
	   Give, learn, share!	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ”Har du haft en god tur?” – vil du måske ofte blive spurgt det næste stykke tid. Det kan 
virke fristende blot at svare ”ja” på spørgsmålet og undgå at skulle forholde sig til, hvor 
overvældende det er at skulle koge de sidste måneders mange indtryk ned til et fyldestgørende 
svar. Hvad skal du fremhæve for folk, der ikke selv har været på dit projekt? Og er det overhovedet 
vigtigt at give et uddybende svar? 
 
Du har fået dette kit i hånden, fordi vi i Viva – Impact mener, det er vigtigt, at du svarer mere end 
blot ”ja” på spørgsmålet. Som volontør er dit eventyr ikke forbi i det øjeblik, du sætter fødderne på 
dansk jord igen. Dine måneder ude har forhåbentlig givet dig nye perspektiver og ikke mindst lyst 
til at dele ud af din læring.  
 
 Kittet her er tænkt som en hjælp i forhold til at få styr på, hvordan du skal formidle alle de 
indtryk og ting, du har lært igennem dit ophold og mødet med en anden kultur; 
Du har mødt børn, der har erobret dit hjerte, og måske var afskeden svær. 
Du er blevet konfronteret med, hvordan livet kan forme sig, når hver dag er en kamp for 
overlevelse pga. stor fattigdom. Samtidig har du fået lov til at møde folk og projekter, som kæmper 
for bedre vilkår for udsatte børn og unge; og ikke mindst er du blevet deres ambassadør – du har 
set deres virkelighed, udfordringer, håb og drømme, og nu har du mulighed for at give dem en 
stemme herhjemme. 
 
 Kittet er en værktøjskasse, hvor du frit har mulighed for at vælge præcis det værktøj, som 
giver mest mening for dig.  
Vi har skrevet en liste med de grundlæggende ting, du skal huske i din formidling: 

  

Du er ambassadør!	  

Respons: Husk at give dine tilhørere mulighed for at respondere – giv dem konkrete forslag 
til, hvordan de kan bidrage og støtte Vivas arbejde blandt udsatte børn og unge.  
Løsningsbaseret: Hav et overordnet fokus på løsninger fremfor problemer, så du ikke 
udelukkende fremstiller nød og elendighed, men også præsenterer og giver en stemme til 
håbet og mulighederne.  
Værdighed: Fremstil børnene med værdighed; de vil helt sikkert gerne have, at du fortæller 
deres historie. En historie, hvor de fremstår som værdifulde og med evner og ressourcer 
trods fattigdom. Disse overvejelser gør sig også gældende i udvælgelse af billeder. 
Nuancering: Fattigdom har mange årsager (manglende uddannelse, vold, kriminalitet, 
samfundsstruktur, korruption) – vær opmærksom på, at du ikke kan begrunde det som den 
fattiges egen skyld. 


