Referat fra Borgermøde om frivillighed og aktivt medborgerskab den 29.
september 2014
I forbindelse med udarbejdelsen af en politik om frivillighed og aktivt medborgerskab inviterede Dragør
kommune til et borgermøde om emnet. Formålet med borgermødet var at drøfte, hvad forskellige
aldersgrupper kan bidrage med i det frivillige univers og hvordan de bedst motiveres til at deltage som
aktive medborgere.
Borgermødet blev indledt med to inspirationsoplæg. Først talte Ole Münster fra FrivilligDanmark om
tendenser indenfor det aktive medborgerskab og kom med forskellige eksempler på, hvordan frivillighed
kan se ud og organiseres. Dernæst talte Søren Houen Schmidt om et cykelprojekt, han havde startet, hvor
frivillige kører de ældre fra Wiedergården rundt i området i rickshaw-cykler.
Efter de to oplæg blev forsamlingen inddelt i 3 grupper, der alle drøftede de samme to spørgsmål: Hvad kan
forskellige aldersgrupper bidrage med i det frivillige univers og hvordan kan flere motiveres til at melde sig
som frivillige og tage et større ansvar i deres lokalsamfund. Der blev opereret med tre aldersgrupper:
børn/unge, voksne (den aldersgruppe, der typisk har hjemmeboende børn) og ældre. Derudover blev det
også drøftet, hvilke rammevilkår der skal til, for at få frivilligheden til at blomstre.
Generelt blev det fremhævet, at frivillighed skaber fællesskab, hvilket både kan ses som et af målene med
frivilligt arbejde og samtidig en begrundelse for at deltage. Dernæst blev der også lagt vægt på fællesskabet
og mødet på tværs af generationer. Ud over det sociale samvær på tværs af alder, kan generationerne også
lære af hinanden. Endelig blev det fremhævet, at frivillige ikke skal erstatte kommunalt arbejdskraft, men i
stedet være et supplement til dette.
Nedenfor er en liste over de forslag, der også blev fremlagt og drøftet i de tre grupper.

Hvad kan børn/unge bidrage med:






Unge kan undervise ældre i it-værktøjer, mens de ældre kan fortælle historier om deres barndom og
gøre historie mere levende.
Som aktive i sportsforeningerne, fx som juniortræner for nogle, der har det lidt svært
Der er behov for flere unge i politik
Børn kan danne et hundelufterkorps
Unge kan arrangere musikfestivaler og andre aktiviteter for andre unge

Hvad kan de voksne bidrage med:




Lave initiativer hvor børnene er centrum for fællesskabet, så voksne møder hinanden og får idéer.
Være aktiv deltagende i det børnene deltager i.
Lave madklubber for børn.



Bådoplæggene kan bruges til cykelforhindringsbane eller parkour om sommeren. Forældre, bådejere
mv. kan hjælpes ad med at lave det.

Hvad kan de ældre bidrage med:




Ældre kan dele af deres livserfaring og fungere som historiefortællere, og kan måske indgå i den
understøttende undervisning i folkeskolen.
Ældre kan hjælpe hinanden ud af ensomhed ved hjælp af aktivitetsbånd.
Alle over 75 år besøges af visitatorer. Disse visitatorer kunne også opfordre ensomme til t deltage i
fællesskaber

Hvad kan motivere flere til at blive frivillige













De fleste engagerer sig, fordi de har en interesse for det felt, de engagerer sig indenfor, fx en
sportsgren.
Det skal give mening for den enkelte
Folk skal have oplevelser, når de indgår i frivillige aktiviteter
De er forældre og andre voksne, der har ansvaret for at de unge engagerer sig og lærer at man sagtens
kan bidrage
Voksne er ofte frivillige til de fritidsaktiviteter, deres børn er engagerede i
De frivillige organisationer kan sørge for, at de frivillige kan få kompetencer, de kan bruge udenfor det
frivillige felt, fx ved at betale for relevante kurser.
Oprette fonde, der giver penge til idéer indenfor frivillighedsområdet.
Udnævne unge frivillighedsambassadører, der kan inspirere andre unge til at engagere sig.
De unge bør have et sted at samles og mulighederne for selv at bestemme. Det har de unge dog til dels
har fået i den nye ungdomsklub.
Der kan oprettes et ungdomsråd
Frivillige aktiviteter skal være mere synlige, særligt de aktiviteter der ikke omhandler børn
Eventbaseret projekter som stafet for livet – der er måske nemmere at få folk til at engagere sig i
afgrænsede projekter

Andet








Der mangler et sted, man kan henvende sig, hvis man får en ide til et nyt frivillighedsprojekt.
Der mangler et forum eller samlested for alle frivillige aktiviteter, så de, der vil engagere sig ved, hvilke
projekter de kan deltage i og hvem, de skal henvende sig til og så de forskellige grupper kan dele
inspiration og erfaring med hinanden.
Wiedergården skaber fællesskab mellem frivillighedsgrupper og Ældre Sagen, et forslag kunne være at
åbne Wiedergården for frivillige for alle aldre
Der skal være nogle gode rammer for udøvelsen af frivilligheden og kommunale barrierer for frivillighed
skal fjernes.
Vigtigt at kommunen støtter op og kan rykke hurtigt.
Tilgængelighed – der skal være kort fra beslutning til handling og der skal være fleksible rammer

