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Vedrørende: Høringssvar til Kultur- og fritidspolitik 

 
Hej 

Mange tak for invitationen til at engagere os i processen med den nye Kultur- og 
fritidspolitik og muligheden for at afgive et høringssvar. Som spejdere ligger især 
fritidsområdet og børn- og ungeområdet os på sinde som engagerede i en frivillig forening 
i god vækst og midt i en spændende udvikling med projektet Pæremose Havn. 

Overordnet set glæder det os at vi i høj grad kan spejle vores værdier og vores forening i 
mange af beskrivelserne og nøgleordene i den nye politik. Vi hører til de klassiske, 
folkeoplysende foreninger med børn og unges personlige udvikling og netværk for øje. 
Samtidig sætter vi stort fokus på tilgængelighed og fleksibilitet i et forsøg på at efterkomme 
den høje efterspørgsel efter at engagere sig i vores forening. Med Pæremose Havn er vi 
ved at i højere grad bevæge os ind på lokal byudvikling og borgerinddragelse, områder der 
faktisk kan give god mening også for foreningslivet når blot vi ikke forventes at dække alle 
de i politikken prioriterede områder. En sund respekt for frivillighed og egen motivation gør 
at vi kan få mest muligt ud af kommunens foreningsliv også for de der ikke direkte er 
medlemmer. Således kan vi skabe lokal sammenhængskraft når frivillige får lov at yde en 
indsats og gøre en forskel i overensstemmelse med egen motivation og værdier. Derfor 
værdsætter vi især politikkens tema om foreningslivet der understreger essentielle værdier 
som "frivillighed, engagement, interessefællesskab, medbestemmelse og demokrati" og at 
det er "vigtigt at fastholde respekten for foreningernes formål og autonomi". Samtidig 
værdsætter vi at inddragelse af foreninger og frivillige fortsat vægtes og hilser konkrete 
samarbejds- og undviklingsprojekter velkomne som f.eks. Pæremose Havn er et godt 
eksempel på. Vi oplever også at temaet om faciliteter stemmer rigtigt godt i tråd med 
projektet Pæremose Havn, og glædes derfor over at kunne se en synergi mellem 
politikken og vores forenings forsøg på at række længere ud mod lokalsamsundet og 
medborgerne. 

Måske er det forventeligt givet rammerne og afsenderen på politikken, men fra vores 
forenings perspektiv oplever vi desværre Kultur- og fritidspolitikken som ret ubalanceret 
med overvægt på kultur frem for fritid. Mens alle temaer synes at inddrage et 
kulturperspektiv, så er temaerne "Tag ejerskab for kulturlivet" og "Børn og unges møde 
med kunst og kultur" helt uden fritidslivselementer. Det undrer og ægrer os i meget høj 
grad at børn og unge kun fremhæves som en prioriteret målgruppe inden for kulturområdet 
når nu vi som forening ser så mange gode grunde til også at lade dem være en prioriteret 
målgruppe inden for fritidslivet. Børn og unges fritidsliv, hvad enten det er med kulturelle 
eller andre fritidsaktiviteter, er med til at udvikle deres person såvel som værdier, at lære 
dem at indgå og tage ansvar i meningsfulde fællesskaber og er ifølge vores erfaring om 
noget med til at give dem en lokal forankring som medborgere der vil deres lokalsamfund 
og lokale fritidsliv og giver et stærkt incitament til at blive boende og bidrage lokalt. Derfor 
mener vi at børn og unge som målgruppe også for fritidslivet fortjener sin plads i Kultur- og 



fritidspolitikken.  
Skævvridning mellem kultur og fritid bliver endnu tydeligere når man ser på afsnittet 
"Rammesætning" der alene består af kulturelle eksempler og anvisning af kulturpuljer, -
fonde, -institutioner, -arv og -miljøer. Alt imens fritids- og foreningslivet er helt fraværende. 
Dette er dybt bekymrende set fra det frivillige foreningslivs perspektiv idet vi bliver 
bekymrede for om dette reelt vil blive en politik der giver et dækkende og ligeværdigt fæste 
for fritidslivet, eller om det reelt er en regulær kulturpolitik (således som pdf-
dokumentnavnet også antyder) hvorunder man halvhjertet forsøger at dække fritidslivet og 
foreningslivet ind i stedet for at se fritidsområdet som et i sig selv prioriteret område i 
lokalpolitikken. Umiddelbart ser vi potentiale for gode synergier mellem kultur- og 
fritidsområdet hvis de prioriteres ligeværdigt som vigtige faktorer i at skabe et godt og 
udviklende miljø for kommunens medborgere, men ikke hvis det skal ske på bekostning af 
fritidsområdet. I så fald bør fritidsområdet i lighed med idrætten i stedet have sin egen 
politik. Så vi håber meget at denne uligevægt ikke er tiltænkt i den grad som den fremstår i 
udkastet til politikken og at der vil kunne indskrives en bedre balance hvor både kultur- og 
fritidsliv får lov at gennemsyre hele politikken.  
 
Så overordnet set hilser vi politikken velkommen og glæder os over at der er mange 
prioriteter og indsatsområder hvor vi kan spejle os som forening og bidrage til at opfylde 
politikken, men er samtidig dybt bekymrede over den oplevede ubalance mellem kultur og 
fritid i politikken og ønsker at denne balance opvejes og at børn og unge også bliver en 
prioriteret målgruppe på fritidsområdet. 
 
Med venlig hilsen 
Mia Varming Rangholm 
Ballerup Gruppe - Det Danske Spejderkorps 


