Europæisk Forum for Legesikkerhed
MANIFEST

Det er universelt anerkendt at børn har ret til leg.
Legen er essentiel i ethvert barns liv.
Udover at legen er værdifuld i sig selv, er den også
børns måde at øve sig på og derved opnå meningsfuld lære af deres erfaringer.
Et afgørende aspekt ved leg er læren om og
glæden ved at turde tage risici.

Vi er bekymrede for:
•

•

Europæisk Forum for legesikkerhed (EPSF)
EPSF blev etableret i 2003 med det formål at danne
et forum, hvor spørgsmålet om balancen mellem
sikkerhed, risiko og børns muligheder for at lege,
undersøges nærmere, med henblik på at skabe
konsensus om synspunkterne.
Forummets medlemsgruppe tegnes af en bredt
sammensat skare af organisationer og enkeltpersoner fra hele Europa, som er bekymrede for
udviklingen og dilemmaet vedr. leg og sikkerhed.
Forummet er selvstyrende og uafhængigt og
opererer udfra konsensus.

•

•

Vores interesseområde
Alle udendørs, offentligt tilgængelige områder som
per definition er steder, hvor børn leger.
Vi inkluderer ikke private haver og kommercielle
forlystelsesparker.

Vores formål
Børns muligheder for at lege er under indflydelse af
en række faktorer. Blandt disse er bekymringer om
børns sikkerhed og velfærd.
Selvom behovet for forebyggelse af dødsulykker og
ulykker med varige mén vedbliver at være aktuel, er
der også behov for at finde og promovere en passende balance mellem værdien af leg, sikkerhed og
risiko for at sikre, at muligheden for og kvaliteten af
legetilbud i Europa kan blive forbedret.
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at den effekt, som anvendelsen af og
forståelsen for sikkerhedsregler og
standarder i Europa har, ikke alene
reducerer mængden, men også
kvaliteten af børns legemuligheder
over hele Europa.
at beslutninger, som voksne træffer
vedrørende børns leg, træffes isoleret
og uden hensyn til andre faktorer, som
influerer på børns liv.
at der ligger en fare for, at en “skyld og
erstatningskultur” skaber nedslående
resultater og medfører, at børns legemuligheder ikke forbedres, og at der
ikke skabes tilstrækkelige og gode
legemuligheder
at der er en fare for, at nogle af de
handlinger,
der
foretages
med
begrundelse i at forebygge ulykker kan
medføre overbeskyttelse og reduktion
af børns muligheder for at lære at
håndtere farer

Der er brug for:
•

•
•

•

at hjælpe ”legepladsejere” med at udvikle metoder til at skabe de bedste
legebetingelser for børn i deres lokale
miljø.
at udbrede velunderbyggede synspunkter der reflekterer balancen
mellem legeværdi, risiko og sikkerhed.
at udfordre de faktorer og holdninger,
som skaber forvirring omkring balancen mellem legeværdi, risiko og
sikkerhed
at afdække de handlinger og fortolkninger af sikkerhedsspørgsmål som
forringer børns muligheder for at lege
med færrest mulige begrænsninger

Manifest fortsat…
•
•

•

•
•

at argumentere for børns ret til at turde
vove at løbe en risiko og gøre op med
myten om fuldstændig sikkerhed
at gøre det klart, at der er flere vinkler at
beskæftige sig med i forbindelse med leg
end blot og bar teknisk baseret
sikkerhedsekspertise
at fremme interessante og spændende
legemiljøer
gennem mere
fleksible
tolkninger af sikkerhedsrelaterede regler
eksempelvis dem, der vedrører børns
udviklingsmuligheder
at inddrage og konsultere børn omkring
deres oplevelse af leg og risiko og den
måde voksne håndterer det på
at foranledige research med henblik på at
udbrede erfaringer fra god praksis på
området
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Målgruppen er:

Manifestet er tiltrådt af:

Alle som er beskæftiget med eller har indflydelse
på børns legemuligheder af enhver slags. Det
betyder blandt andet europæiske, nationale og
lokale myndigheder, arkitekter og planlæggere,
professionelle indenfor sundhed og uddannelse,
frivillige organisationer, forældre, legeredskabsproducenter,
retsvæsenet,
politikere,
assurandører, legepladsinspektører og sidst men
ikke mindst medierne. Inkluderet er også
mennesker og organisationer, som har indflydelse
på andre typer miljøer hvor børn leger, dvs.
børneinstitutioner, skoler, parker og lign. steder.

The European Child Safety Alliance,
PO Box 75169, 1070 AD Amsterdam.
secretariatchildsafety@ecosa.org

EPSF Manifestets forfattere:
David Ball
Professor i Risk Management,
Middlesex University, Uk.
Jan van Gils
President, IPA
(International org. for børns ret til leg)
Harry Harbottle
Expert i Legepladssikkerhed.
Mogens Tom Jensen
Socialpædagog, Expert i Legepladssikkerhed.
Nic Nilsson
Fhv. President, IPA
Helena Menezes
President, APSI
(Portugisisk org. for Børnesikkerhed)
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The Federation of European Play Industries, 3
Avenue de Janvier, B-1200 Brussels. bichi@fepiplay.org
The International Play Association, Nieuwelaan
63, B-1860 Meise.
jvangils@k-s.be
EPSF er grundlagt af Federation of European Play
Industries (FEPI), som fortsat er vært ved
medlemsmøderne.

