LNUs innspill til Bufdir om sårbare barn og unge
Vi sendte en spørreundersøkelse til de 100 barne- og ungdomsorganisasjonene som er medlem i LNU i går
med spørsmål om organisasjonenes aktiviteter og hvilke barn og unge de opplever at deltar/ikke deltar. Så
langt har vi fått 29 svar. Vi kan gi dere en foreløpig oppsummering av resultatene, men vil i neste uke ha
større utvalg og grundigere analyser.
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•
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Alle respondenter har gjennomført digitale arrangementer i løpet av de siste 3 mnd. 55% av disse
opplever at det er langt færre eller noen færre som deltar på de digitale arrangementene
sammenliknet med når tilsvarende aktiviteter arrangeres fysisk. 20% opplever at det er cirka like
mange, og 20% opplever at det er noen flere. Blant de som opplever at det er noen flere trekkes det
frem at de når utover et bredere geografisk område, da flere vil delta når de slipper å reise langt.
Vi har spurt om deltakelse blant barn med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser og barn
fra lavinntektsfamilier. Så langt er det cirka 70% som svarer "vet ikke" på spørsmål om disse
gruppene deltar i større eller mindre grad enn tidligere. Noen trekker likevel frem at de mistenker at
deltakelsen blir mindre hos barn fra lavinntektsfamilier som ikke har tilgang på nødvendig datautstyr
for å delta på aktivitetene, for eksempel tilgang på en Minecraft-server eller egen PC. Noen
mistenker også at barn og unge med sosial angst vil ha vanskeligheter med å komme tilbake når
aktivitetene starter fysisk igjen. Samtidig er det noen som peker på at de fremover vil arrangere flere
aktiviteter digitalt i tillegg til de fysiske, fordi det gjør at barn og unge med geografiske eller fysiske
begrensninger i større grad kan delta.
I løpet av sommerferien planlegger 62% å gjennomføre arrangementer digitalt og 75% planlegger å
gjennomføre fysiske arrangementer. Blant de 18 som til nå har svart at de vil arrangere
sommeraktiviteter er det 13 (72%) som forventer langt færre eller noen færre deltakere på
sommeraktivitetene. Blant de 21 organisasjonene som har besvart spørsmål om antall deltakere på
sommeraktiviteter var det til sammen 6200 deltakere på sommeraktiviteter i 2019, mens det til
sammen forventes 3737 deltakere i år (nedgang i antall deltakere på ca 40%). Det vil være spesielt
utfordrende for barn og unge som enten er i risikosonen eller har foreldre/søsken er i risikosonen å
delta på fysiske aktiviteter.

Når det gjelder tiltak for å nå ut til flere barn og unge, vet vi fra tidligere undersøkelser og dialog med
organisasjonene at de er presset økonomisk og kapasitetsmessig. Endring av aktivitetstilbudet er
kostnadsdrivende. Kompensasjonsordningen for arrangementer treffer ikke barne- og
ungdomsorganisasjonene godt nok, selv om 10 millioner ekstra grunnstøtte i revidert statsbudsjett hjelper på
den umiddelbare økonomiske situasjonen. En del organisasjoner har også opplevd utfordringer med å finne
lokaler som er store nok til å overholde en meter avstand mellom deltakere - dette vil forhåpentligvis bli
lettere med de siste endringene i smittevernreglene. Mange organisasjoner frykter varig medlemstap som
følge av situasjoenn, og fremover vil de trenge ressurser for å holde på og rekruttere medlemmer for å
motvirke dette.
Bare ta kontakt om dere lurer på noe.
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