Information till frivilliga i Världens Barn
Insamlingsorganisationerna i Världens Barn har tillsammans med Radiohjälpen kommit fram till:

-

att undanta insamlingar till förmån för medmänniskor på flykt från den fredade period som
nu normalt råder i samband med Världens Barn.

-

att när det gäller bössinsamlingar så är det bara Världens Barn som gäller kampanjdagarna
26/9 och 3/10.

Normalt samlar insamlingsorganisationerna enbart in pengar till Världens Barn under sex veckor i
samband med kampanjen.
– Det är svårt att inte göra något utifrån det gensvar vi nu ser på den katastrof som
pågått länge, där över 60 miljoner människor är på flykt, säger Elisabeth Dahlin
ordförande för Världens Barns kampanjorganisation och generalsekreterare för Rädda
Barnen.
– Vi måste fånga upp det enorma engagemang vi nu ser i en fråga som först nu hamnat
överst på agendan, säger Morgan Olofson vice ordförande för Världens Barns
kampanjorganisation och kommunikations- och insamlingschef för Svenska Röda Korset.
Detta betyder att organisationerna nu samlar in både i egna insamlingar för medmänniskor och till
Världens Barn. De olika sätten står inte i motsats till varandra. Tvärtom kan och vill många hjälpa på
olika sätt. I det akuta läget kring flyktingar, men också mer långsiktigt där Världens Barn bidrar till att
förhindra att barn måste lämna sina hem.
– Vi måste arbeta på två fronter – både med den akuta situationen och det långsiktiga
förebyggande arbetet. Både med det vi nu ser i media kring flyktingars situation och de
barn vars situation vi inte får höra något om, säger Radiohjälpens generalsekreterare Per
Byman.

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med hela Världens Barnfamiljen: Afrikagrupperna, Clowner utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Föräldralösa Barn, Hoppets
Stjärna, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, KFUM, Lions, Läkarmissionen,
Plan Sverige, PMU, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Svenska Afghaistankommitten, Svenska Kyrkan,
Svenska Röda Korset, Unicef Sverige, Vi skogen och We Effect.
Tillsammans gör vi en unik kraftsamling med närmare 45 000 frivilliga samtidigt som Sveriges
Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen. Världens Barn blir
därmed en folkrörelse i sig, en förenande nationell solidaritetsaktivitet.

