Handout #1

DIF-formand om
Danmarkskanon:
Foreningslivet er
en del af den
danske DNA
’Foreningsliv og frivillighed’ er blandt de 10 særligt danske
værdier og traditioner, der er udvalgt til Danmarkskanonen.
•
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Kulturministeriet og Bertel Haarder har her til morgen offentliggjort den endelige Danmarkskanon.
’Foreningsliv og frivillighed’ er blandt de 10 værdier og traditioner, der er blevet udvalgt som særligt
kendetegnende for den danske kultur. Det vækker glæde i Danmarks Idrætsforbund (DIF):
”I Danmark er vi verdensmestre i foreningsliv og frivillighed. Alene i idrætten har vi mere end 2,5
millioner medlemmer og en halv million frivillige. Næsten ni ud af ti danske børn er medlem af en
idrætsforening. Det er helt unikt og noget, der vækker beundring rundt omkring i verden. Pladsen i
Danmarkskanon viser, at foreningsidræt og de mange frivillige kræfter på græsbaner og i haller landet
rundt er en del af den danske DNA og en central dansk værdi, der skaber oplevelser for livet,” siger
formand i DIF Niels Nygaard og fortsætter:
”Foreningslivet er den sociale lim, der samler lokalsamfund på tværs af alle skel. Om du hedder Mette
eller Muhamed, om du er 10 år eller 60 år, studerende, skolelærer eller direktør, så krydser vejene i
foreningslivet. Landets omklædningsrum og caféborde i idrætsforeningerne danner rammen om
diskussioner og samtaler. Dermed er foreningerne en vigtig del af vores demokratiske dannelse og
møde med hinanden.”
I det nye regeringsgrundlag er der også stor opbakning til foreningslivet. DIF og DGI’s fælles vision om
at gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation fremgår af regeringens arbejdsplan. I 2025 skal 75
procent af danskerne være idrætsaktive og 50 procent i en forening.
”Opbakningen til DIF og DGI’s fælles vision er endnu et klart signal om idrættens betydning i samfundet
og en forudsætning for, at vi kan fortsætte den indsats, der har givet en plads i Danmarkskanon. Vi er
glade for, at foreningsidrætten har fået en så stor plads i regeringsgrundlaget og glæder os nu til at
følge op og hjælpe med at sætte bevægelse på dagsordenen i kommuner, skoler, i sundhedsvæsenet
og andre steder i samfundet i samarbejde med regeringen. Et styrket samarbejde vil gavne alle de
millioner af danskere, der er aktive i foreningsidrætten,” siger Niels Nygaard.
Sådan endte Danmarkskanon:
Foreningsliv og frivillighed, Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog,
Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed, Lighed for loven
Kontakt:
Niels Nygaard, formand i DIF: 20 73 71 12
Charlotte Brix Andersen, kommunikationschef i DIF: 40 35 34 31

Handout #2
Foreningsliv og frivillighed

En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. De sidste tre
årtier af 1800-tallet kaldes ofte ”foreningstiden”, fordi det var i den periode, at der blev
oprettet et stort antal foreninger i hele landet. Traditionen går tilbage til 1700 -tallets
patriotiske selskaber og 1800-tallets gudelige forsamlinger, men udviklede sig især
med den liberale samfundsmodels opdeling i stat, marked og civilsamfund.
Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke
eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som trænere, undervisere
og arrangører, eller dem der bare bager en kage en gang imellem. Nogle
undersøgelser viser, at tilslutningen til frivilligt engagement er faldende i de yngre
generationer, mens andre peger på, at det blot antager nye former.

Foreningerne er udbredt i både land og by, og de dækker hele spektret af interesser:
fra idrætsklubber, kulturelle foreninger og velgørenhed til grundejerforeninger,
andelsforeninger og politiske foreninger. Nogle foreninger samler mennesker på tværs
af alle samfundsgrupper og i alle aldre, mens andre samler en lille interessegruppe om
et snævert formål. Mange giver udtryk for, at foreningslivet – om det var
fodboldklubben, spejdertroppen eller amatørteatergruppen – har været med til at
forme dem som mennesker i deres barndom og ungdom og givet dem en
grundlæggende forståelse af fælleskab og aktiv samfundsdeltagelse.
Det særlige ved foreningslivet i Danmark er dets tætte samspil med det offentlige.
Foreninger er selvstændige, men mange støttes af offentlige midler.
Derfor er foreningsliv og frivillighed vigtige for fremtiden:
Frivillighed og foreningsliv betragtes ofte som centrale – og positive – elementer i det
danske samfund, fordi de bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, samarbejde,
selvstændighed, lighed og oplysning. Foreninger spiller en stor rolle for udviklingen af
et aktivt civilsamfund og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele
af samfundet. Foreningsliv og frivillighed er bærende elementer i f.eks. idrætsklubber,
spejderne, festivalkultur, forsamlingshuse og i nye tiltag som Ungdommens folkemøde
og Venligboerne.

Handout #3

Opfordring til ny
regering: Styrk
foreningslivet
Tre organisationer er gået sammen om et fælles politisk
frivillighedsudspil til den nye regering. Udspillet
’Foreningsliv og frivillighed’ indeholder fem konkrete
anbefalinger til, hvordan foreningslivet kan styrkes.
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Indfør fritidspas i alle kommuner og mindsk bureaukratiet i foreningslivet.
Sådan lyder nogle af de fem konkrete anbefalinger til et styrket foreningsliv, som de tre store
foreningsorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF),DGI og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har
sendt på gaden under titlen ’Foreningsliv og frivillighed – værdier og anbefalinger’.
”Danmark har netop fået en ny regering og et nyt folketing, som allerede har anerkendt foreningslivet
betydning i det politiske forståelsespapir. Vi opfordrer til, at politikerne passer fortsat godt på
foreningslivet og lader sig inspirere af vores anbefalinger til et styrket foreningsliv. Det er afgørende for
både borgerne og samfundet, at det frivillige foreningsliv står stærkt.Derfor er vi gået sammen med DGI
og DUF om de her anbefalinger til at gøre vores alles foreningsliv endnu bedre,” siger DIF’s formand,
Niels Nygaard
Foreningslivet i DIF, DGI og DUF er med samlet ca. 2,8 millioner medlemmer i cirka 18.000 lokale
foreninger helt centrale aktører i det demokratiske og folkeoplysende foreningsliv.
”Foreningernes fællesskaber, som er båret af over 600.000 frivillige, er hjørnestene i opbygningen af
det danske samfund. I vores foreninger har vi det vi først og fremmest sjovt, men vi bliver også sunde,
aktive og ansvarsfulde borgere. Vi bliver nysgerrige på hinanden og på verden. Og vi skaber større tillid
og sammenhængskraft. Det skal vi værne om,” siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.
Selvom foreningsdeltagelsen og frivilligheden fortsat er stabil og høj i Danmark, så er der også
udfordringer.
”Vi har en fælles udfordring med, at der er forskellige grupper i samfundet, der ofte står uden for
samfundets fællesskaber. Det har fysiske, sociale og mentale omkostninger. Vi skal derfor hjælpe alle
de borgere, der står udenfor fællesskaberne med at blive en del af foreningslivet. Det er en fælles
opgave for foreningsliv, stat og kommuner at sikre, at flere udsatte grupper involveres i foreningernes
fællesskaber,” siger formanden for DUF, Chris Preuss.
De fem anbefalinger i ’Foreningsliv og frivillighed’:
• Mindre bureaukrati i foreningerne
• Armslængde fra stat og marked til foreningslivet
• Projekter skal afløses af partnerskaber
• Civilsamfundets værdi skal synliggøres
• Fritidspas indføres i alle kommuner
Udspillet ’Foreningsliv og frivillighed – værdier og anbefalinger’ kan læses
på https://www.dif.dk/da/politik/vi-s-mener/difs-politiker-og-holdninger

Yderligere information:
Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, tlf. 30 28 32 95
Chris Preuss, formand for DUF, tlf. 22 88 99 96
Niels Nygaard, formand for DIF, tlf. tlf. 20 73 71 12
Foto: DIF (Fri afbenyttelse)

