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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed
(2007/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. 
december 2006 om programmet Europa for Borgerne til fremme af et aktivt 
medborgerskab i Europa (2007-2013)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. 
november 2006 om oprettelse af programmet Aktive unge for perioden 2007-20132,

– der henviser til Rådets afgørelse 2006/144/EF af 20. februar 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-
2013)3,

– der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for samhørighed4,

– der henviser til Rådets resolution 2003/C 295/04 af 25. november 2003 om fælles 
målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af unges fulde deltagelse i 
uddannelse, beskæftigelse og samfundsliv (KOM(2007)0498),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 
om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under 
erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere6,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om frivilligt arbejdes bidrag til økonomisk og 
social samhørighed (CdR xxx/08),

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om frivilligt 
arbejde: dets opgave i et europæisk samfund og dets virkning (SOC/243, CESE 
1575/2006),

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om fremme af foreninger og fonde i Europa 

                                               
1 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.
2 EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30.
3 EUT L 55 af 25.2.2006, s. 20.
4 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
5 EUT C 295 af 5.12.2003, s. 6.
6 EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30.
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(CdR 306/97)7,

– der henviser til artikel 158 og artikel 159 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at pålidelige skøn viser, at mere end 100 mio. EU-borgere er engageret i 
frivilligt arbejde8,

B. der henviser til, at de første resultater af anvendelsen af FN's håndbog om non-profit 
institutioner (NPI'er) viser, at NPI'ernes økonomiske bidrag gennemsnitligt udgør 5 % af 
BNP, og at det frivillige arbejde, selv efter en forsigtig beregning, udgør mere end en 
fjerdedel heraf9, 

C. der henviser til, at en nylig undersøgelse om europæiske organisationer, der benytter 
frivilligt arbejde, påviste en høj merværdi: for hver euro, som organisationerne brugte på 
at støtte de frivilliges aktiviteter, fik de gennemsnitligt 3-8 euro tilbage 10,

D. der henviser til, at det frivillige arbejdes meget betydelige bidrag til opbygning af social 
kapital bør anerkendes fuldt ud, 

E. der henviser til, at det fremgik af den seneste rapport fra Eurofound, at social kapital 
udgør et centralt element i forsøget på at udvikle politikker til fremme af den økonomiske 
udvikling i landdistrikterne 11,

F. der henviser til, at det i en nylig undersøgelse af et vellykket Urban-program i Århus 
understreges, at lokale borgere og frivillig indsats har betydet meget for programmets 
vellykkede gennemførelse12,

G. der henviser til, at der ikke kun er en målelig økonomisk værdi knyttet til frivilligt arbejde, 
men at det kan give betydelige besparelser for offentlige tjenester, og at det i den 
forbindelse er vigtigt at sikre, at frivilligt arbejde supplerer de offentlige tjenester og ikke 
anvendes som en erstatning heraf,  

H. der henviser til, at frivilligt arbejde bidrager til den frivilliges personlige og sociale 
udvikling og har en positiv betydning for samfundet, 

I. der henviser til, at der er en forbindelse mellem frivilligt arbejde og en bæredygtig 
                                               
7 EFT C 180 af 11.6.1998, s. 57.
8 Eurobarometer-rapport. "Social Reality Stocktaking" (februar 2007).
9 Rapport fra John Hopkins University, 'Measuring Civil Society and Volunteering'. September, 2007. 
www.jhu.edu/ccss.
10 "Volunteering works", Institute for volunteering research and volunteering. England, september 2007.
11 Jf. Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. Det Europæiske Institut til Forbedring af Arbejds- og 
Levevilkårene.  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
12 Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community". Resumé på engelsk. 
Urban II-programmet i Århus 2002-2007. 
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udvikling,

J. der henviser til, at det er vigtigt at fremme og støtte bedste praksis inden for forvaltning af 
frivilligt arbejde i de organisationer, der benytter frivillige, 

K. der henviser til, at Rådet i ovennævnte resolution 2003/C 295/04 tilskynder til større 
inddragelse af unge i samfundslivet, i participatoriske sammenhænge og i frivilligt 
arbejde,

L. der henviser til, at frivilligt arbejde kan have en positiv indflydelse på folks sundhed13, og 
at denne sundhedsfordel gælder for alle aldre og kan virke forebyggende mod fysisk og 
psykisk sygdom,

M. der henviser til, at frivilligt arbejde understøtter lokale udviklingsinitiativer og medvirker 
til en vellykket gennemførelse af en række EU-støttede initiativer som f.eks. Leader-, 
Interreg- og Peace-programmerne,

1. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at anerkende 
værdien af frivilligt arbejde i forbindelse med udviklingen af social og økonomisk 
samhørighed; tilskynder endvidere til at indgå partnerskaber med frivillige organisationer 
og, efter relevant høring af sektoren for frivilligt arbejde, at udarbejde planer og strategier 
med henblik på at anerkende, værdsætte, støtte, lette og fremme frivilligt arbejde;

2. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at gøre en alvorlig 
indsats med henblik på at gøre det lettere for frivillige organisationer at få adgang til 
støttemidler uden overdreven udfyldning af formularer, papirnusseri og bureaukrati, 
samtidig med at den nødvendige kontrol med anvendelsen af de offentlige midler 
opretholdes;

3. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at partnerskabsprincippet, som er nedfældet 
både i Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne 
(programmeringsperioden 2007-2013) og i Fællesskabets strategiske retningslinjer for 
samhørighed, ikke altid overholdes på nationalt plan14, og tilskynder derfor 
Kommissionen til at træffe hensigtsmæssige administrative og institutionelle 
foranstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til dens egne politikker, procedurer og 
protokoller i forbindelse med strukturfondenes høringer, forhandlinger og efterfølgende 
aktiviteter;

4. anbefaler, at alle medlemsstater opstiller regelmæssige NPI-"satellitregnskaber", og 
kræver, at frivilligt arbejde indgår i disse "satellitregnskaber", så de politiske 
beslutningstagere kan tage højde for NPI'erne, når de fastlægger deres politik; anmoder 
endvidere om, at der foretages en vurdering af, hvordan det frivillige arbejde kan indgå 
som en særlig kategori i EUROSTAT's statistikker;

5. støtter på det kraftigste den opfattelse, at frivilligt arbejde ikke bør erstatte lønnet arbejde;
                                               
13 Jf. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007). 
14 Jf. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service. 
November, 2004.
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6. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod et system på tværs af alle fonde, hvor 
frivilligt arbejde anerkendes som et bidrag til medfinansiering af projekter, og til at 
udarbejde mekanismer til beregning af omkostningerne ved frivilligt arbejde; glæder sig 
over de bestræbelser, som nogle af Kommissionens generaldirektorater har gjort for at 
skabe større forståelse for anvendelsen af frivilligt arbejde som en del af finansieringen af 
EU-støttede projekter;

7. opfordrer Kommissionen til at forbedre mulighederne for ældre frivillige arbejdere ved at 
anvende programmer, som kan supplere programmet Aktive unge og gennemføres 
parallelt hermed, og endvidere fremme særlige programmer til udvikling af frivilligt 
arbejde med deltagelse af flere generationer;

8. opfordrer medlemsstaterne til at fremme frivilligt arbejde inden for alle samfund, både 
virkelige og virtuelle, f.eks. frivilligt arbejde i familier eller frivilligt arbejde i 
marginaliserede grupper eller grupper, som traditionelt ikke udfører frivilligt arbejde;

9. opfordrer Kommissionen til at styrke anerkendelsen af frivilligt arbejde som en aktivitet 
til erhvervelse af kompetencer og færdigheder gennem YOUTHPASS, samtidig med at 
det sikres, at frivilligt arbejde ikke betragtes som et supplement til, men som en del af en 
formel uddannelse; anmoder endvidere Kommissionen om at foretage en undersøgelse af 
udviklingen af en fælles ramme og et fælles sprog, som nationale/lokale værktøjer kan 
benytte for at fremme mobiliteten for frivillige arbejdere;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at vedtage 
et EU-charter for frivilligt arbejde, som fastsætter de frivillige organisationers rolle, 
herunder deres rettigheder og opgaver; 

11. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at 
fremme frivilligt arbejde gennem uddannelse på alle niveauer og give mulighed for 
frivilligt arbejde på et tidligt stadium i uddannelsessystemet, således at det betragtes som 
et normalt bidrag til samfundslivet samt til fortsat at fremme sådanne aktiviteter også for 
ældre elever, f.eks. på universitetsniveau gennem "service learning" ("læring i en god sags 
tjeneste"), hvor studerende arbejder sammen med lokale grupper i en partnerskabsmodel 
som led i deres eksamensprojekt, for at styrke forbindelsen mellem sektoren for frivilligt 
arbejde og uddannelsessektoren på alle niveauer og for at bidrage til, at frivilligt arbejde 
betragtes som en del af livslang læring;

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at skabe et lovgrundlag i 
fællesskabsretten for at fritage frivillige organisationer for at betale moms af indkøb;

13. opfordrer medlemsstaterne til under overholdelse af subsidiaritetsprincippet at skabe en 
bæredygtig infrastruktur for frivilligt arbejde, der omfatter spørgsmål som f.eks. de 
frivillige organisationers hovedfinansiering;

14. anbefaler, at 2011 erklæres for det europæiske år for frivilligt arbejde; 

15. anerkender de mange forskellige former for frivilligt arbejde i medlemsstaterne, men 
opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til, hvor det er muligt, 
at lære af hinanden ved at udveksle bedste praksis på alle niveauer;
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16. anbefaler, at der gennemføres flere grænseoverskridende projekter med frivilligt arbejde;

17. opfordrer Kommissionen til på tværs af alle områder at indarbejde en "positiv indstilling 
til frivilligt arbejde" i politik og lovgivning;

18. opfordrer de berørte parter til at give borgerne relevante oplysninger om muligheder for at 
arbejde frivilligt;

19. tilskynder Kommissionen til sammen med plan D for dialog, debat og demokrati at 
fremlægge en plan V for værdsættelse, validering og sikring af synligheden (visibility) af 
frivillige arbejdere;

20. anmoder Kommissionen om at revidere sin visumpolitik for deltagere fra ikke-EU-lande i 
anerkendte EU-programmer for frivilligt arbejde med henblik på at indføre en mere liberal 
visumordning, især over for frivillige arbejdere fra EU's nabolande;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Frivilligt arbejde er et yderst værdifuldt bidrag til samfundet. Deltagelse i frivillige aktiviteter 
er et konkret udtryk for deltagelsesdemokrati, og der er en stærk forbindelse mellem frivilligt 
arbejde og aktivt medborgerskab.

Størstedelen af det frivillige arbejde foregår på lokalt eller regionalt plan, og partnerskab 
udgør et vigtigt instrument, når det gælder om at sikre, at frivillige grupper deltager på en 
meningsfuld måde. De synergieffekter, der opstår gennem et virkeligt partnerskab, tilfører alle 
resultater en reel merværdi. Partnerskabsprincippet er da også formuleret meget klart i 
forordningen om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden15.

På lokalt/regionalt plan gør frivilligt arbejde det lettere at inddrage lokale aktører, som styrkes 
gennem deres deltagelse og handling. Denne styrkelse fremmer selvtillid og motivation og 
kan i en regional sammenhæng bidrage betydeligt til en regional identitet.

På nationalt plan kan denne styrkelse ændre forholdet mellem borger og stat fra en situation, 
hvor borgeren står i et klientforhold til myndigheden, til en situation, hvor borgeren på 
hensigtsmæssig vis gennem kollektiv handling kan spille en meningsfuld rolle ved at bidrage 
positivt til livet i lokalsamfundet. Det er værd at nævne, at en sådan udvikling, der generelt 
betragtes som positiv, ikke altid bliver vel modtaget af dem, der "har magten". Der er en 
række årsager hertil, ikke mindst at en fremgangsmåde med borgerdeltagelse kan betragtes 
som en udfordring til status quo og undertiden vise sig at være uhensigtsmæssig. En nylig 
undersøgelse fra ECAS (European Citizen Action Service) om civilsamfundsorganisationers 
medvirken i otte nye medlemsstater illustrerer, at situationen vedrørende partnerskaber er 
utilfredsstillende16. Det er nødvendigt at finde løsninger på illusionen om inddragelse17, hvis 
partnerskabsprincippet, som alle EU-institutioner støtter, skal overholdes. Hvidbogen om nye 
styreformer i EU18 slår da også til lyd for "et større engagement blandt befolkningen og 
græsrodsbevægelserne i lokalsamfundet" i partnerskaber på flere planer19. For mange 
mennesker kan deltagelse i en frivillig organisation være deres eneste erfaring med 
demokratiske processer uden for vælgerens normale ramme20, og de relevante myndigheder 
bør gøre det lettere at deltage.

Ifølge Kommissionens meddelelse om at styrke de frivillige organisationers rolle skønnes det, 
at mellem en tredjedel og halvdelen af befolkningen i EU-15 deltager i en eller anden form for 
                                               
15 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 
1260/1999. Artikel 9. EFT L 210 af 11.7.2006, s. 38.
16 Jf. Harvey, B. Juli 2004. "The illusion of inclusion" Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Rapport udarbejdet for European Action Service.
17 Jf. Harvey, B. Juli 2004. "The illusion of inclusion" Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Rapport udarbejdet for European Action Service.
18 Jf. Kommissionens hvidbog om nye styreformer i EU KOM(2001) 428 endelig, Bruxelles, 25.7.2001, s. 11, 
3.1.
19 Harvey, B. Juli 2004. "The illusion of inclusion" Access by NGOs to the structural funds in the new member 
states of eastern and central Europe. Rapport udarbejdet for European Action Service. 
20 Jf. Kommissionens meddelelse om fremme af foreninger og fonde i Europa. (1997).
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frivilligt arbejde21, og at mere end 100 mio. borgere er engageret i frivilligt arbejde i EU-2722, 
hvor antal og former for aktiviteter dog varierer fra land til land.  Derfor vil fremme af 
frivilligt arbejde på EU-plan gennem Fællesskabets politikker, støtte af frivilligt arbejde ved 
hjælp af EU-midler og anerkendelse af og engagement inden for frivilligt arbejde på EU-plan 
bidrage til at skabe direkte relationer mellem borgerne, deres lokalsamfund og EU. 
En af vore største udfordringer er at klare globaliseringsprocessen, især hvor borgerne føler, at 
afgørelser om deres fremtid træffes langt væk fra dem selv, og hvor der er en fornemmelse af, 
at man kun har lidt eller ingen kontrol med det, der sker på globalt plan. Frivilligt arbejde kan
betragtes som en modvægt til nogle af globaliseringens negative følger, idet borgerne ikke 
kun er forbrugere, men kan fungere som katalysatorer for forandring ved at øve indflydelse på 
lokale initiativer, som sigter mod at forbedre de økonomiske forhold og livskvaliteten i 
lokalsamfundet.  Dermed kan de skabe en følelse af at have et sted, hvor de hører til og føler 
sig hjemme. Samtidig kan de frivillige forøge det positive udbytte af globaliseringen, f.eks. 
ved at engagere sig i elektronisk eller virtuelt frivilligt arbejde. Virtuelt frivilligt arbejde 
består i at udføre sine opgaver helt eller delvis via internettet.  Det gør det muligt for folk at 
engagere sig i frivillige aktiviteter, selv om de på grund af travlhed,
personlige præferencer, handicap eller hjemlige forpligtelser ikke kan eller
ikke ønsker at udføre frivilligt arbejde i marken. Frivillige, der rejser til udlandet for at gøre 
en frivillig indsats, bidrager betydeligt til interkulturel dialog og forståelse, og det samme 
gælder for indvandrere, der udfører frivilligt arbejde i deres "nye" samfund.

For den enkelte fremmer frivilligt arbejde en følelse af personligt værd sammen med en 
følelse af samhørighed med andre. Frivilligt arbejde er måske den mest bæredygtige form for 
vedvarende energi. 

Definition

I denne betænkning er frivilligt arbejde defineret ved følgende kriterier:
1) Frivilligt arbejde udføres ikke for økonomisk vinding, dvs. det er ulønnet.
2) Det udføres af egen fri vilje.
3) Arbejdet kommer en eller flere personer uden for familie- og vennekredsen til gode.
4) Det er åbent for alle.
Der findes en række former for frivilligt arbejde, som overordnet set omfatter gensidig hjælp 
og/eller selvhjælp, filantropi eller tjenester for andre, kampagnearbejde, støttearbejde, 
deltagelse, selvstyre23.

Europæisk volontørtjeneste (European Voluntary Service - EVS) er en særlig form for 
volontørtjeneste, som fremmes af Kommissionen under programmet Aktive unge 2007-2113. 
Det giver unge mulighed for at udtrykke deres personlige engagement gennem 
volontørarbejde, som udføres uden betaling og på heltid i et fremmed land i eller uden for EU. 

Social kapital 

Ikke i alle, men i rigtig mange tilfælde spiller frivilligt arbejde en betydelig rolle i 

                                               
21 Jf. Kommissionens meddelelse om fremme af foreninger og fonde i Europa. (1997), s. 4. 
22  Eurobarometer-rapport. "Social Reality Stocktaking" (februar 2007). 
23 Measuring volunteering, A Practical Toolkit. Independent Sector and United Nations Volunteers.
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opbygningen af social kapital. Frivilligt arbejde fungerer ofte som katalysator for forenende 
aktiviteter og hermed for opbygningen af social kapital, især i landdistrikter eller økonomisk 
dårligt stillede områder. Det er vanskeligt at definere social kapital, men begrebet omfatter 
ganske givet følgende elementer: tillid, samarbejde og det at være fælles om noget, sociale 
netværk, deltagelse i delte adfærdsnormer, engagement og samhørighedsforhold. Social 
kapital er en skjult ressource, som findes i de forbindelser, der opstår i og mellem grupper. 

Af dokumentet Social Capital - "The Missing Link" fremgår det, at "naturlig kapital, fysisk 
eller produceret kapital og menneskelig kapital traditionelt er blevet betragtet som grundlaget 
for nationers velstand og for økonomisk vækst og udvikling. Det er nu blevet anerkendt, at 
disse tre former for kapital kun delvis bestemmer den økonomiske vækstproces, fordi de 
overser den måde, hvorpå de økonomiske aktører handler indbyrdes og organiserer sig med 
henblik på at skabe vækst og udvikling. Det manglende led er social kapital."24

Flere undersøgelser har vist, at frivilligt arbejde, set som en integreret del af den sociale 
kapital, spiller en vigtig rolle for udjævningen af økonomiske uligheder.25 Især undersøgelsen 
"Social Capital in the European Values Study Surveys"26 konkluderer, at "social kapital i form 
af frivilligt arbejde er positivt forbundet med regional økonomisk vækst". På lignende måde 
understreger Daniel Moucque i "A survey of socio-economic disparities between the regions 
of the EU", at social kapital er en vigtig faktor i udjævningen af regionale uligheder.27

Frivilligt arbejde bidrager til økonomisk samhørighed

Frivilligt arbejde fremmer Lissabon-målene ved at

1) øge beskæftigelsesegnetheden
Frivilligt arbejde er et vigtigt led i tilegnelsen af færdigheder og forbedringen af den 
frivilliges beskæftigelsesegnethed. De frivillige opnår en række færdigheder og kompetencer. 
Ifølge Kommissionens seneste meddelelse om fremme af unges fulde deltagelse i uddannelse, 
beskæftigelse og samfundsliv28 er frivilligt arbejde en måde, hvorpå unge mennesker kan 
indhente værdifulde, uformelle arbejdserfaringer og således tilegne sig færdigheder, der kan 
gøre overgangen fra uddannelse til beskæftigelse lettere. Endvidere konkluderede Det 
Europæiske Råd i foråret 2005, at det er nødvendigt, at berørte aktører, herunder regionale og 
lokale aktører, tager Lissabon-strategien til sig og aktivt deltager i virkeliggørelsen af dens 
mål. Det gentog også, at de strategiske retningslinjer29 erkender betydningen af denne 
inddragelse. Det er vigtigt at understrege, at selv om frivilligt arbejde er et vigtigt redskab til 
                                               
24 Grootaert, C. "Social Capital: The Missing Link". Social Capital Initiative Working Paper No. 3. The World 
Bank (April 1998). 
25 Jf. Zak og Knack - Trust and Growth.
     Jf. Fukuyama's Study on Trust, (1995).
     Jf. Knack and Keefer (1995,1997) Paper on Social Capital.
     Jf. Sonja Mikkelsen, leder af Urban II-programmet, Århus, Danmark "A model for developing deprived 
neighbourhoods. 
26  Jf. Van Schaik, Tilburg University. "Social Capital in the European Values Study Surveys".
27 Daniel Moucque er i Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik. Han var redaktør af den sjette 
periodiske rapport og var medforfatter af den første rapport om samhørighed.
28 KOM(2007) 498.
29 Rådets beslutning 2006/702/EC af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for 
samhørighed, betragtning 7. EUT L 291, s. 12.
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at øge de frivilliges beskæftigelsesegnethed, må det ikke udnyttes som en alternativ 
beskæftigelsesforanstaltning. Frivilligt arbejde indgår også i livslang læring.

Gennem frivilligt arbejde får de mest sårbare grupper i samfundet mulighed for at ændre deres 
tilværelse, deltage aktivt i lokalsamfundet og gennem erhvervede færdigheder og 
kompetencer få bedre adgang til lønnet beskæftigelse eller genoptage deres uddannelse. 

2) fremme den sociale integration
Frivilligt arbejde kan i kraft af at være en uformel og ikke-formel læringsoplevelse åbne op 
for en række muligheder for mennesker, som er udelukket fra det formelle 
undervisningssystem eller har været uden beskæftigelse i længere tid. De foreliggende 
forskningsresultater tyder på, at arbejdsløsheden er lavere blandt mennesker med erfaringer 
fra frivilligt arbejde30. Eftersom næsten en ud af seks unge i EU forlader skolesystemet tidligt, 
og en ud af fire unge voksne (i aldersgruppen 25-29 år) ikke har fuldført en gymnasial 
uddannelse31, kan de færdigheder, som de frivillige tilegner sig, vise sig at være yderst 
værdifulde for deres adgang til arbejdsmarkedet og for fremme af den sociale integration.

Den økonomiske værdi af frivilligt arbejde

Ifølge John Hopkins Universitets rapport "Measuring Civil Society and
Volunteering", udgivet den 25. september 2007,32 bidrager non-profit institutionerne 
(NPI'erne) i en række lande til bruttonationalproduktet i omtrent lige så høj grad som 
byggesektoren og finanssektoren, og med dobbelt så meget som den offentlige sektor. De 
tegner sig med andre ord for 5-7 % af BNP i de pågældende lande. Disse konklusioner er 
formuleret på baggrund af data, som er udarbejdet af de officielle statistiske kontorer i otte 
lande (Australien, Belgien, Canada, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Japan, New Zealand 
og USA). Det er værd at bemærke, at yderligere 20 lande, både i- og ulande, har forpligtet sig 
til at opstille sådanne satellitregnskaber, og at en række andre lande er i gang med at indføre 
dem. Dette viser tydeligt, at flere og flere lande er blevet opmærksomme på det frivillige 
arbejdes betydning for nationalregnskabet.

Det frivillige arbejdes bidrag til social samhørighed 

Frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle for styrkelsen af social samhørighed. På EU-plan 
omsætter frivilligt arbejde EU's værdier som f.eks. solidaritet, social samhørighed og 
integreret samfund til praksis. Engagement i frivilligt arbejde sætter folk i stand til at 
genvinde målrettethed og ansvarsfølelse og at strukturere deres tilværelse. 

Frivilligt arbejde på tværs af generationerne 
Frivilligt arbejde på tværs af generationerne hjælper til at knytte de unge til deres 
lokalsamfund. Ved at der gives ansvar tilbage til de unge, får de mulighed for at gøre noget 
for sig selv. Ældre mennesker, som engagerer sig i frivilligt arbejde, kan bidrage med egne 
erfaringer og ekspertise. På grund af demografiske forandringer udgør ældre frivillige 

                                               
30 Final Report CEV General Assembly 23.03.07. (Paris, Frankrig). 
31 KOM(2007)498.
32 Rapport fra John Hopkins University, "Measuring Civil Society and Volunteering". September, 2007. 
www.jhu.edu/ccss.
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arbejdere en enorm uudnyttet ressource i vore lokalsamfund. Når unge og ældre mennesker 
engagerer sig i lokale aktiviteter, mødes generationerne gennem det frivillige arbejde, hvor de 
kan lære af hinanden og fremme den gensidige forståelse.  

Frivilligt arbejde i splittede samfund

I Nordirland har frivillige, ofte med finansiel støtte fra Peace- eller Interreg-programmerne, 
spillet en central rolle i forsonings- og fredsbestræbelserne. Frivillige med forskellige sociale 
og politiske traditioner og forskellig religiøs baggrund har arbejdet side om side om konkrete 
projekter og har gennem sådanne aktiviteter hjulpet til med atter at sammenføje splittede 
samfund. Lignende resultater er opnået i Cypern og De Baltiske Stater. 

Frivilligt arbejde kan fremme integration og interkulturel dialog 

Frivilligt arbejde gør det nemmere for migranter og tredjelandsstatsborgere at engagere sig i 
lokalsamfundet. Det fremmer endvidere den interkulturelle dialog og erfaringsudveksling og 
kan også gøre det muligt for unge, der deltager i frivilligt arbejde i udlandet, at høste positive 
erfaringer med mangfoldighed og dermed bidrage til at forhindre diskrimination og 
fordomme.

Frivillige bidrager direkte til kulturel udvikling

Frivilligt arbejde sikrer øget mulighed for kulturel udfoldelse og deltagelse. 

Afsluttende bemærkning

I Europa-Parlamentet bør det være vor opgave så vidt muligt at øge værdien af det gode 
arbejde, der allerede gennemføres i medlemsstaterne. Det er nødvendigt, at vi sikrer kontrol 
med, at EU's politikker, procedurer osv. skaber synergieffekter, som tilfører merværdi. 
Vi bør tilskynde til udviklingen af civilsamfundet og deltagelsesdemokrati og således gøre det 
lettere for borgerne at blive en del af denne proces og derved bidrage til målet om at bringe 
Europa tættere på borgerne. Fremme, støtte og lettelse af adgangen til frivilligt arbejde 
ledsaget af voksende social kapital vil være et yderst værdifuldt redskab til at opnå dette.
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