FRITIDSERKLÆRINGEN
Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om
barnets rettigheter, herunder artikkel 31:

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid
og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder
og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt
ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen
til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske,
rekreasjons- og fritidsaktiviteter.
For å realisere dette må alle barn ha mulighet til å delta jevnlig
i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Skal vi nå dette målet må vi samarbeide om å bygge ned barrierer for
deltakelse. Alle barn og unge må inkluderes på lik linje, uavhengig av for
eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne,
bosted og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap
og aktiviteter. Barn som vokser opp i fattigdom eller som ekskluderes
sosialt av andre årsaker, som mangel på tilgjengelighet og tilrettelegging,
kulturelle barrierer og andre former for diskriminering, opplever mye
ensomhet. Vi ønsker ikke at fattigdom skal gå i arv mellom generasjoner.
Barn i lavinntektsfamilier skal få bedre livskvalitet her og nå.
En rekke kommuner, kunst- og kulturaktører, idrettslag, fritidsklubber samt
frivillige og ideelle organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere
barn og ungdom i sine tilbud. Potensialet for å få til en bredere deltakelse
er derfor god.
God utveksling av informasjon om eksisterende løsninger og behov, kan
bidra til et bredere og bedre tilbud. Barn, ungdom og foresatte som står
utenfor de organiserte fritidstilbudene trenger ofte informasjon om hvilke
fritidstilbud som finnes, hvor og når de skjer, hvordan man melder seg på
og hvor man kan søke støtte til aktiviteten og låne utstyr. Informasjonen
bør være enkel å forstå, man bør vurdere å gjøre den tilgjengelig på flere
språk. Dette gjelder tilbud både i offentlig og frivillig regi.
Flere fritidstilbud bør bli universelt utformet, slik at alle barn, unge og
foresatte kan delta på fritidsarenaer på like vilkår. Deling av informasjon og
kompetanse om tilrettelegging vil gi enda flere mulighet til å bli inkludert.
Barn og unges rett til medvirkning må ivaretas og vil bidra til bedre
løsninger for å inkludere alle barn på fritiden.

VI ER DERFOR ENIGE OM:
1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta

i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder.
Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap
og opplever tilhørighet og mestring.

2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og
fritidsaktivitetene de skal delta i.

Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere barn
og ungdom i sosiale felleskap og aktiviteter, men vi har ikke lyktes med
å gjøre det mulig for alle å delta.

LØSNINGENE MÅ FINNES I FELLESKAP, DERFOR VIL VI:
1. Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få

delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

2. Fremme betydningen av å satse på, og synliggjøre lokale lag og

foreningers aktivitetstilbud som et viktig virkemiddel for sosial inkludering av barn og unge i lokalsamfunnet.

3. Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner

og frivillighet kan samarbeide om å sikre at alle barn og unge har
mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av for
eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, bosted og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

4. Prioritere barns behov og ønsker i utviklingen av fritidsarenaen,

gjennom å spre god praksis og systematisere arbeidet med å sikre
barns medvirkning.
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