
 
 

 
 

Samfundsmæssigt ansvar  

I forbindelse med kommunevalget 2021 vil DBU Jylland gerne i dialog med 
kommunalpolitikerne omkring DBUs rolle i fremtidens samfund. I DBU ønsker vi at 
tage et større samfundsmæssigt ansvar. Vi ser ikke alene os selv som en organisation, 
der har en snævert fokus på idrætten og fodbolden, men også som en organisation, 
der engagerer sig i det samfund, som vi er en del af. 

Vi tager selvsagt afsæt i idrætten og fodbolden, men vi vil gerne bruge dette afsæt til 
at bidrage til det samfund, som vi er den del af. Vi ser idrætten og fodbolden som en 
potentiel løftestang for mange af de velfærdsområder, som vanligvis administreres af 
landets kommuner.  

Vi er ikke interesseret i at overtage de kommunale velfærdsområder eller overtage 
kommunale ydelser. Men vi kan se, at noget af det, som vi betragter som vores 
formål, ligger sig tæt op ad nogle af de formål, som en kommune drives efter. 

For os er det eksempelvis helt centralt, at dannelsen af fællesskaber ude i klubberne 
er en forudsætning for et godt foreningsliv. Er man som deltager eller som frivillig 
inkluderet i foreningsfællesskaber, så vokser man også som individ. Man bliver 
stærkere og mere robust. Man bliver socialt, fysisk og psykisk sundere. Man får mere 
selvtillid og selvværd. Ja, man vokser i det hele taget som menneske. Den værdi, man 
kan høste ved at deltage i foreningslivet, er således på mange områder den samme, 
som den værdi man også stræber efter inden for mange af de centrale kommunale 
velfærdsområder. 

Vi ser derfor en oplagt mulighed i, at DBU og de klubber, som en del af DBU, får 
mulighed for at indgå i former for strategiske samarbejder med landets kommuner 
om at løfte disse fælles opgaver. Det være sig samarbejdsalliancer, samskabende 
tiltag, partnerskaber eller andre former for mere eller mindre formaliserede 
samarbejdsmuligheder. 

Det strategiske samarbejde kunne eksempelvis rette sig mod tiltag, som har en særlig 
målgruppe som omdrejningspunkt. Det kunne være socialt udsatte, personer uden for 
arbejdsmarkedet, folk med psykiske udfordringer eller borgere med anden etnisk 
herkomst. Eller en helt anden målgruppe. Vi forstiller os således, at hvis der indgås 
strategiske samarbejder mellem DBU og relevante kommuner, og vi i denne 
forbindelse bruger idrætten og fodbolden som løftestang, så har vi mulighed for at 
skabe megen samfundsmæssig værdi. En værdi som kommer den enkelte 
idrætsudøver og borger til gode, men samtidig også en værdi, som kan spille positivt 
ind på de kommunale budgetter og den kommunale ressource anvendelse.  

I DBU har vi allerede indgået samarbejde med kommuner på sådanne områder. Vi 
har blandt andet indgået Velfærdsalliancer med flere af landets kommuner. Men vi 
vil gerne øge denne del af vores virke, inviteres ind af kommunerne og på denne vis 
være med til at løfte et større samfundsmæssigt ansvar fremadrettet. 


