Afskaf fattigdom af Gaia 2.e og Nicoline 2.a
I denne workshop handler det primært om fattige børn, og hvordan de
er påvirket af fattigdom.
De startede med at se en dokumentar kaldet "fattige danske børn, den
usynlige arv", som handlede om flere fattige familier med flere børn og
hvordan de børn er påvirket af fattigdom. Efter de havde set
dokumentaren, blev de delt op i nogle grupper hvor de fik nogle
association spørgsmål. Vi snakkede med nogle af de grupper.
Peter, Nicholas & Milena
De snakkede om hvad man kunne gøre for, at hjælpe med at afskaffe
fattigdom som individer i gymnasiet. "Jeg er blevet inspireret til at købe
et julehjerte i kantinen, som er en stor hjælp for børn, hvilket man
virkelig kunne se i denne her dokumentar." sagde Nicholas, mens de
andre nikkede og var enige.
Julehjerterne er et princip udviklet af KFS, som på SAG giver eleverne
mulighed for at tage et hjerte angivet med navn, køn og alder. Når man
tager et hjerte, skal man så købe en julegave som passer til det barn.
Senere fik de af deres lærer stillet opgaven om, at finde nogle
hjælpeorganisationer som hjælper fattige familier og børn. På tavlen
listede eleverne så hjælpeorganisationer op, som støtter fattige familier
og børn ved f.eks. I denne juletid at give en kasse julemad eller give
julegaver. På den lange liste står der organisationer såsom; Red barnet,
Julehjælp, Kirkens korshær og KFS mm.
Hedvig, Caroline & Sebastian
Alle grupperne sidder og laver plancher med deres ideer til at hjælpe
med afskaffe fattigdommen.
"Vi tænker at lave en lektiecafe, som kan hjælpe udsatte børn der ikke
kan få hjælpen hjemmefra. Det skal være en gratis lektiehjælp."

I vores generation er der flere, der gerne vil hjælpe udsatte familier, og
en måde at starte kan f.eks. være ved at donere penge, til de mange
organisationer som arbejder med at hjælpe fattige familier og børn. Eller
ved at købe et julehjerte ned i kantinen.

