Konference om ungdom, frivillighed og foreningsliv i Norden, mandag den 3.
december 2012 kl. 9.00-9-15

Kære alle,
Tak for at jeg måtte komme i dag.
Det nordiske samarbejde er enestående i verden. Det skyldes, at det er
folkeligt forankret og har forstået at inddrage græsrødderne i det nordiske
samarbejde. Og hvem er så de græsrødder? Det er nemlig jer – de frivillige
organisationer – gode mennesker, der brænder for en bestemt sag.
Mennesker som jer, der fravælger bekvemmeligheden foran TV’et, og som
har det menneskelige overskud til at gøre en ekstra indsats. I gør en
forskel.
Og der er mange gode grunde til, at vi ikke kan klare os uden de frivillige
organisationer:
Den frivillige sektor og foreningslivet spiller en stor rolle i Danmark og i
de øvrige nordiske lande. Frivilligt arbejde handler ikke om kroner og ører,
men om mennesker og relationer. Frivilligt arbejde skaber
sammenhængskraft, forbedrer levevilkår og udfoldelsesmuligheder for
mange mennesker, i idrætsklubber, kulturlivet, lektiecafeer og væresteder.
Foreningsarbejde giver kompetencer både på det faglige og personlige
plan.
Foreningslivet har især stor værdi for børn og unge og bør derfor indtage
en nøglerolle i forhold til at gøre Norden til verdens bedste sted for børn
og unge. En undersøgelse viser, at danskere der er eller har været medlem
af en ungdomsorganisation trives bedre socialt end personer uden for
foreningslivet. Foreningslivet uddanner mennesker socialt, så de får
kompetencer, der skaber social trivsel og en øget livskvalitet. Større tillid
til andre borgere og inklusion i fællesskaber er yderligere positive effekter.
Den større åbenhed og tillid ved deltagelse i ungdomsorganisationerne
hænger sandsynligvis sammen med, at foreningslivet lærer unge at
samarbejde, dialog i praksis og at skabe relationer til andre.
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Ungdomsorganisationerne skaber varige venskaber og lærer unge at møde
og interagere med andre mennesker. Man er ganske enkelt mere lykkelig,
hvis man er eller har været engageret i en ungdomsorganisation, og den
effekt varer ved ind i voksenlivet.
Desværre kan det også ofte være svært at forene ungdomsliv med
foreningsliv. De unge ønsker fritidsaktiviteter, der har et islæt af frirum
over sig, det må ikke være for skoleagtigt og seriøst, det er vigtigt at have
det sjovt. Men samtidig er læring og personlig udvikling og oplevelsen af
progression også vigtigt, og det stiller store krav til foreningerne om at
ramme den rigtige balance.
På den positive front er der stor lyst til frivilligt arbejde blandt de unge.
Undersøgelser viser, at af de unge der ikke er engageret i frivilligt arbejde,
vil 64% gerne yde en frivillig indsats, hvis de bliver bedt om det. Der er
således et stort potentiale for at flere unge kan deltage i frivilligt arbejde.
Det gælder også i forhold til etniske unge.
Der er derfor god grund til at I mødes i dag foreninger imellem og
erfaringsudveksler og lærer af hinandens succeser. Dette er netop et af
hovedmålene bag konferencen om Ungdom, Frivillighed og Foreningsliv i
Norden.
Med disse ord vil jeg ønske jer en god konference, men også takke for den
store indsats, der ydes derude.

