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Jag inleder med en film om Kim från Zimbabwe:

https://www.youtube.com/watch?v=1rtyTx7oNVQ&t=93s

2019-10-14 2

https://www.youtube.com/watch?v=1rtyTx7oNVQ&t=93s


Presentationen skall ge en bild av:

- Vad är WCP-programmet?
- Tanken med Rotary-WCP projektet

- Vad kan den lokala Rotaryklubben göra?
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WCP:s verksamhet

Verksamheten drivs sedan år 2000 av stiftelsen
WCPF, World’s Children’s Prize Foundation, som har sitt säte i Mariefred,

där grundaren Magnus Bergmar bor - www.worldschildrensprize.org

Kostnaden för att registrera en Global Friend skola uppgår i Sverige till
300 SEK - en engångsavgift för att ha rätt att delta i årliga WCP-programmet

och för att få lärarhandledningar och klassuppsättningar av
läromedlet Globen, som årligen ges ut på tiotalet språk.

2019-10-14 4

http://www.worldschildrensprize.org/


WCP globalt och i Sverige

WCP-programmet utbildar och stärker barn till förändrare
som står upp för medmänsklighet, allas lika värde,

barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Mer än 44 miljoner elever i åldern 10-18 år har deltagit i WCP-programmet
sedan starten år 2000. Mer än 72.000 skolor i 117 länder har som s.k.

Global Friend skolor ställt sig bakom WCP.

I Sverige deltar årligen 30.000 barn i WCP-programmet.
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WCP-programmet i svenska skolor

De svenska skolorna använder WCP-programmet

för att uppfylla läroplanens uppdrag vad gäller
värdegrundsarbetet samt barnets och mänskliga rättigheter.
Detta är viktigt i den tid vi lever i just nu och kan tjäna som
ett

verktyg för att öka förståelsen för andra och för att
underlätta integrationen.

Skolorna arbetar med WCP-programmet integrerat
i flera och ibland i alla ämnen.
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WCP-programmet och läromedlet Globen

Årligen använder miljoner barn samma läromedel. De UPPLEVER andra barns liv
och tankar samt studerar barnets rättigheter och demokrati.

En del av de utsatta barnen utbildas till WCP-barnrättsambassadörer,
som utbildar och stärker andra barn.
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Barnjuryn

WCP:s barnjury består av barn, som representerar alla barn med liknande erfarenhet som t.ex.
barnsoldat, barnslav, hemlös, utsatt för trafficking m.m.

Barnrättshjältar

Barnjuryn utser - efter nomineringar från hela världen - varje år tre barnrättshjältar.
Deltagande barn UPPLEVER i Globen barnrättshjältarnas livshistorier och hur deras arbete hjälpt barnen.

Världsomröstningen - Global Vote

Barnen genomför sedan ett demokratiskt val för barnets rättigheter – världsomröstningen Global Vote –
där de röstar på sin barnrättshjälte, som de nu vet ”allt” om.

WCP-ceremonin på Gripsholms slott
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Barnens unika pris delas ut vid WCP-ceremonin på Gripsholms slott, som leds av barnjuryn.
Drottning Silvia hjälper dem att överlämna priset. 8



Bland de många barnrättshjältar, som hedrats
av barnen, återfinns Nelson Mandela och Malala Yousafzai.
WCP-programmet beskyddas av bland andra Desmond Tutu,

drottning Silvia och Sveriges statsminister.
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Projekttillhörighet inom Rotary
Rotary-WCP projektet startades av Mariefred RK under år 2015 och

under 2016 togs en strategi fram.
Sedan 2017 har projektet tillhört distrikt 2370:s ungdomskommitté och är

sedan 2018 en egen kommitté i distriktsteamet.

Sedan början av 2019 stöttas projektet av alla 10 svenska distrikten.

På Convention i Hamburg i juni hade vi en monter

för att presentera projektet.
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Vision för Rotary-WCP projektet

Att genom samarbetet mellan WCP och Rotary göra WCP-programmet
till ett världsomspännande Rotaryengagemang,

som stöttas globalt av Rotary International och lokalt av Rotaryklubbarna
världen över, dvs. på samma sätt som Rotary under många år

framgångsrikt stöttat och engagerat sig i End-Polio-Now projektet.
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Mission för Rotary-WCP projektet

Att genom de lokala Rotaryklubbarna världen över öka
antalet Global Friend-skolor, dvs. skolor som aktivt arbetar
med WCP-programmet, världens största årliga utbildnings-

program för barnets rättigheter och demokrati.
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WCP stöttas av de svenska Rotary distrikten

2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400 and 2410 Vi

hoppas att medlemmarna och klubbarna vill bidra till verksamheten.

Investera i barnen som förändrare i nutid och för framtiden genom att
”swisha” valfritt belopp till WCPF på: 123 174 54 54. Ange Rotary!

Alternativt betalas till bankgiro 900-1868 eller postgiro 900186-8

Att utbilda ett (1) barn någonstans i världen kostar 8 SEK.

Vill Du medverka till 10 barns utbildning,
”swisha” då 80 SEK och ange Rotary.
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Har min presentation gett en bild av:
- Vad är WCP-programmet?

- Tanken med Rotary-WCP projektet?
- Vad kan den lokala Rotaryklubben göra?

Har Du några frågor?
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Kontaktperson i Rotary distrikt 2370: Paul

Tamm, 070-878 22 06, pf.tamm@gmail.com

Gun-Marie Östedt-Axelsson,
DG2370, 2019-20
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