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1 Udtalelse 1
2
3 Udtalelse vedr.:
4 Alle unges ret til kommunale fritidstilbud
5
6
7 Forslag til udtalelse:
8 En stigende andel af børn og unge i Danmark mistrives, og det er ikke længere forbeholdt en mindre gruppe 
9 af særligt sårbare børn og unge at opleve ensomhed, manglende sociale fællesskaber og tilhørsforhold. Der er 

10 derfor mere end nogensinde før brug for, at der er stabile fritidstilbud til alle børn og unge. Fritidstilbud 
11 omfattende fritidsklubber, juniorklubber, ungdomsklubber, ungdomsskoleklubber og ungdomsskoletilbud.
12
13 Igennem flere år har fritidsområdet været mål for kommunale besparelser. Som resultat heraf er udbuddet af 
14 kommunale fritidstilbud meget varieret i landet. Alle børn og unge har eksempelvis ikke længere et 
15 tilgængeligt klubtilbud i deres lokalsamfund. Det kan enten skyldes, at klubtilbuddet rundt om hjørnet er 
16 blevet sparet væk, og de andre tilbud ligger så langt væk, at de ikke kan betragtes som egentlige tilbud. 
17 Andre steder er åbningstiden blevet indskrænket, eller det pædagogiske personale skåret ned til et minimum. 
18
19 Kommunale fritidstilbud er stærke arenaer for unges demokratiske engagement. Her kan unge mødes på 
20 tværs af årgange, køn og sociale skel. I fritidstilbuddene er der endvidere plads til, at unge uden for job og 
21 uddannelse kan finde en betydningsfuld plads i verden. Det kan være gennem deltagelse i rollespil, ungeråd 
22 eller en gamingcafe. Det kan også være i det uformelle møde med en kompetent pædagog, at en dør åbnes til 
23 et fritidsjob eller modet til at søge ind på en uddannelse skabes. Klub- og fritidstilbud er også væsentlige 
24 aktører i det almene forebyggelsesarbejde blandt børn og unge. Både når det gælder trivsel, men også ift. 
25 risikoadfærd og øvrig sundhedsfremme. Gode almene fritidstilbud bidrager til rettidige indsatser for den 
26 brede gruppe af børn og unge.
27
28 Kommunale fritidstilbud skaber ikke kun grobund for gode fællesskaber, men er ofte også brobyggere til det 
29 civilt organiserede fritidsliv for de børn og unge, der ikke kommer fra ressourcestærke baggrunde. Der 
30 skabes lokalt gode og trygge samarbejder, der gør det muligt for alle børn og unge at få skabt meningsfulde 
31 fællesskaber uden for skolen i samarbejde mellem de kommunale tilbud og de klassiske lokale 
32 foreningstilbud. En del af limen for børn og unges samlede fritidsliv er derfor de kommunale fritidstilbud.
33
34 I arbejdet med at dæmme op for børn og unges mistrivsel i dag, er de kommunale fritidstilbud en aktiv part i 
35 udvikling frem for afvikling. Derfor er vi nødt til at give det en stemme. Det civile foreningsliv løfter rigtig 
36 meget, men det er også en stor byrde at lægge alene på dem, når så mange børn og unge har brug for en 
37 hjælpende hånd tilbage ind i fællesskaberne. Her bør der arbejdes sammen på tværs og med samme mål for 
38 øje. At alle børn og unge har et aktivt fritidsliv, hvor de oplever at være en del af et fællesskab.
39
40 Derfor mener DUF, at:
41
42  At der skal være klub og ungdomsskoletilbud tilgængeligt for alle børn og unge op til 18 år
43
44  At nationale politikere skal gøres opmærksomme på det fundament, som de kommunale fritidstilbud 
45 kan være i en fremtidig national handleplan for børn og unges trivsel
46
47 Motivation:
48 Børn og unges mistrivsel er på alles læber, og DUF har gjort sig til bannerfører for, hvordan fællesskaberne i 
49 DUF paraplyen kan medvirke til at dæmme op for denne mistrivsel. I klubberne ved vi, at der er kompetent 
50 og uddannet personale, som kan danne grundlag for struktureret arbejde med de unges trivsel. Derudover kan 
51 de medvirke til et samarbejde med de omkringliggende foreningstilbud, så den samlede trivsel kan øges, og 
52 fællesskaberne kan styrkes til gavn for alle børn og unge. DUF er de unges stemme, og de unges stemme 
53 fortjener at blive hørt i kommunerne, når der skal prioriteres. DUF kan medvirke til, at det bliver mere 
54 tydeligt, at det kommunale fritidstilbud har en særlig positiv betydning for unge og deres trivsel.
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56 Forslagsstillere:
57 Ungdomsringen, Sind Ungdom, FH Ungdom, DaBuf, DSU


