Foreningslivet danner grundlaget for det
danske demokrati
Udtalelsen blev vedtaget af DUFs delegeretmøde den 4. december 2021
Det er af stor betydning at træde ind i et foreningsfællesskab med stærke traditioner og demokratiske
værdier. Foreningslivet giver børn og unge mulighed for at udvikle sig i et trygt fællesskab, hvor der
er plads til at begå fejl, blive stærkere og øve sig på at bruge sin stemme og indflydelse. Foreningslivet
er helt centralt i dannelsen og myndiggørelsen af den næste og nuværende generation af demokrater.
Det skaber værdi til det danske samfund, hvor respekt for andre, samtalen, åbenhed og nysgerrighed
udgør fundamentet for vores demokratiske sindelag.
Da foreninger er essentielle for demokratiet og sammenhængskraften i Danmark, er det helt centralt
at understøtte muligheden for at være med og deltage i foreningslivet. Derfor er det vigtigt at arbejde
for at nedbryde unødige barrierer og sikre gode rammevilkår for foreningslivet. Det gælder
eksempelvis det ekstreme bøvl, der opstår for mange lokale bestyrelser, og særligt kasserer, i forsøget
på at oprette og have en bankkonto. Kommunalt findes der fritidspasordninger, men det er ikke altid
nok ift. at hjælpe børn og unge til deltagelse i lokalforeningerne. De gode rammevilkår for lokale
foreninger handler også om folkeoplysningen samt de dertilhørende midler. Her er det centralt, at
lokalforeninger har gode rammer i tilskudsreglerne, og at det ikke bliver et ræs mod bunden fx i
niveauet af folkeoplysningsmidler rundt omkring i kommunerne.
For eksempel er der foreninger, som hører hjemme i kommuner, hvor folkeoplysning prioriteres højt.
Her giver det rigtig gode betingelser for, at man kan, uagtet medlemmernes privatøkonomi, sende
børn og unge på regionale og nationale kurser. Denne mulighed bør prioriteres i flere kommuner, da
det er helt centralt for at skabe motivation og gode oplevelser hos medlemmer, at de kan mødes på
tværs af landet i foreningsfællesskaber.
I foreningslivet lærer vi netop at samarbejde trods uenigheder og vores forskellige ståsteder. Den
kompetence er helt central, ikke kun for demokratiet, men også for vores evne til at forstå og
respektere hinanden. Derfor vil DUF arbejde for,
•

At foreningslivet anerkendes som en af de vigtigste aktører for den demokratiske dannelse af
børn- og unge.

•

At rammevilkår for foreninger styrkes yderligere samt at regler forenkles.

•

At folkeoplysningsområdet prioriteres højt i kommunerne.

•

At flere kommuner giver tilskud til børne- og ungdomskurser.

•

At der sikres god brugerinddragelse af lokalforeninger kommunalt ift. tilskudsregler samt
adgang til foreningsfaciliteter og naturen.

•

At der laves initiativer, som understøtter de kommunale fritidspasordninger.

•

At der sættes fokus på, hvilke barrierer, udover betalingen af et kontingent, børn fra
ressourcesvage familier møder.

