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RS Nyt #7
Kære personale på Rettighedsskoler
Vi håber, at du og dine kære har det godt, og at I har fundet en ny måde at have en hverdag på i denne
tid, til trods for at udfordringerne for jer som undervisere er mange, og at helt nye og uprøvede tilgange
til det at ”hjemme-undervise” står sin prøve - hver eneste dag!
Dette brev handler om, at vi dels gerne vil bidrage til jeres arbejde og hjælpe, hvor vi kan, og dels gerne
vil fortælle lidt om vores arbejde i denne tid.
Først tre idéer til, hvad der kan indgå i næste uges undervisning:
• Håndvaskedansen – Sofie Østergaard, Hr. Skæg og Lakserytteren har lavet en super sjov dans,
der kan bruges til en lille fysisk pause i løbet af dagen. Den findes også på TikTok.
Link til artikel på Folkeskolen.dk
• Freia Rosa viser, hvordan man vasker hænder grundigt, og dermed får ”de perfekteste fingre”.
Den kan bruges som oplæg til, at børnene fx laver egne små film, hvor de forklarer noget om det,
man skal være opmærksom på i forhold til smitte. Link til filmen
• National Chef, Anne Mette Friis, giver fem gode råd om, hvad der er vigtigt, når vi taler med børn
om situationen. Rigtig god inspiration, man med fordel kan sende rundt til alle forældre som
”voksenlektie”. Link til filmen
Og dernæst en ting til eftertanke:
I mange skoleklasser oplever I sikkert, at ikke alle børn har lige god mulighed for at kunne deltage i
den digitale undervisning. Det kan være, fordi familien skal deles om en eller to computere, fordi
internetforbindelsen er dårlig, eller fordi der ikke er overskud nok til, at man som barn får den
nødvendige hjælp og støtte. Det er en stor udfordring i forhold til børns rettigheder og noget, som
UNICEF globalt har meget fokus på. Hvordan sikrer man, at alle børn får lige gode vilkår i denne
fjernundervisnings-æra? Tal med din leder eller kolleger om, hvordan I bedst får alle med, og del gerne
ud af alle gode råd og ideer til alle koordinatorer eller til os i UNICEF Danmark. Vi kan dele jeres råd
med vores kollegaer i andre lande, som oplever de samme vanskeligheder.
Vores indsats
Vi arbejder på højtryk for alle verdens børn her hos UNICEF. Vi står over for en global, humanitær
katastrofe uden lige. Jeg ved, at vi ofte skærper retorikken i vores NGO-verden for at fortælle, hvor galt
det står til; men dette er uden sidestykke!
Derfor gik UNICEF, WHO og FN i sidste uge sammen om et pressemøde, hvor de præsenterede
realiteterne i tal. Og det er svimlende beløb, som der er tale om. FN beder om hjælp til at skaffe over
14 milliarder kroner. Og for at kunne beskytte verdens børn mod COVID-19, skal 4,4 milliarder af dem
gå til UNICEF.
For som de påpeger, så er god hygiejne og praktisering af håndvask helt essentielt for at reducere
overførsel af virussen. Men her er verdenssamfundet ekstremt udfordret af, at kun 3 ud af 10, eller i alt
2,1 milliarder mennesker, ikke har adgang til rent vand i hjemmet. Dertil kommer, at 6 ud af 10, eller
4,5 milliarder mennesker, ikke har adgang til ordentlige sanitære forhold. Verdens fattigste og mest
udsatte står dermed i en ekstremt udsat situation, i forhold til reducering af smittespredningen.
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Heldigvis lader det til, at børnene hører til den gruppe, der rammes mindst af selve sygdommen, men
coronavirussen sætter alligevel de svageste børns hverdag og liv på spil. Sygdommen ændrer deres liv.
Derfor arbejder vi hos UNICEF med disse fire kerneindsatser for at bekæmpe coronavirus:
1. Forsyninger: UNICEF leverer vigtige forsyninger som sæbe, vandrensnings- og hygiejneudstyr, medicin
og beskyttelsesudstyr til sundhedsmedarbejdere. Den første forsendelse med masker, handsker og
beskyttelsesdragter til sundhedspersonale i Kina blev sendt allerede den 29. januar fra UNICEF's
Verdenslager i København. Indtil videre har UNICEF sendt 45 tons udstyr til brug i kampen mod
coronavirus.
2. Oplysning: UNICEF laver omfattende oplysningskampagner i lokalsamfund, i massemedierne og på
sociale medier for at informere forældre om, hvordan man bedst beskytter sin familie mod
coronavirussen.
3. Sundhedshjælp: UNICEF sørger for sundhedshjælp til de børn samt gravide og ammende kvinder, der
er berørt af udbruddet.
4. Uddannelse og beskyttelse: UNICEF hjælper børn, der er berørt af virussen på anden vis. Vi sørger
blandt andet for adgang til alternativ undervisning til elever, hvis skole er lukket eller pålagt karantæne,
og vi giver psykosocial støtte til børn, som er direkte eller indirekte ramt af udbruddet.
Det er på alle måder en speciel situation, at vi indsamler til en global katastrofe, som vi også i Danmark selv
er en del af og ikke på nuværende tidspunkt kender konsekvenserne af. Det er også derfor, at vi gør
opmærksom på, at 1 stykke sæbe til et af verdens børn kun koster 1 krone, og det vil gøre en stor forskel
at give bare en lille smule. I kan se mere her på vores hjemmeside.

Pas på dig selv og dine kære!
Kærlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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