UNDERSÖKNING OM BARNS OCH UNGAS FRITID 2020

Policyrekommendationer

Allt ﬂer barn och unga deltar i hobbyverksamhet
Under de senaste åtta åren har allt ﬂer barn och unga deltagit i hobbyverksamhet. År 2020 uppgav 90 procent
av de som besvarade undersökningen att de har en hobby. För alla är det dock inte nödvändigtvis ett eget val
att ha en hobby, utan det kan vara fråga om föräldrarnas önskemål.
Kommunerna bör ge alla barn och unga lika möjligheter till en hobby som de tycker om oberoende av
familjens ekonomiska situation, till exempel genom hobbysedlar.
Målgruppen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet bör utvidgas till att omfatta även studerande på
andra stadiet.
Kommunerna bör aktivt främja att barn och unga återupptar hobbyverksamhet som de har avbrutit under
coronatiden.

Det är viktigt att prioritera barn och unga vid
avvecklingen av coronarestriktionerna
Vänskapsförhållanden är ett särskilt viktigt livsområde för unga, vilket upprepade gånger ligger i toppen i olika
värderingsenkäter. Coronarestriktionerna har minskat möjligheterna att träﬀa vänner.
Barn och unga har rätt att umgås med vänner.
Barn och unga bör erbjudas gratis ställen att träﬀa och umgås med vänner.
Mångsidigt deltagande i olika kulturhobbyer har samband med ungas välbeﬁnnande. Unga som deltar mångsidigt i kulturhobbyer upplever att de mår bra oftare än unga som deltar ensidigt i kulturhobbyer.
Kulturens betydelse som främjare av välbeﬁnnande bör uppmärksammas.
Det är viktigt att se till att unga har lika möjligheter att delta i olika kulturhobbyer och att stödja särskilt
sådana kulturhobbyer som de unga deltar i.

Digitala medier har en central roll i dagens samhälle
Livet har digitaliserats snabbt och många vardagliga saker går att sköta med hjälp av olika elektroniska medier.
Medier används för att upprätthålla vänskapsförhållanden och inhämta information, men de upplevs inte som
särskilt viktiga när det gäller att utöva inﬂytande.
Ungas möjligheter till samhälleligt deltagande på digitala plattformar bör utvecklas: de unga
uppmuntras och får stöd i att delta, och de digitala metoderna för att göra deras röst hörd stärks.
Digitala plattformar utvecklas tillsammans med unga.

Det är viktigt att ingripa i osakligt bemötande
Osakligt bemötande är inget okänt inom kultur-, konst- och mediehobbyer. Unga som hör till olika
minoriteter upplever mer osakligt bemötande än unga som inte hör till en minoritet. Osakligt bemötande
bör inte tillåtas.
I hobbyverksamhet bör man förebygga mobbning och ingripa i osakligt bemötande.
Främjande av likabehandling bör utgöra en av grunderna för den oﬀentliga ﬁnansieringen.
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