighedsoptik bidrager
med vedkommende og pædagogisk inspirerende
undervisning, som er tilpasset menneskets behov for
og evne til at lære. Hele folkeoplysningens tradition og
virke er baseret på en tilgang til uddannelse, som tager
udgangspunkt i lyst og frivillighed – det skal folkeoplysningen fortsat gøre.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Mål 11 skal bidrage til at gøre byer og lokalsamfund
inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Derudover
er der også under dette verdensmål et fokus på at øge
borgerinddragelse og – deltagelse i byer og lokalsamfund. I en folkeoplysningsoptik er et bæredygtigt
lokalsamfund et samfund, hvor der er plads til og
respekt for, at fællesskaber dannes nedefra – altså af
borgerne – omkring et fælles tredje, som giver mening
og værdi for det specifikke lokalsamfund. Her kan
folkeoplysningen anspore til opblomstringen af nye
lokale og demokratiske fællesskaber, blandt andet
gennem at stille både fysiske og organisatoriske res-

sourcer til rådigheder for borgernes fælles projekter og
ideer. Sådanne folkeoplysende aktiviteter viser, hvordan
et forenings- og organisationsdemokrati spejler og
supplerer det politiske folkestyre.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 12 handler om, at vi hurtigst muligt skal reducere
vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi
producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.
Det handler blandt andet om at tilskynde forbrugere til
at reducere deres forbrug og genbruge deres affald. På
engelsk kan man indfange borgerens bidrag til et
bæredygtigt forbrug med tre simple ord: Reduce, reuse,
recycle. Folkeoplysning kan bidrage til et bæredygtigt
forbrug gennem både klassisk oplysning om, hvordan
man som forbruger nedbringer sit fodaftryk, men også
ved at være mødested for lokal aktivisme, hvor borgere
forener sig med henblik på at udvikle ideer og handlings
anvisninger til brug i deres hverdag. Folkeoplysning kan
også bidrage ved at skabe rum for debatter og behov,
som kan presse beslutningstagere til handling.

Mål 13: Klimaindsats
Mål 13 skal bidrage til at verden handler hurtigt for at
bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
I forhold til dette mål har folkeoplysningen en under
vurderet vigtig scene at fylde ud. Folkeoplysning kan
konkret bidrage til et mere klimamæssigt bæredygtigt
samfund ved på sagligt grundlag at udvide borgernes
klimabevidsthed og handlingsrum. Mange borgere vil
gerne bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne, men
ved ikke, hvor de bedst eller mest effektivt kan tage fat.
Andre går med store bekymringer for deres egen og

deres børns og børnebørns fremtid, og savner arenaer,
hvor de kan lufte den bekymring og måske også finde
håb. Skolebørn og unge studerende går på gaden i
massive protester. Der foregår en bevægelse uden for
verdens vinduer, som folkeoplysningen kan bidrage til at
kvalificere gennem forskellige former for oplysning, kurser,
foredrag, aktivisme, netværk og meget, meget mere.

Mål 16: Fred, retfærdighed og
stærke institutioner
Mål 16 skal støtte fredelige og inkluderende samfund,
give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive,
ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
Hvor mål 16 for nogle lande har betydning for opbygningen af et demokrati, der ikke eksisterer, har det i dansk
kontekst fokus på at værne om det stærke demokrati, vi
har opbygget gennem mere end et århundrede. I den
udvikling spiller folkeoplysning en væsentlig rolle. Hvor
lovgivning og Folketinget er politikernes oplysningsarena,
er folkeoplysningens borgernes. Denne væsentlige
demokratiske funktion er ikke kommet af sig selv – og
den bevares heller ikke, hvis ikke vi værner om den og
udvikler den. Derfor har folkeoplysningen en stor opgave
i både at arbejde for et bæredygtigt demokrati, her
under frihedsrettigheder og menneskerettigheder,
men også i at stille rum og mulighed til rådighed for at
borgerne kan eksekvere det folkelige hverdagsdemokrati,
som er helt afgørende for et bæredygtigt samfund.
At forholde sig aktivt og nysgerrigt til demokratiets
både muligheder og faldgruber er en bæredygtig tilgang
til den demokratiske tradition og eventuelle behov
for fornyelse.
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Hvordan vil vi arbejde med
verdensmålene?
Vores strategiske arbejde med
verdensmålene vil foregå på fire
niveauer:
1 Som gennemgående tema
Alt, hvad DFS sætter i værk i den periode, som strategien
dækker over, skal temamæssigt kobles til strategiens
formål: At sætte fokus på, hvordan folkeoplysningen kan
bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Når nye
projekter startes op, skal de som udgangspunkt holdes
op imod de særligt udpegede verdensmål. Vi skal kunne
svare ‘ja’ til spørgsmålet: Vil dette projekt/initiativ
bidrage til et mere bæredygtigt samfund? Det gælder
både for projekter, netværk, kommunikationsindsatser,
debatmøder, mm.
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2 Som værktøj
Det er nemt at sætte ord på hensigter, men sværere at
handle på dem. Derfor forpligter DFS sig på at opfylde
det strategiske fokus gennem handling – altså gennem
de metoder, vi gør brug af i vores arbejde. Det gælder
både i forhold til vores arbejde med medlemsfore
ningerne, den politiske interessevaretagelse og i forhold
til os selv. Det betyder konkret, at nye netværk og
andre initiativer, som vedrører støtte af vores medlemsforeninger og varetagelsen af deres interesser, skal
gennemføres i lyset af de udvalgte verdensmål. Starter
vi nye netværk op, skal de kobles op på bæredygtighedsmålsætningen og mindst et af de udvalgte
verdensmål. Bidrager vi til den offentlige debat, gør vi
det med et bæredygtighedsperspektiv og de udvalgte
verdensmål for øje. Men det gælder også helt ned på det
praktiske niveau, som handler om vores egen lille
verden. Vores sekretariat skal leve op til vores egne
idealer om bæredygtighed.

3 Som policy
En strategisk indsats er næppe strategisk, hvis ikke den
ønsker at påvirke det omgivende samfund. Derfor er det
også hensigten, at det strategiske arbejde med bæredygtighed og de udvalgte verdensmål skal påvirke verden
omkring os. Vi vil gerne vise politikerne, at vi som
civilsamfundsaktør går foran i kampen for et mere
bæredygtigt samfund. Vi vil også gerne inspirere både
vores medlemsorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer til at sætte bæredygtighed først. Tilsvarende
vil vi lade os inspirere af deres indsatser. I disse år flytter
stadig flere civilsamfundsorganisationer og private
virksomheder bjerge gennem deres konsekvente fokus
på at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi vil slutte
os til det kor – og være en inspirator for dem, der stadig
ikke er med. Sammen er vi stærkest.

4 Gennem partnerskaber
Folkeoplysningen er blot en af mange forskellige aktører,
der kan og er i fuld gang med at bidrage til et mere
bæredygtigt samfund. Både i det øvrige civilsamfund, i
erhvervslivet og blandt en masse offentlige aktører, er
der fuld gang i indsatser og målsætninger, som skal
hjælpe det bæredygtige samfund på vej. Også her
gælder det, at vi er stærkere, når vi står sammen. Ikke
mindst når det strategiske fokus ikke begrænser sig til en
af de tre samfundssfærer, men griber ind i dem alle.
Derfor vil DFS opsøge og opbygge frugtbare partnerskaber med aktører både i civilsamfundet, erhvervslivet og
det offentlige.
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Denne model illustrerer, hvad DFS’ strategiske fokusområde udspringer af, samt hvordan vi vil arbejde med det:

VÆSENTLIGE SAMFUNDSU DFORDRINGER SOM F OLKEOPLYSNINGEN KAN PÅVIRKE

•
•
•
•
•
•

Stigende ensomhed/fysisk og psykisk mistrivsel
Behov for uddannelse, oplysning og dannelse
Behov for lokale, demokratiske fællesskaber
Behov for ansvarligt forbrug og produktion
Klimaforandringer
Politisk ekstremisme/pres på frihedsrettigheder

UDVALGTE
VERDENSMÅL

HVORDAN VIL DFS ARBEJDE
MED DE UDVALGTE MÅL?
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TEMA

VÆRKTØJ

POLICY

PARTNERSKABER

•	Alle nye indsatser
kobles temamæssigt
på det strategiske
fokus.

•	Alle aktiviteter
gennemføres metodisk
med udgangspunkt i
det strategiske fokus.

•	DFS fremhæver det
strategiske fokus
gennem offentlig
debat og politisk
interessevaretagelse.

•	DFS opsøger og
opbygger frugtbare
partnerskaber mhp
at indfri det
strategiske fokus.
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Syv mål frem mod 2023
Med udgangspunkt i det strategiske
fokus forpligter Dansk Folkeoplysnings
Samråd sig på at arbejde for at indfri
syv mål inden udgangen af 2022

Det er DFS’ opgave at sørge for at medlemsorganisatio
nerne inddrages og inviteres til et dynamisk samarbejde
omkring det strategiske fokus, hvilket i sidste ende kan
bidrage til, at DFS kan opfylde de opstillede mål. De syv
mål er:

1 DFS har gennem den offentlige debat og offentlige
arrangementer sat fokus på, hvordan folkeoplysning kan
bidrage til et mere bæredygtigt samfund.
2 DFS har indgået progressive partnerskaber med
andre aktører (i både civilsamfundet, det offentlige og
erhvervslivet), som har til formål at løfte vidensniveauet
og handlingsrummet for borgeres og foreningers egne
muligheder for at bidrage til en mere bæredygtig verden.
3 DFS har i sine internationale samarbejder videreformidlet det nationale fokus på bæredygtighed med
henblik på at inspirere lignende aktører i andre lande til
at gennemføre lignende strategiske indsatser og
omvendt.

4 DFS har på forskellige måder inspireret medlems
organisationerne til at indføre initiativer, som har medført
et stigende lokalt fokus på bæredygtighed og/eller har til
formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at
tænke over deres egne bidrag til et mere bæredygtigt
samfund. Det er bl.a. sket gennem etablering af et
velfungerende bæredygtighedsnetværk blandt DFS’
medlemsorganisationer, som inspirerer medlemsorga
nisationerne til at drøfte problemstillinger relateret til
bæredygtighed og til at hente gensidig inspiration og
handlingsanvisninger.
5 DFS har iværksat samarbejder med medlemsorga
nisationer med henblik på at styrke nationale og lokale
indsatser i forhold til borgernes sundhed, lokale fællesskaber, uddannelse, bæredygtigt forbrug, klima
bevidsthed og demokratiske dannelse, både hvad angår
forebyggelse, oplysning, videreuddannelse og konkrete
indsatser indenfor det strategiske fokus.
6 DFS’ sekretariat har i samarbejde med medlemsorganisationerne defineret et bæredygtighedskodeks, som
kan implementeres i organisationerne.
7 DFS har gennem interessevaretagelse sammen med
sine medlemsorganisationer sikret bedre rammevilkår
for medlemsorganisationerne.
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Dansk Folkeoplysnings Samråd er en paraplyorganisation
for 36 folkeoplysende foreninger. Vores hovedopgave er at
værne om og styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed
i Danmark. Det gør vi gennem betjening af vores medlemsforeninger,
politisk interessevaretagelse og etablering af samarbejder og
partnerskaber med både medlemsforeninger og eksterne partnere.
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