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Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Følgende uttalelser vedtas: 

• U1 – Uttalelse om krigen i Ukraina 

• U2 – Uttalelse om sommertilbud 
 
 
Bakgrunn 

Uttalelser gir uttrykk for organisasjonens mening om enkelte, ofte viktige, saker som kan 
kommuniseres utad.  
 
Delegatene kan fremme forslag til uttalelser på ting de mener Landsstyret bør mene noe om 
offentlig. Det er opp til sentralstyret, fylkeslagene og delegatene å komme med forslag til uttalelser. 
 
Forslag til uttalelser ligger vedlagt.  

Landsstyret vedtar: 

 

 

Uttalelser viser hva organisasjonen mener om ulike tema. Alle tema og saksområder som 

berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket.  

Uttalelser vedtas på Landsmøte og av Landsstyret, annen hvert år.  



Vedlegg: U1 1 

 2 

Uttalelse om krigen i Ukraina  3 

 4 

I februar gikk Russland til krig mot Ukraina. Enhver krig har forferdelige humanitære konsekvenser 5 
der den pågår. Samtidig kan den gjøre barn og unge i Norge bekymret for familie og kjente i 6 
krigssoner, og for at krigen skal komme hit.  7 
 8 
Ungdom og Fritid fordømmer Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Krigen er ulovlig fordi 9 
Russland har brutt en av de mest sentrale lovene i internasjonal rett: FN-paktens artikkel 2, kapittel 1. 10 
Denne bestemmelsen sier at alle FN-land skal løse sine konflikter fredelig, og at ingen land skal true 11 
med å bruke makt eller bruke makt mot et annet land. Krig fører også til at barn og unges rettigheter 12 
etter barnekonvensjonen og menneskerettighetserklæringen brytes.  13 
 14 
Samtidig kan krig være vanskelig for barn og unge som bor i Norge. Noen har kanskje familie og venner 15 
i Ukraina eller Russland som de bekymrer seg for. Enkelte kan kjenne på utfordringer relatert til sin 16 
russiske eller ukrainske tilhørighet. Andre barn og unge, spesielt barn og unge med bakgrunn fra krig 17 
og konflikt, kan føle seg utrygge og bekymret for at krigen skal spre seg i Europa og komme til Norge. 18 
I slike situasjoner blir det ekstra viktig at alle barn og unge føler seg velkommen, sett og trygge på 19 
klubb. 20 
 21 
For at det skal være tilfellet er det viktig at klubbansatte tar ungdommer på alvor og diskuterer temaer 22 
som er viktige for dem ved å utfordre holdninger og ved å skape bevissthet rundt konsekvensene av 23 
slike holdninger, uten å moralisere. For å komme i en posisjon der det kan gjøres effektivt må 24 
klubbansatte delta i miljøet med ungdommene og bygge relasjoner slik at enkeltindivider og gruppa 25 
som helhet får et best mulig miljø. I tillegg er det viktig at klubbansatte er bevisste sin rolle som 26 
forbilder for ungdommene de jobber med, og at de møter alle med et åpent sinn og godt humør. 27 
Nulltoleranse for mobbing og krenkende handlinger skal praktiseres, og det skal arbeides aktivt for å 28 
fremme solidaritet og samhold med andre grupper i samfunnet.  29 
 30 
I våre Kvalitetskriterier finner du mer informasjon om hvordan klubbansatte bør jobbe med 31 
holdningsskapende arbeid i klubb.  32 
 33 
Lurer du på hvordan du skal igangsette praten med noen som synes denne situasjonen, eller noe annet, 34 
er vanskelig? Her har du syv tips til å starte samtalen.  35 
 36 
Trenger du noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med Mental Helse Ungdom her.  37 
 38 

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/fn-pakten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
https://www.fagforbundet.no/globalassets/globale-filer/ungdogfritfagforbundet.pdf/
https://mentalhelseungdom.no/for-parorende/7-tips-til-a-starte-samtalen/
https://mentalhelseungdom.no/fa-hjelp/


Vedlegg: U2 1 

 2 

Uttalelse om sommertilbud   3 
 4 
I fjor sommer gjennomførte en rekke fritidsklubber sommeraktiviteter for barn og unge med 5 

støtte fra utdanningsdirektoratet. Dersom kommuner skal kunne rigge tilsvarende 6 

aktiviteter og tilbud i sommerferien 2022 må de få tilsvarende tilskudd og rask informasjon 7 

om tilsagn.    8 

 9 

I fjor utlyste utdanningsdirektoratet en støtteordning for kommuner der de kunne søke på 10 

ekstraordinære midler til å gjennomføre sommeraktiviteter for barn og unge. Aktivitetene 11 

skulle både være morsomme for brukerne og bidra til læring. I mange kommuner ble 12 

aktivitetene lagt til fritidsklubbene som allerede arrangerer ferietilbud og som raskt søkte om 13 

midler til dette.  Som resultat ble ferietilbudet for barn og unge i mange kommuner utvidet i 14 

bredde, antall og type aktiviteter. I tillegg var mange av tilbudene gratis.   15 
 16 
Flere steder i Norge forventer politikere og innbyggere at kommunen skal rigge tilsvarende 17 

aktiviteter og tilbud for sommeren 2022. Dersom suksessen skal gjentas er det imidlertid slik 18 

at kommunene må få bevilget tilsvarende tilskudd som i fjor. Informasjon om hvorvidt det blir 19 

mulig for kommuner å søke om midler til sommeraktiviteter og -tilbud for barn og unge bør 20 

offentliggjøres så raskt som mulig. På den måten kan kommuner planlegge og gi klubbansatte, 21 

barn og unge en forutsigbar sommer – og kanskje ekstra aktiviteter å glede seg til.   22 
 23 
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