Venskabsløbet
PRÆSENTATION AF RED BARNETS ARBEJDE
Her får du ni tekster, som du kan bruge, når du holder oplæg på skoler om Red Barnets arbejde.
Klip dem ud, og brug dem som talekort.
Vær opmærksom på at tilpasse oplægget i forhold til alder og modenhed hos de elever, som du skal
holde det for.
Du kan vælge de tekster ud, som du synes er relevante, og kan variere længden af oplægget, alt efter
hvor mange tekster du vælger at bruge.
God fornøjelse.


1.
Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole.
Jeg hedder ________
Jeg arbejder frivilligt for organisationen Red Barnet. Det betyder, at
jeg ikke får penge for mit arbejde. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er
sjovt. Og fordi det er vigtigt at hjælpe børn, der ikke har det så godt.
I dag er jeg kommet for at fortælle om Venskabsløbet og om, hvordan I hjælper andre børn ved at løbe med. Jeg vil også fortælle om,
hvordan jeg og de andre frivillige her i ___(bynavn)___ er med til at
hjælpe nogle af de børn, som bor lige her omkring.

2. Red Barnets opgave:
Red Barnet er organisation, der både arbejder over hele Danmark og i resten af
verden. Vores opgave er at redde, styrke og beskytte de dårligst stillede børn.
Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb
og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft.


3. Rettigheder:
Alle børn – både jer, der sidder her, og dem, der bor i den anden ende af landet eller
på den anden side af kloden – har rettigheder.
At have rettigheder betyder, at I har RET til noget. Ikke RET til at få en iPad, en ny
mobil eller burgere hver aften – men der findes faktisk en slags lov, hvor der står, at
I fx har ret til fritid. I nogle lande arbejder børn, fra de er ret små, og har slet ingen
fritid.
I har også ret til at gå i skole – i nogle lande er der børn, som aldrig kommer i skole
og aldrig får en uddannelse.
Og I har ret til at lege – jeres forældre bestemmer selvfølgelig nogle gange, at I ikke
må lege, fordi I skal sove, i skole eller noget tredje. Men ellers SKAL der faktisk være
plads til, at I kan lege.

4. Mobning:
Alle børn har ret til at kunne lege og være med til at bestemme over deres eget liv.
Der er også nogle børn, der bliver mobbet. Måske kender I nogen, der gør. Eller har
selv prøvet det. Børn har ret til et godt børneliv – hvor de ikke bliver mobbet.
Red Barnet hjælper børn til at stoppe mobning og med at forhindre, at det sker – på
skoler, i børnehaver og vuggestuer og i fodboldklubber. For børn, der bliver mobbet,
kan blive meget kede af det, og mobningen kan påvirke deres liv mange år efter.
Derfor skal mobning stoppes.
Nogle børn og unge bliver også mobbet på de sociale medier. På Red Barnets hjemmeside sikkerchat.dk kan I læse om, hvordan man bør behandle hinanden på de digitale medier. Det er også der, I fx kan få hjælp til at få slettet billeder af jer, som I ikke
vil have liggende på nettet.


5. Fællesskaber
Det er rart at føle sig som en del af et fællesskab. Nogle af jer er nok en del af et fællesskab i en fodboldklub, en karateklub eller en tredje fritidsaktivitet. Og forhåbentlig
føler I jer også som en del af et fællesskab i jeres klasse.
Men nogle børn er ikke en del af et fællesskab. Måske har deres forældre ikke penge
til, at de kan gå til noget og på den måde være sammen med andre børn. Eller måske
har de ikke særlig meget familie, og deres forældre har ikke særlig mange venner.
Eller måske er barnet og dets familie flygtet fra et land i krig og har svært ved at
finde nye venner.
Så kan man godt føle sig ret alene og mangle et fællesskab, hvor man kan snakke og
grine og lege sammen.
Red Barnet står for familieoplevelsesklubber. Her kan børn og deres familier mødes
og fx spise sammen med andre familier, tage på tur ud i naturen, gå i teatret eller
holde julehygge sammen. I klubberne får både børnene og deres forældre mulighed
for at få nye venner – og føle sig som en del af et fællesskab.

6. Lejre:
Red Barnet sørger for at arrangere ferielejre for de børn, der har det allersværest
og deres familier. På den måde kommer børnene på ferie ligesom mange af deres
klassekammerater. Så behøver de ikke at føle sig så anderledes. Og på lejrene får de
mulighed for at få nye venner.



7. Vold og overgreb
De fleste mennesker er heldigvis gode ved hinanden. Men der findes også voksne,
som ikke kan finde ud af at behandle børn ordentligt. Nogle voksne slår børn, men
det er forbudt i Danmark – både i skolen og derhjemme. Og faktisk er skældud, hvis
det altså sker hele tiden, også forbudt. Det kalder man nemlig psykisk vold.
Red Barnet arbejder for at stoppe vold og seksuelle overgreb på børn.Vi gør det ved
at fortælle børn om deres rettigheder, ved at tale med de voksne og ved at fortælle
politikerne, hvad vi mener, de kan gøre for at stoppe vold og seksuelle overgreb.

8. Sociale medier
Mange børn og voksne deler billeder af hinanden på de sociale medier. Der er desværre også nogle voksne, der kan finde på at tage billeder af børn, de ikke kender, og
så lægge billederne på nettet. Nogle af billederne viser, hvordan voksne begår vold
og seksuelle overgreb på børn.
Det er ulovligt – både at begå overgrebene, tage billederne og dele dem. Den slags
billeder kan man anmelde til Red Barnet eller direkte til politiet.
Red Barnet fortæller både børn, deres forældre, lærere og pædagoger, hvordan børn
bedst passer på sig selv på de sociale medier.



9. Det lokale arbejde:
Red Barnet har en masse lokalforeninger over hele Danmark, hvor frivillige som mig
arbejder. I lokalforeningen i ___(by)___ …: (fortæl om det konkrete arbejde, I laver,
hvorfor I gør det, og hvad det betyder for børnene).

10. Venskabsløbet:
Nu skal hele jeres skole snart løbe Venskabsløbet.
Jeg håber, I er i fuld gang med at finde sponsorer, så I kan samle penge ind. Jo flere
runder I løber til Venskabsløbet – jo flere penge samler I ind.
Det er ikke en konkurrence – men en sjov dag, hvor hver klasse gør en rigtig
god indsats, og på den måde er I med til at hjælpe nogle af de børn, der har det
allersværest.Tænk på det, når I løber – tag lige én runde mere, når I er ved at være
trætte. Dén runde hjælper nemlig også!
Pengene bruger Red Barnet på at hjælpe børn til at få et bedre liv.
Så på forhånd tak – I er SÅ seje, at I løber for at hjælpe andre børn!!
Jeg kommer og hepper på jer …



