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”Civilsamhället är kittet och skyddsnätet som håller ihop
Sverige” – antologi skriven av tretton ideella organisationer
riktade till politiken
Civilsamhället är kittet och skyddsnätet som håller ihop Sverige. Det svenska civilsamhället
är något alldeles extra med 244 000 organisationer som engagerar drygt häften av den vuxna
befolkningen.
De 14 800 personer som valdes till beslutande församlingar i kommuner, regioner, landsting
och riksdagen får i dagarna en bok med kunskap om vad föreningslivet bidrar med och
behöver för ett fritt och starkt civilsamhälle. Bakom boken står 13 stora organisationer, varav
Svenskt Friluftsliv är en.
Det gemensamma för de 13 organisationerna är att vi drivs av att ett genuint engagemang,
utan vinstintresse. Ett intresse som ger demokratisk skolning och utvecklandet av socialt
kapital som bieffekt.
För att kunna fortsätta utvecklas – är det viktigt att politiken är medveten om vad vi
arbetar med, vad vi bidrar med och vad vi behöver, säger Ulf Silvander generalsekreterare på
Svenskt Friluftsliv. För att kunna fortsätta vårt arbete att värna allemansrätt och friluftsliv
behöver vi politiskt stöd att utöka vårt anslag, att skapa en jämlik socialavgiftslag och att
urbana grönområden skyddas.
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 friluftsorganisationer som omfattar 1,6
miljoner medlemskap och genom våra medlemsorganisationer bidrar vi med bättre folkhälsa,
demokratisk skolning och 75.000 årsarbeten.
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Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca
1,6 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av
närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna
i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter.
Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och
Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4
H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska
Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet,

Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska
Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet,
Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

