Frivilligrådet opfordrer til opgør med ”udenforskabet”
Frivillighed og samskabelse må aldrig ende som en lukket klub for de særligt indviede
uden deltagelse fra dem, det handler om. Civilsamfundet og den frivillige verden har et
særligt potentiale i at få alle med, men det kræver, at man tør se sig selv i øjnene. Det er
hovedbudskabet fra Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann, på rådets
årsmøde onsdag den 19. november, som har temaet: ”Hvem er med i fællesskabet?”
Det nuværende Frivilligråd står for at skulle takke af efter en tre-årig periode og give stafetten
videre til et nyt råd og glæder sig over regeringens nye udspil om at gøre livet lettere for de
frivillige, så det blandt andet bliver muligt at arbejde flere timer som frivillig uden fradrag i
sociale ydelser. Frivilligrådet fremhæver også, at samskabelse, som er et af det afgående råds
mærkesager, har været med til at skabe ny synergi mellem forskellige aktører.
Ingen lukket fest
Mange stede er samskabelse blevet et begreb, der tænkes ind helt fra starten, når nye
initiativer sættes i værk. Det er positivt, men det kan rumme en fare for, at samskabelse ender
som en lukket fest mellem de frivillige organisationer, kommuner og andre, der allerede
arbejder på området, advarer formanden.
”Samskabelse handler om, hvordan vi involverer flest muligt i det aktive medborgerskab, men
mange steder ser jeg en udpræget ”dem-og-os” eller ”bruger/frivillig” tankegang, der i høj
grad står i vejen form, at alle har mulighed for at blive en del af fællesskabet. I stedet skaber
vi en slags ”udenforskab”, siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann om
baggrunden for rådets oplæg til en ny civilsamfundsstrategi, der blandt andet lægger vægt på
at udfordre den snævre og rigide skelnen mellem brugere og frivillige, givere og modtagere,
og henviser til en nyere analyse fra CBS, som forsigtigt skønner, at 8,2 pct. af hver eneste
årgang i løbet af deres liv lander uden for samfundet og har mere end svært ved at komme ind
igen. Her kan civilsamfundet spille en aktiv rolle, så alle kommer med ind i de frivillige
fællesskaber.
Brug potentialet – mange kan blive givere frem for modtagere
”Der er ingen modsætning mellem inklusion og godt socialt arbejde, men det kræver, at vi tør
se os selv i øjnene og se, hvor vi har mulighed for at blive bedre. Den frivillige verden,
civilsamfundet som helhed, men såmænd også det offentlige, skal være bedre til at se
potentialet i de mennesker, de forsøger at hjælpe. De skal turde vise dem den tillid og det
ansvar, det er at være en ligeværdig medborger i samfundet. Alle har noget at byde på og skal
have mulighed for at vise det. Frivillighed er for de mange og ikke kun for de få,” siger Vibe
Klarup Voetmann
Frivilligrådets årsmøde afholdes den 19. november kl. 09.00 – 16.00 i Dansehallerne i
København. Se dagens program her
Yderligere oplysninger om Frivilligrådet og årsmødet fås hos:
Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, på tlf. 26 12 18 32
Terkel Andersen, sekretariatschef i Frivilligrådet, på tlf. 20 11 35 05

