
 

 

DNT ung inviterer unge innvandrere med på tur  

DNT ung vil i tiden fremover ta initiativ til aktiviteter for unge innvandrere* over hele landet. I 

samarbeid med asylmottak, kommuner og andre organisasjoner vil vi gjøre vårt for at 

overgangen til hverdagen i norske lokalmiljøer blir lettere. Ved å delta på friluftslivsaktiviteter 

kan de som er nye i Norge bli bedre kjent i nærmiljøet og få sosial kontakt og språktrening.  

DNT ung vil:  

 Bidra til sosial inkludering og integrering gjennom å introdusere unge innvandrere for 

norsk friluftsliv, og dele kunnskap om nærmiljøet og naturen.   

 Initiere til samarbeid om aktivitetstilbud med lokale aktører. I dette ligger blant annet 

arbeid for at kommuner skal tilby gratis utlån av aktivitetsutstyr, slik at dårlig økonomi 

ikke er til hinder for deltakelse I friluftslivet.  

Enkelt, billig, sosialt   

Friluftslivet gir unike arenaer for sosial inkludering. Nærfriluftsliv er enkelt, billig, sosialt og 

lærerikt. Ved å introdusere unge innvandrere til friluftslivet håper vi å kunne knytte vennskap, 

gjøre dem bedre kjent i eget nærmiljø, introdusere dem til norsk kultur og dele noe av den 

kunnskapen vi som friluftslivsorganisasjon har om bruk av naturen.   

Ungdom hjelper ungdom   

DNT ung har over 50 ungdomsgrupper over hele landet, og har mulighet til å drive aktivitet der 

folk bor. Kveldsmattur, lære å lage bål, fottur til den lokale toppen eller introduksjon til klatring 

er bare noen av de aktivitetene DNT ung kan tilby. Vi har troen på aktiviteter drevet for, med og 

av ungdom er mer populært en «voksenstyrte» tilbud. Ved at ungdom tar med ungdom på tur, 

gir vi også mulighet for sosial inkludering, og tettere kontakt med nærmiljøet unge innvandrere 

har kommet til. Dette kan være et godt bidrag til inkludering i nærmiljøet generelt.   

Gratis utlån av aktivitetsutstyr   

DNT ung har friluftslivskompetansen, aktivitetslederne og aktivitetene. Men vi trenger hjelp fra 

kommunen og lokalmiljøet! DNT ung mener at alle kommuner må legge til rette for gratis utlån 

av aktivitetsutstyr, særlig for barn og unge. Mange friluftslivsaktiviteter koster penger og krever 

utstyr. Dette skaper en barriere som vi vil fjerne. Ved å gi midler til lokaler og drift av 

utstyrsutlån, kan kommunen sammen med frivilligheten sørge for at alle unge, inkludert 

innvandrere, asylsøkere og flyktninger, kan ha en aktiv og meningsfull fritid.   

* Innvandrere er det overordnede begrepet for både flyktninger og asylsøkere. 

For mer informasjon om DNT ung: https://www.dnt.no/ung/ Spørsmål om resolusjonen? 

Kontakt rådgiver i DNT, Tina Skare: tina.skare@dnt.no  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