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Det er ikke alle frivillige, der også ønsker at være en del af det sociale fællesskab, skriver Marie Baad Holdt.

KLUMME: Selvom undersøgelser viser, at det sociale fællesskab er
vigtigt for frivillige, gælder det ikke for alle. Frivilligheden er frivillig, og
det skal det sociale samvær også være, skriver Marie Baad Holdt.
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Nyeste tal om frivilligheden fortæller, at de frivillige motiveres af at have det sjovt,
sammen om sagen. Men hvad gør man, når de frivillige ikke ønsker, eller har tid til,
at være en del af et fællesskab? Og er det i grunden vigtigt?
Ulla Habermann kortlagde for 16 år siden frivilliges motiver for at engagere sig i
frivilligt arbejde. Der fandt hun også frem til, at det bl.a. er kammeratskabet, der er
en af de faktorer, der kan gøre sig gældende, når frivillige skal vælge, hvor de
ønsker at engagere sig. Det er også en af de faktorer, der oftest bliver nævnt, når
man spørger frivillige, hvad det er, der gør, at de stadig er engagerede.
Kammeratskabet. Fællesskabet. Det, at gøre noget sammen.
Det er rigtigt godt at have tal om frivilligheden og undersøgelser, der viser, hvad de
generelle tendenser er lige nu. Men vi skal også passe på, at vi ikke stirrer os blinde
på tallene, og kun guide efter dem. For der er mange frivillige, der ikke har hverken
tid eller lyst til det sociale fællesskab i frivilligheden.
Undskyld, men mine frivillige gider ikke det sociale
Jeg møder ofte organisationer, der fortvivlede og nærmest undskyldende trækker
mig til side i en pause på et af mine kurser og spørger, hvad de skal gøre, når nu
deres frivillige ikke gider engagere sig i de sociale arrangementer, som de afholder.
For det må jo være dem, organisationen, det er galt med, når de frivillige lige netop
i deres organisation ikke har lyst til at deltage i diverse sociale aktiviteter.
Lad os med et slå fast, at det ikke er alle frivillige, der ønsker at engagere sig i det
sociale. Langt fra. Mange har ikke tid. Nogen har nok venner allerede. Andre føler
ikke, at de har brug for fællesskabet, fordi det for dem er sagen, der er det vigtige.
Det er altså ingen skam, hvis dine frivillige ikke ønsker fællesskabet. Det er ikke
nødvendigvis dig og din organisation, den er ’gal med’ (men tag alligevel et kig i
spejlet bare for en sikkerheds skyld!). Og du skal for alt i verden ikke forsøge at

presse de frivillige til at deltage i de sociale arrangementer. Frivilligheden er frivillig,
og det skal det sociale også være!
Du skal kende dine frivillige
Der er to ting i det her. For det første må du ikke blindt tro på de tal og
undersøgelser, der fortæller, hvordan frivilligheden ser ud. Det er kun et udsnit af
befolkningen, der er blevet spurgt, og derfor er det generelle tendenser, der
fremlægges. Din opgave er at kigge kritisk på tallene og undersøge, hvordan de
matcher den frivillighed, du har.
For det andet er dine frivillige forskellige. Alle sammen. De motiveres og fastholdes
forskelligt, og det er din opgave at kende dem. Du skal vide (ikke tro), hvad der
motiverer Betty, Bastian og Beathe, og hvordan det er anderledes fra Holger,
Hannah og Halfdan.
Du skal altså undersøge, hvad det er, der vil motivere dine frivillige til at fortsætte
deres frivillige engagement. Du skal undersøge, hvordan de er forskellige fra dig
selv og de andre frivillige. For vi har en tendens til at tænke, at alle fungerer ligesom
os selv. Og når jeg nu gerne vil fællesskabet, så vil alle andre det nok også. Men
sådan er det sjældent. Desværre. Så du skal ud og møde de frivillige og spørge,
hvad der motiverer dem. Hvad der får dem til at blive som frivillige i lige netop din
organisation.
Jeg håber, at det, du finder ud af, er, at det er sagen, der er det vigtige, og måske
det, man lærer som frivillig, eller det, at man har indflydelse på sagen. Jeg håber
ikke, at det er det sociale og kammeratskabet, de frivillige mener, er det
allervigtigste (med mindre selvfølgelig, at det, at de frivillige mødes i et fællesskab
og vokser eller lærer noget af det, er det, der er formålet med din frivillighed). For
så kan man jo bare bytte din organisation ud med en hvilken som helst anden, der
har et godt socialt fællesskab.
Men hvordan sikrer jeg så, at de frivillige får fælles beskeder?
Fællesarrangementer er ikke kun en god måde uformelt at møde de frivillige. De er
ofte også brugt som mulighed for lige at sige et par ord, videregive vigtige
oplysninger og sikre, at alle er på samme spor. ”Så hvad gør vi så?”, hvisker
organisationerne til mig, stadig ikke overbeviste om, at det er okay, at de frivillige
ikke gider det sociale.

Og her er kernen til problemet. For ofte bliver sociale arrangementer et rent
sammensurium af hygge, formelle beskeder og nyheder. Og så kan jeg godt se, at
det er noget rod, at der er nogen, der ikke kommer, hvis det er den eneste
mulighed, der er for at blive opdateret. Men det er altså (typisk) ikke de frivilliges
ansvar at blive opdateret på seneste nyt. Det er dit.
Var det min organisation og mine frivillige, ville jeg sætte mig ned igen, efter at
have været ude og spørge de frivillige om deres motiver, og kortlægge, hvad der er
vigtigt for løsningen af opgaven, og hvad der er ekstra. Hvad er need-to og hvad er
nice-to. Hvilken information/træning/videreuddannelse er vigtigt, at de frivillige alle
sammen får i samlet flok. Og hvor ofte?
Og så vil jeg adskille de to, så de frivillige, der ikke har lyst til det sociale, kun skal
komme til det, der rent faktisk er vigtigt og gavner deres frivillige engagement,
mens de mere sociale frivillige kan komme til begge dele. Derudover vil jeg
selvfølgelig sikre, at de frivillige, der ikke kommer til alt det sociale, ikke føler sig
udenfor og som en mindre del af sagen og organisationen. For så smutter de, og så
er vi jo lige vidt.
Marie Baad Holdt har siden 2013 været chefkonsulent i Ingerfair. Forinden har hun
været bosiddende i England i 13 år, hvor hun har arbejdet for engelske NGO’er bl.a.
som frivilligkonsulent, projektleder og senest kommunikationschef for Contact the
Elderly.
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