
Workshop om inkludering i frivillige organisasjoner



Agenda

• Frivillighet Norge og inkluderingsprojektet  

• Trender i frivilligheten

• Inkludering i vår organisasjon – hvorfor og hvordan?



Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt

Bidra til et større etnisk mangfold i frivillige organisasjoner

Inkludere minoritetsorganisasjoner i organisasjonsfellesskapene

• Informasjon om frivilligheten til minoritetsbefolkningen

• Inkludering i tradisjonelle norske organisasjoner

• Nettverk mellom tradisjonelle organisasjoner og minoritetsorganisasjoner

• Frivillighetspolitikk

Et inkluderende samfunn forutsetter

en inkluderende frivillig sektor



Om Frivillighet Norge

Interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner

320 organisasjoner 

Konsensusbasert

• Rammebetingelsene for drift av frivillig organisasjon

• Kompetanse på kontakt med myndigheter og organisasjonsdrift

• Synliggjøre frivillig sektor

Visjon: 

Større rom for frivilligheten!



Før vi går videre…....

Hva er mangfold?

….... og hva er inkludering?

…og er det forskjellig fra

integrering?



Frivilligheten på frammarsj

• 5 millioner innbyggere – 10 millioner medlemskap

• 100 000 lag og foreninger

• Det frivillige arbeidet utgjør 148 800 årsverk

• 61 % av den voksne befolkningen gjør frivillig arbeid

• Tall fra 2010 viste at 36% av minoritetsbefolkningen

gjør frivillig arbeid. Grunn til å tro at dette har økt.



Trender

•Flere ”frittstående” frivillige

•Folk ”shopper” i organisasjonslivet

•Utfordrende å rekruttere til verv

•Organisasjoner rekrutterer i egne nettverk

•Få aktive med minoritetsbakgrunn i 

tradisjonelle norske organisasjoner

•Økende mangfold – grunnlag for stor 

oppslutning!



Spørsmål til diskusjon 1

•Hvorfor ble du medlem/frivillig første gang?

•Hvordan valgte du organisasjonen du er medlem/frivillig i?

•Snakk sammen 5 min



Hvem skal vi inkludere?

eller

Hva skal vi inkludere til?



”Hvor er alle 

disse 

organisasjonene?”



”Ingen har 

spurt meg”



”min familie har 

lang tradisjon for å være med i ungdomslaget”



”Vi er åpne, men 

det er ingen som kommer”



”de betaler ikke kontingenten”



”kvinnene 

går ikke ut 

alene”



”vi kan ikke invitere dem hjem til 

oss. Vi vet jo ikke hva de spiser”



”pubkveld 

første fredag 

i måneden”



”Ta med gode 

sko og 

pølsepinne”



Inkludering i vår organisasjon - hvorfor og hvordan?





Lettere for organisasjoner å finne folk
og lettere for folk å finne organisasjoner



Spørsmål til diskusjon

Hvorfor ønsker du at din organisasjon skal inkludere personer med ulik bakgrunn?

Hva tror du nye medlemmer og/eller frivillige med ulik bakgrunn kan tilføre din 

organisasjon?

Noen stikkord:

-Gjenspeile befolkningen

-Utfordre fastgrodde holdninger i organisasjonen og samfunnet

-Få flere ressurser, flere aktive, flere medlemmer

-Organisasjonsutvikling

-Nye aktiviteter



På hvilken måte kan dere bidra til å inkludere personer med ulik bakgrunn?

Har du forslag til tiltak som dere kan sette i gang?



Stikkord diskusjon

Noen stikkord:

-Lag en rekrutteringsstrategi. Nye rekrutteringsarenaer. Rekrutteringsarrangement

-Oppsøk nøkkelpersoner. Personlig kontakt

-Samarbeide med minoritetsorganisasjoner

-Får nye medlemmer den informasjonen de trenger?

-Skap trygghet med en fadderordning.

-Bygg tillit hos foreldrene Tilby aktiviteter for hele familien?

-Fokuser på selve aktivitetene

-Tilpass tidspunkt for aktiviteter og arrangementer

-Tilpass møtekultur, matvaner og alkoholbruk

-Obs på økonomi og språk som mulig terskel



TAKK FOR MEG OG LYKKE TIL!

www.frivillighetnorge.no


