Dias 1

Formålet med dette dias
At give en introduktion til oplægget og sætte
rammen for de emner, oplægget vil omhandle

Fakta
At være volontør drejer sig ikke blot om en ydre rejse, men også om en indre rejse, som
medfører læringsperspektiver.
Impacts volontørprogram er bygget op omkring nøglebegreberne ”Give, learn, share” – og
share-delen handler om at give en stemme til de udsatte børn og unge.
Mulige temaer i dit oplæg
Hvorfor er det vigtigt for dig at formidle dine oplevelser?
Hvad vil det sige at være ambassadør for udsatte børn og unge?
Forslag til billede
Et billede, hvor du deltager i en aktivitet sammen med glade og aktive børn fra dit projekt.

Give, learn, share!

Dias 2

Formålet med dette dias
At give et indblik i Vivas arbejde og din plads i
det arbejde.

Fakta
• Hjertet i Vivas vision er at give udsatte børn en tryg opvækst og fremtidsmuligheder.
• Viva tror på, at den bedste måde at gøre denne vision til virkelighed på er, at
mennesker og projekter arbejder sammen, så man kan bruge hinandens
kompetencer, idéer og ressourcer. Derfor er Vivas motto: Sammen for børn!
• Viva arbejder med at støtte lokale kirkelige børneprojekter ved at samle penge ind,
sende frivillige ud, udruste lokale medarbejdere og skabe et læringsnetværk mellem
de lokale projekter.
• Impact er Vivas volontørprogram.
• Viva Danmark samarbejder med projekter i henholdsvis Honduras, Nicaragua,
Bangladesh og Filippinerne.
Mulige temaer i dit oplæg
Mødte du nogle succeshistorier på projektet, hvor du arbejdede?
Hvordan oplevede du, at projektet var med til at give børnene en tryg opvækst og
fremtidsmuligheder?
Forslag til billede
Et billede af det konkrete projekt, du har arbejdet på.
Et billede, hvor du er i gang med dine arbejdsopgaver på projektet.
Find mere inspiration
www.viva.dk
www.viva.dk/impact
www.redviva.hn

Give, learn, share!

Dias 3

Formålet med dette dias
At give et konkret eksempel på, hvordan
fattigdom kommer til udtryk i Honduras og give
et indblik i, hvordan Vestens forbrugssamfund
har ansvar i fattigdommen.
Fakta
Fattigdom er et komplekst begreb, og vi kan i Vesten have en tendens til at begrunde den
som de fattiges egen skyld. Men følgende fakta sætter situationen i et andet lys; Honduras
er verdens farligste land grundet den høje mordrate. Mordraten er høj grundet
bandekriminalitet, som skyldes, at 90 % af den kokain, der fragtes fra Sydamerika til
Nordamerika, ryger igennem Honduras. Denne fragt er nødvendig på grund af det vestlige
marked; sagt med andre ord er det Vestens efterspørgsel på narko, der ligger grund for
den store kriminalitet i Honduras.
8.4 mio. indbyggere, hvoraf halvdelen lever under fattigdomsgrænsen.
Mulige temaer i dit oplæg
Hvordan påvirkede det dig at møde fattigdommen?
Hvordan vil du beskrive fattigdom for folk, der ikke selv ”har set den live”?
Hvad er årsagen til fattigdommen?
Hvilke konkrete konsekvenser af fattigdom mødte du? (Gadebørn, kriminalitet…)
Har du mødt en fattig, som kunne noget, der overraskede dig? Eller lærte dig noget?
Forslag til billede: Et billede af sko i el-ledningerne (narkohandel eller mord).
Giv mulighed for respons
ASJ
Støt Viva i Honduras
Bliv volontør i Honduras

Find mere inspiration
www.globalis.dk
www.2015.dk
www.cia.gov
www.ajs-us.org

Give, learn, share!

Dias 4

Formålet med dette dias
At give et konkret eksempel på, hvordan
fattigdom kommer til udtryk i Nicaragua og give
et indblik i, hvordan Vestens forbrugssamfund
har ansvar i fattigdommen.

Fakta
Fattigdom er et komplekst begreb, og vi kan i Vesten have en tendens til at begrunde den
som de fattiges egen skyld.
Kendsgerningen er dog, at vi gerne køber den billigste kaffe i supermarkedet, når vi får øje
på prisen på Fairtrade/bæredygtig kaffe. Men der er en grund til, at Fairtrade kaffe er
dyrere – kaffen er nemlig fremstillet under bedre forhold end den billige kaffe. Arbejderne i
kaffeplantagerne har bedre arbejdsforhold og får en højere løn. At købe Fairtrademærkede varer kan virke som en meget lille dråbe i et stort hav, men næsten en tredjedel
af arbejdsstyrken i Nicaragua, 750.000 mennesker, afhænger af indtægt fra handel med
kaffe. Så set i det perspektiv er det et godt sted at starte for at give en håndsrækning til
Nicaragua.
Nicaragua har 5,8 mio. indbyggere, hvoraf 42% lever under fattigdomsgrænsen.
Mulige temaer i dit oplæg
Hvordan påvirkede det dig at møde fattigdommen?
Hvordan vil du beskrive fattigdom for folk, der ikke selv ”har set den live”?
Hvad er årsagen til fattigdommen?
Hvilke konkrete konsekvenser af fattigdom mødte du? (Gadebørn, kriminalitet…)
Har du mødt en fattig, som kunne noget, der overraskede dig? Eller lærte dig noget?
Forslag til billede: Et billede, der viser
mennesker i arbejde.
Giv mulighed for respons
Støt Viva i Nicaragua
Bliv volontør i Nicaragua
Køb Fairtrade/bæredygtig kaffe

Find mere inspiration
www.globalis.dk
www.unicef.dk
www.cia.gov
www.justcoffee.dk/
www.kaffeagenterne.dk
www.equalexchange.coop/history-of-coffee-in-nicaragua

Give, learn, share!

Dias 5

Formålet med dette dias
At informere om de forskellige muligheder for at
støtte Vivas arbejde og gøre tilhørerne bevidste
om, at arbejdet er afhængigt af økonomisk
opbakning.

Fakta
De penge, som Viva indsamler er ikke løsningen og svaret på de fattiges problemer. Men
pengene støtter op omkring lokale initiativer og en håndsrækning i det daglige arbejde –
på samme måde som din arbejdsindsats var det.
44 % af Viva Danmarks økonomi kommer fra gaver fra enkeltpersoner.
22 % fra kirker mv.
Og kun 34 % hentes i offentlige støttekroner.
Giv mulighed for respons
Opfodr folk til at sende en sms med det samme som en tak for dit oplæg. Alle pengene går
direkte til Vivas arbejde.

Give, learn, share!

