SMÅBØRNSLØFTET
For de fleste børn er Danmark et godt sted at vokse op. Men trods generelt høj materiel velstand og et stærkt velfærdssamfund er det ikke lykkedes at give alle børn samme chancer for
at trives, lære og udvikle sig. Der er fortsat en ulighed i børns livschancer, som er tydelig, fra
de er helt små.
Med Småbørnsløftet ønsker vi at gøre kampen mod uligheden i lærings- og udviklingsmuligheder til et fælles samfundsanliggende – en folkesag. Af hensyn til børnenes trivsel og udvikling. Fordi læringsuligheden er dårlig og dyr for samfundet. Og fordi vi har forpligtet os til
at arbejde for FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling,
omsorg og læring af høj kvalitet; det kræver legende og motiverende miljøer, der tager udgangspunkt i det enkelte barn.

De fælles mål
Ved at bakke op om Småbørnsløftet erklærer vi at ville yde et særligt bidrag til indsatsen for
at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder. Sammen stræber vi efter to
ambitiøse mål:
•

At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger –
personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.

•

At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra
fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Det er ambitioner, der er bred faglig og politisk konsensus om, og som også er afspejlet i den
seneste politiske aftale om dagtilbud. Med Småbørnsløftet ønsker vi at fastholde dette fokus og
samtidig styrke indsatsen for at finde nye langsigtede løsninger på uligheden i børns livschancer.

Løftet forpligter
Gode løsninger skal findes i et samspil mellem mange aktører på tværs af sektorer og med
inddragelse af civilsamfundet. Ingen af os kan indfri målene alene, men vi kan alle yde nødvendige bidrag. Det kan være med finansiering, viden, ideer, netværk, arbejdskraft eller frivilligt engagement – i stor eller mindre skala, nationalt eller lokalt.
Ved at bakke op om Småbørnsløftet erklærer vi personligt at ville:
•

Tilslutte os og arbejde for opnåelsen af de fælles mål.

•

Levere et konkret bidrag til at opfylde målene.

•

Bidrage til et styrket samarbejde mellem alle aktører på småbørnsområdet.

•

Udnytte vores muligheder for at tale de 0-6-åriges sag i samfundsdebatten.

Initiativer for alle
For at sikre en vis forankring af de selvstændige aktiviteter, der udspringer af Småbørnsløftet,
etableres tre typer af tværgående initiativer. De skal være til fælles gavn, men bæres af bidragydere, der har særlig kompetence og kapacitet til det:
•

Et eller flere langsigtede kommunale storskalainitiativer.

•

Udvikling og spredning af ny praksisrelevant viden om en styrket tidlig indsats.

•

Brede formidlings- og debataktiviteter.

Småbørnsløftet er formuleret af Småbørnsalliancen – en bred kreds af personer med indsigt,
engagement og handlemuligheder på området, nedsat på initiativ af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Alliancens medlemmer opfordrer så mange personer og/eller organisationer
som muligt til at bakke op om løftet Læs mere om Småbørnsløftet og bidragene til at indfri
det på småbørnsløftet.dk

