
Myndighederne er også ved at aflive foreningslivet 

Ved Birgitte Gorm Hansen bestyrelsesmedlem for Danske yoga- og meditationslærere, og Charlotte 

Fuglsang, direktør i Danmarks Bridgeforbund/Tankesports-Forbundet. 

Nu er minkene døde, men også andre dele af samfundet er tæt på aflivning. Det gælder ikke mindst 

foreningerne og de mindre private aktører i kulturlivet. Grundstammen her er det frivillige og det sociale 

arbejde. Men det er jo ikke den rene filantropi. Der skal betales husleje, løn til undervisere og andre faste 

udgifter. 

Medlemmerne og dermed også vores eksistensgrundlag forsvinder i takt med de skærpede forbud og 

restriktioner, og for de mindre aktører i kulturlivet er det tvivlsomt, om de kan rejse sig igen uden et tilbud 

om hjælpepakker. Alene inden for de seneste to uger er fire yogaskoler lukket efter at have stået uden 

økonomisk kompensation hele efteråret.  

Den gradvise masseaflivning af foreningslivet sker, samtidig med at eksperter udtrykker en stærk 

bekymring for vores mentale sundhed. I mediebilledet er der en tendens til, at foreningslivet primært 

består af idrætsaktiviteter for unge. Det er langt fra tilfældet. Det brede foreningsliv dækker over et hav af 

aktiviteter og berører alle aldersgrupper og samfundslag. Over 20.000 danskere spiller bridge på klubplan, 

der dyrkes yoga, vi mediterer, vi laver håndarbejde og dyrker e-sport sammen.  

Det danske foreningsliv er noget særligt. Vi mødes om den pågældende aktivitet, men vi mødes også om 

det sociale. Foreningslivet giver både til den enkelte og til de mange. Det er gennem foreningslivet, at både 

unge og folk i den arbejdsdygtige alder kan nyde et velfortjent afbræk i hverdagen. Det er her, vi søger hen 

for at finde ro, være kreative og aktive og få fornyet energi til hverdagen. For de ældre handler det måske i 

højere grad om at skabe relationer og bryde ud af ensomheden. I alle tilfælde er vores foreningsliv 

nødvendigt for at opretholde en god mental sundhed – og derfor er det afgørende, at vi også er her efter 

nytår. 

Vi, der står bag det brede foreningsliv, skal i de forskellige paraplyorganisationer også fungere som 

myndighedernes forlængede arm i forhold til at fortolke retningslinjer og rådgive vores medlemmer. Denne 

opgave har vi naturligt påtaget os det seneste halve år, selv når den har givet anledning til ængstelse og 

forvirring. Men vi påtager os et stort samfundsmæssigt ansvar ved at skulle videreformidle myndighedernes 

anbefalinger i en situation, hvor sundhedsmyndighederne selv virker usikre på rækkevidden af deres 

hastige beslutninger. Dette er imidlertid alvorligt, da truslen i sidste ende er politiets bødeblok og folks 

sundhed. Politiet udøver endda ofte et meget stort skøn i den konkrete situation.  

Hver gang regeringen udmelder nye retningslinjer, giver det anledning til en del henvendelser fra vores side 

til myndighedsministeriet, som i vores tilfælde er Kulturministeriet. Et ministerium, hvor vi i høj grad 

savner, at ministeren udviser en større interesse for de rammevilkår, vores forskellige aktiviteter dyrkes 

inden for, her menes i forhold til de politiske aftaler, der laves omkring undtagelser fra f.eks. 

forsamlingsforbud og kvadratmeterkrav. 

På trods af at vores område på ingen måde kan sammenlignes med det, der foregår i idrætsforeningerne, 

afvises vi, når vi efterspørger en differentiering af retningslinjerne. Og nu er der tavshed på linjen til 

Kulturministeriet. 

 



Vi har brug for differentierede løsninger 

Når kulturministeren lover hjælp til ensomme og isolerede borgere, virker det paradoksalt, at man indtil nu 

lader den brede del af forenings- og kulturlivet ligge og bløde. 

Hvis de nuværende restriktioner skal vare ved et godt stykke ind i 2021, er vi – med foreningslivets 

overlevelse og vores mentale sundhed for øje – nødt til at bede om, at regering og Folketing gør sig mere 

umage med at forstå, hvordan de forskellige aktiviteter udøves i praksis – og herunder at der gives 

mulighed for at kunne differentiere regeringens meget restriktive forsamlingsforbud på 10 personer.  

Der har indtil videre været udvist en total mangel på villighed til at diskutere det faktum, at der er forskel 

på crossfit og mindfullness, og at en hvilende yogatime eller en skakturnering næppe udgør samme 

sundhedsrisiko som en håndboldkamp. 

Der bør være mulighed for, i samråd med sundhedsmyndighederne, at differentiere kvadratmeterkrav og 

forsamlingsforbud for rolige aktiviteter som bridge, meditation og yoga, som lige nu ligger under samme 

retningslinjer som breddeidræt. 

Vi mener klart, at mange af vores aktiviteter kan dyrkes af mere end 10 personer inden for nogle rammer, 

som er sundhedsmæssigt forsvarlige (faste pladser, god afstand, ingen fysisk anstrengelse mv.).  Det må 

kunne overlades til de enkelte paraplyorganisationer at hjælpe medlemsforeninger med at oversætte og 

opfylde restriktionerne, så vi kan overholde coronakrisens forholdsregler, men samtidig holde hånden 

under foreningslivet.  
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