
Frivillighetens samfunnsbidrag: Inkludering, demokrati, kriseberedskap 

Konferansen om frivillighetens samfunnsbidrag fant sted på Røde Kors konferansesenter i Oslo den 

15. november.  

I forbindelse med Frivillighetens år inviterte "Institutt for samfunnsforskning» til et møte med flere 

forskere som har forsket på frivillig sektors bidrag til inkludering av barn og unge, integrering under 

pandemien, i flyktningsituasjonen og i kriseberedskap.  

 

 

Kultur- og likestillingsminister, Annette Trettebergstuen, åpnet konferansen. Hun lovte full 

momskompensasjon til Frivilligheten. Alle skal med: «vi ønsker oss en høy grad av inkludering».  Det 

finnes dessverre i dag en stor sosial ulikhet, spesielt blant barn og unge.  

SSF – senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Vi ønsker aktiv deltagelse av alle. 

Grupper skaper sosiale nettverk og sosial kapital. Det er lav representasjon blant innvandrere, 

språkferdighetene varierer. Det finner i dag mye forskning på integrering og områdesatsning. Ung 

Data-forskning har kommet med mange svar og resultater. Tradisjonelle organisasjoner fanger ikke 

opp de mest marginaliserte.  Det kommer en rapport våren 2023 som er en ny studie hvor man tar 

innvandrerperspektivet på sivilsamfunndeltakelse. Dette er et samarbeid mellom IMDI og SSF. 

Dugnad er faktisk ikke et norsk fenomen, det finnes i mange andre kulturer, man gjør det bare på 

forskjellige måter. I Norge er vi så heldige at samarbeid skjer mellom frivillige og myndigheter. I 

mange andre land har man ikke tillit til sine myndigheter.  De som ikke har jobb, blir aldri heller 

frivillige. Covid og Ukraina har høynet forståelsen for frivillig arbeid for innvandrere.  

Det ble snakket om Fritidskortprosjektet, som skal gi alle barn og unge de samme mulighetene. 

Familier med stor ressurser deltar mye mer i frivillighet. De sosiale forskjellene er størst i idretts- og 

kulturaktiviteter. Det finnes en 200 siders rapport om erfaringene med Fritidskortet. Den sosiale 

ulikheten kan ha innvirkning på støtteordninger og ikke minst behovet for transport.  

Fritidserklæringen kom i år.  Det er synd det finnes så lite informasjon om hvor man kan finne all 

forskning og hvor man finner alle rapportene. Man finner mye av det her: Forsiden - Senter for 

forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (samfunnsforskning.no) 

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/


En rask konklusjon er at alle kommuner trenger en god frivillig-politikk. Den frie leken i gata er borte, 

i hvert fall i byene. Barn og unge trenger lekne arenaer for å bli robuste mennesker.  Det må også 

være forutsigbare rammebetingelser for å drive med det som er gøy.  

Frivillige organisasjoner har en viktig demokratisk rolle ved å være bindeleddet mellom 

sivilsamfunnet og politikerne/myndighetene.  Men samfunnet endrer seg, og organisasjonene har 

mistet litt av sin dominerende rolle i samhandlingen.  

Etter pandemien er det mindre aktivitet i alle organisasjoner. Det skyldes ikke nødvendigvis de har 

mistet medlemmer.  

Mye å lære her, selv om det handlet mest om barn og unge. De er jo framtiden vår!  

Monica 30.november 

 


