
Høringsuttalelse til rapporten "Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom,

demokratisk deltakelse og innflytelse"

Senterungdommen sier seg enig i de fleste konklusjoner og forslag til tiltak, som
ekspertgruppa gjør seg.

Ungdoms fritidsmiljø, deltakelse og engasjement fortjener mer fokus! Senterungdommen
mener dette er både viktig og nødvendig. På denne måten får man mer kunnskap om feltet,
samtidig som man kan gjøre seg erfaringer på hvilke tiltak som fungerer og hvordan disse skal
organiseres. Tidlig innsats kan virke forebyggende mot kriminalitet, redusere psykiske
lidelser og skape et bedre liv for mange.

Senterungdommen mener et godt ungdomsarbeid, gode fritidtilbud, idrett og kultur er
nødvendig i et velferdssamfunn. Kultur, idrett og en god fritid kan redusere
behandlingskrevende sykdom, redusere kriminalitet, rusmisbruk etc.

Senterungdommen mener det er viktig at barne- og ungdomsarbeid i minst mulig grad
produserer nye former for sosial ulikhet. Derfor mener Senterungdommen det er viktig å ikke
kommersialisere barne- og ungdomsarbeid. Senterungdommen er positiv til ekspertgruppas
forslag til tiltak som kan inkludere grupper som er 'utsatt' for diskriminering!

Kom etanse o erfarin er

Kompetansesenter for ungdomsarbeid og fritidspedagogikk
Senterungdommen er positive til at det skal etableres et nasjonalt kompetansesenter for
ungdomsarbeid og fritidspedagogikk. På den måten kan man til enhver tid holde seg
oppdatert, samtidig som man er mer tilpasningsdyktigfor nye trender og behov blant ungdom.
Vi vil understreke at det er svært viktig at det i mange tilfeller ikke finnes noe fasitsvar, men
at det kan finnes mange. Som tidligere nevnt er det også nødvendig å understreke at målet
ikke skal være at ungdomstilbud blir styrt fra sentrale myndigheter.

Bedre markedsføring av tiltak som finnes
Senterungdommen synes det er særlig viktig å sette fokus på å snu trenden til økt politisk
oppslutning og aktivitet. Barne- og likestillingsdepartementets strategiske formuleringer i
form av andre strategiske tiltak vil vi framheve at tilskuddsordninger bør markedsføres bedre.

Det er viktig å være bevisst på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Senterungdommen ser derfor positivt på at det skal foretas en forskningbasert kartlegging av
lokale kulturaktiviteter og kommunale kulturskoler, samt fritidsklubber og ungdomshus. Det
er viktig å trekke inn brukerne — altså ungdom selv — inn i dette arbeidet.

Demokrati

Demokratiprogram
I forhold til at det skal lovfestes at kommunene skal utvikle et demokratiprogram for ungdom
stiller Senterungdommen seg svært positive til dette. Vi mener at det å forplikte kommunene til å
fokusere på ungdomsdemokrati på en mer generell måte er viktig for å kunne få en lokal



forankring. Senterungdommen stiller seg mer positiv til slike konkrete tiltak framfor at det
utarbeids en egen ungdomslov, slik det er blitt foreslått i ulike fora. Senterungdommen mener at
det må legges særlig vekt på at tiltak som fremmer demokrati blant ungdom generelt.

Demokratiopplæring i skolen
Senterungdommen mener imidlertid at skolen er det viktigste stedet der ungdom skal få
demokratiopplæring, og skolene bør derfor ta et mye større ansvar når det gjelder dette. Det hadde
derfor vært positivt om det ble satset i enda sterkere grad på dette. I dag er det i for stor grad kun
en gruppe ungdommer som blir tatt med på råd da dette i hovedsak skjer gjennom elevråd på
skolene, og kommunestyre/råd for ungdom i kommunene. Samfunnet trenger å skape engasjerte
samfunnsborgere også utover de som har sittet i elevråd eller ungdommens kommunestyre,
derfor må skolen som demokratiseringsarena styrkes.

Vi ser positivt på at det er en intensjon om at skolevalgene skal være en del av et større
demokratisk opplegg. Som et politisk parti sin ungdomsorganisasjon ser vi også nytten av at
elevene på skolen får møte ungdomspartiene, siden det i de ungdomspolitiske organisasjonene
besittes det mye kunnskap i forhold til å ungdomsdemokrati. I tillegg er det mange andre
organisasjoner som har mye å bidra med i forhold til ungdomsdemokrati. Dette er en ressurs som
bør benyttes i større grad. Skolene viser likevel liten interesse for å ta i bruk denne kunnskapen
utenom skolevalgene.

Senterungdommen anbefaler at det opprettes støtteordninger som skoler kan søke på for egne
demokratiprosjekter ved skolen. For eksempel kunne dette være temadager, eller prosjekter
rettet mot nasjonalt og internasjonalt demokrati. Det bør også gis tilbud til lærere om
kurs/inspirasjonsmateriell for å lettere integrere dette som en del av undervisningen.

Utvikling av ungdomsråd/ ungdommens kommunestyre
Barn og ungdommens kommunestyre/råd er et viktig forum i forhold til demokratiutviklingen.
Generelt sett anbefaler Senterungdommen at kommunene oppretter slike fora, og gir
tilstrekkelige ressurser til oppfølging av dette. Det kan likevel være lokale variasjoner om
dette er den riktige måten å organisere ungdomsdemokratiet på. Senterungdommen mener at å
utforme nasjonale retningslinjer vil  være  med på å skape en mer formalisering av
ungdomsrådet.

Det er likevel varierende om hvordan disse foraene fungerer. Senterungdommen mener det er
hensiktsmessig at kommunene arbeider med hvordan man kan forbedre dialogen med disse
fora. Det bør for eksempel oppfordres til felles møter mellom kommunestyre og ungdomsråd
(eller elevråd der slike råd ikke finnes). Direkte dialog er spesielt viktig.

Ungdomslov
Senterungdommen har tidligere gått i mot en egen ungdomslov, og kjenner til at det er blitt
fremmet krav om dette. Vi anbefaler ikke en slik lov.

Senterungdommen mener fritids- og kultursektoren ikke egner seg for statlig styring. — Det er
svært viktig at tiltakene er tilpasset lokale forhold. På den måten kan tilbudet tilpasses de det
gjelder. Nettopp derfor er Senterungommen svært enig i at fritidsklubber i hver enkelt
kommune ikke skal skal lovfestes. Senterungdommen har samme syn på utvikling av
ungdomsråd og ungdommens kommunestyre. Demokrati kommer ikke gjennom en lovfesting,
demokrati kommer fra engasjement på grasrota.


