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POLITISK FORTÆLLING

vedkommende er et resultat af den krise, ingen af de
fattige har skyld i.
De, der har allermindst skyld, og dem, fattigdommen
rammer hårdest, er børnene. Uanset årsagerne til
fattigdommen - som også ofte inkluderer misbrug og
psykisk sårbarhed - er børnene åbenlyst ofre og betaler
en høj pris.
I dagens Danmark vokser 10.000 børn op i fattigdom.
Dette tal er nu officielt, da regeringen har indført en
fattigdomsgrænse. Det er et vigtigt skridt i den rigtige
retning at få fakta frem i lyset, men derfor er der kun
endnu mere brug for handling bag ordene og de gode
intentioner.
Fattigdommen stopper ikke, når julelysene slukkes, og i
SFU mener vi, at ingen børn fortjener at opleve de
nederlag og afsavn, fattigdom skaber.

Jul efter jul oplever vi, hvordan danskerne kommer i
det gavmilde hjørne. Og det er ikke bare vores egne
børn, der bliver forkælet - vi deltager også glædeligt i
legetøjsindsamlinger, køber julemærker og giver en ged
til en fattig familie. For i julen skal vi hygge og have
det godt med os selv, og det er så let at give en skilling
og føle sig som et bedre menneske.

Lighed i Danmark er en grundlæggende vision for os.
Et af vores 5 mål med at indgå i regeringen var at
skabe mere lighed i Danmark i første regeringsperiode.
Den forandring skal SFU bidrage til nu og her,
samtidig med at vi fortsætter vores venstreorienterede
værdikamp for lighed som en bærende samfundsværdi.

Resten af året er debatten mere anspændt. De
borgerlige anerkender nærmest ikke, at der findes
fattige i Danmark og er endnu mindre villige til at gøre
noget ved problemet.
At det skal kunne betale sig at arbejde, bliver
ensbetydende med, at vi skal acceptere, at mennesker
lever på et eksistensminimum, og uretfærdigheden er
total, når det skyldes en arbejdsløshed, der for manges

Udvid den universelle velfærd:
Børn, der vokser op i fattigdom, har færre chancer for
at klare sig godt i livet end deres kammerater. Derfor
stiller SFU med denne kampagne to håndfaste krav,
der direkte vil hjælpe børn i de sociale sammenhænge,
hvor de indgår; i skolen og i fritiden blandt
kammeraterne, som man i dag bliver afskåret fra, når
man ikke har råd til at deltage i fritidstilbud,
børnefødselsdage. lejrture mv. Vi kæmper politisk for
• et gratis måltid mad i skolerne

!
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• gratis fritidstilbud til alle børn
Begge dele vil direkte forbedre børnenes livskvalitet nu
og her og muligheder deres på længere sigt;

! Et sundt og gratis måltid mad i skolen vil komme
alle til gavn og er således et godt eksempel på en
udvidelse af den universelle velfærdsmodel, vi har i
dag, hvor de fleste bidrager, og alle nyder godt af
velfærden. Vi skal så vidt muligt undgå yderligere at
gøre samfundets svageste til klienter, der skal ned på
socialkontoret og bede om hjælp. Vi mener derfor fx, at
børnepenge fortsat skal være for alle. I stedet for at
gøre op med den universelle velfærd, skal vi udvide
velfærden og give endnu flere muligheder til
mennesker.
! Gratis fritidstilbud vil især komme de svageste børn
til gode, da foreningskontingent og lignende kan være
en stor udskrivning for et stramt budget. Igen ønsker vi
at stille alle børn lige og gøre det til en rettighed for
samtlige børn i Danmark at benytte fritidstilbud
sammen med vennerne.
Konkrete målsætninger for julekampagnen:
1) At sætte politisk fokus på fattigdomsproblemet
og de strukturer, der ligger bag.
2) At indsamle hjælp til Danmarks fattige børn via
støttearrangementer og juleindsamling
3) At markere SFU med en klar venstreorienteret
profil
4) At give medlemmer mulighed for at engagere
venner i politik på en anderledes måde

!

Kampagnens opbygning
Fra 1. december til 10. januar kører SFU’s
julekampagne med dertilhørende
aktivitetskonkurrence mellem de deltagende
afdelinger. Vinderen kåres på de regionale træf 11.
januar, som dermed også er deadline for at indsamle
penge til Red Barnet.
Juleindsamling
Juleindsamlingen bruges som løftestang for at få vores
politiske budskab ud over rampen og bidrage til en
konkret forbedring af fattige børns vilkår ved at
generere et overskud, som ved kampagnens afslutning
overdrages til Red Barnet.
Indsamlingen består af 3 elementer:

Salg af spillekort:
For hvert solgt kortspil donerer SFU 10 kr. til Red
Barnet. Kortspil sælges for 25 kr. pr styk og er valgt
som salgsgenstand, da de er anvendelige og egnet til at
give en ven i julegave eller medbringe til pakkespil.
Den primære målgruppe er således SFU’s medlemmer
og vores egne netværk, hvor kortspillene kan bruges
som isbryder for at starte en politisk samtale om
fattigdom og SFU’s kamp for lige muligheder.
OBS! Afdelingen får tilsendt et antal spillekort og skal
betale SFU 25 kr. pr spil, der ikke returneres til
landskontoret efter kampagnens afslutning. Hold
derfor godt styr på, hvor mange spil, I sælger - især
hvis I lader folk betale for deres spil via SMS-servicen,
da der samlet set kun skal doneres 10 kr til Red Barnet
pr spil.
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SMS “SFU” til 1277 og støt med 25 kr.: Det er Red
Barnets SMS-service, så det er ikke sådan, at man giver
sine kontaktoplysninger til SFU ved at sende en sådan
SMS. Husk derfor at have indmeldingsblanketter og
sign-up-sedler med ude alle steder, så interesserede
kan skrive sig op der.
Man kan godt betale for et kortspil via SMS, hvis man
står på gaden og gerne vil købe et spil og ikke har
kontanter men medlemmer skal fortrinsvis betale
kontant eller via SFU’s webshop, hvor man i note
angiver, at man allerede har modtaget spillene fra
lokalafdelingen.
Indsamlingsbøsser: Hver afdeling, der beder om det,
får en indsamlingsbøsse fra Red Barnet. Den kan man
have stående på ens bord ved skolebesøg og foran sig
ved aktioner på gaden. Men det er ulovligt at nøde
tilfældige på skoler, gader og stræder til at lægge
penge i den. Til gengæld er det smart, at det er den,
man lægger pengene i, når man betaler sin entré til en
støttekoncert, køber et stykke kage eller lignende. Så er
der ingen tvivl om, at pengene går direkte til Red
Barnet, og så er folk mere tilbøjelige til at putte mange
penge i - og til at lægge penge uden af få noget for det.
Aktiviteter og aktioner
Her følger en række aktiviteter og aktioner, man som
afdeling kan lade sig inspirere af, men man er
selvfølgelig mere end velkommen til selv at være
opfindsomme. Formålet er at komme ud og være
synlige, så vi får fattigdommen frem i lyset. Og så kan
man ved flere af aktiviteterne også samtidig samle
penge ind til Red Barnet. Man kan have
indsamlingsbøssen stående til samtlige begivenheder,
men til mange af dem giver det også mening at dele

!

kage og andet ud, som folk kan kvittere for med et
bidrag i bøssen.

Læserbrevscafé
Man mødes i afdelingen og skriver sammen læserbreve
til både lokale og nationale medier. Det kan fx
arrangeres efter et medlemsmøde eller hjemme hos en
fra afdelingen, hvor det kan kombineres med julehygge.
Det er også en mulighed at holde det, efter at man har
været ude på en aktion.
Ideer til fokus i læserbrevene kan være: “Alle skal have
lige muligheder”, “Jul skal ikke være de riges fest”,
“Fattigdommen forsvinder ikke, når julelysene
slukkes”, “Fattigdomsgrænsen må ikke være en
sovepude for politikerne”...
Giv hinanden feedback på jeres læserbreve, og skriv
dem eventuelt i fællesskab. I kan desuden finde en god
guide til læserbrevsskrivning og lokalpresse i
kontaktpersonshåndbogen på sfunet.dk under menuen
“lokal leder”.

AKTION: Alle skal have råd til at holde
jul/fødselsdag
Del flyers ud og disk op med flag og lagkage eller del
pebbernødder ud og tag nissehuer på. Skab en hyggelig
stemning på gågaden eller på et skolebesøg med flag,
guirlander eller andet festlig pynt og tag jeres
indsamlingsbøsse med, så folk kan støtte op.
Aktionen kan suppleres med sjove aktiviteter som
“vælt uligheden”-spil hvor man symbolsk skal vælte
dåser.
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Et andet godt slogan er “giv pakker til børn ikke til
banker”, hvor vi spiller på, at politikerne
tilsyneladende ikke har noget problem med at finde
pengene, når det er bankerne, der mangler penge, mens
det er noget sværere at få et opgør med uligheden i
samfundet. Det er ikke fair.

De lokale SFU’ere uddeler pakker til børnene og
samler opbakning til, at bankerne også skal bidrage
som led i deres kampagne ”Ingen børn skal vokse op i
fattigdom”.
XX, formand for SFU XX udtaler: ”Det er simpelthen
uretfærdigt, at der er børn, som oplever ikke at kunne
holde jul, fordi deres forældre er fattige, mens
politikerne uddeler pakker til grådige banker uden
krav om at de tager sig sammen.”
Regeringen har indført en fattigdomsgrænse, og
SFU’erne mener, det er på tide at følge op med
handling. Da bankerne i kølvandet på krisen skulle
reddes, var velviljen til at dele pakker ud en anden.
Aktionen er således en reaktion på, at et krav om at
staten fik penge tilbage som kompensation for
bankpakkerne når bankerne blev reddet, blev pillet ud
i sidste øjeblik efter pres fra en række store banker.
Økonomer vurderer at det har kostet staten 24. mia. kr.

Eksempel på pressemeddelelse:
SF Ungdom i XX
Pressemeddelelse: Pakker til børnene, ikke bankerne:
I julen gives der masser af gaver. Det er dog ikke kun
artige børn, som får store gaver. Det fik bankerne også
da Lene Espersen forhandlede bankpakker – imens
lever 10.000 danske børn i fattigdom. Lørdag vender de
lokale SFU’ere billedet og deler pakker ud til børnene.

!

”Vi er i en situation, hvor både staten og mange
familier må vende hver eneste krone, så kan det altså
ikke passe at bankerne ikke skal bidrage – åbenbart
fordi politikerne er bange for at blive upopulære,”
udtaler XX.
Gaveuddelingen foregår lørdag fra kl. 11.30 på XX torv
og SFU’erne opfordrer både artige børn og deres
forældre til at komme forbi.

Happeningen foregår lørdag d. X. december fra 11.30.
For nærmere kontakt eller uddybning af citater,
kontakt “Kontaktperson navn” på xxxxxxxx
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Juletombola
Juletombolaen er en relativt nem gimmick, der både
kan sprede lidt juleglæde og gøre SFU synlige i
gadebilledet eller på et skolebesøg.
Til juletombolaen medbringer man en bøtte (eller
tombola, hvis man har sådan én eller er frisk på at
lave/købe den), banner m. budskab fx “Støt kampen
mod fattigdom”, bord til bøtte og indsamlingsbøsse.
Der kan også evt. laves kaffe eller glögg, som man deler
ud eller sælger.
Præmier: SFU-spillekort (hovedpræmie), slik,
småkager etc. som trøstepræmie. Måske gaver, de
lokale forretninger sponsorerer.
Inden aktionen males der banner og laves/købes lodder
til tombolaen.
Lodder og tromle (799-,) kan evt. købes her:
http://www.je.dk/dk/tjenpenge/shop/tombola/tombolat
romle
Fiskedam
Her vil vi gerne have børn aktiveret. Man medbringer
et lille soppebassin, hvori børn kan fiske pakker med
en stang med en krog - nogle indeholder SFUspillekort, mens andre er tomme eller indeholder
trøstepræmier, som i tombolaen. Så snart børnene er i
gang kan man snakke politik med forældrene, og det
koster et symbolsk støttebeløb at deltage. Her kan det
også være en fordel at medbringe kaffe eller glögg.
Julecafe
Saml jeres venner og signups fra kampagnen til et
intromøde med gratis æbleskiver og debat. Julecafeen
holdes enten på afdelingens lokale eller på skolen efter
skoletid. Få evt. en VU’er ud at debattere fattigdom
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sammen med jer - så kan det være at få lov af skolen.
Det er også en god idé at holde caféen et sted i byen,
hvor de unge i forvejen hænger ud, fx i en
ungdomsklub eller lignende evt. drevet af frivillige,
hvor unge i byen er vant til at være. Byd på æbleskiver
og glögg og lad betalingen bestå i frivillige beløb i
indsamlingsbøssen. Hvis I vil, kan I få en fra
landskontoret ud og hjælpe jer med at afholde det.
Han/hun kan fx fortælle lidt om SFU og vores kamp
for lighed og solidaritet eller være ordstyrer i en 1-5leg eller hvad I synes, det kunne være hyggeligt at lave.
Kontakt jeres OK’er.

Koncert/støttefest mod fattigdom
Der har i tidligere fattigdomskampagner været stor
succes med at afholde velgørenheds-koncerter/fester
mod fattigdom. Konceptet er, at man som afdeling får
stablet en koncert på benene, hvor overskuddet går til
Red Barnet, der er den organisation, vi i år samarbejder
med. Til koncerten kan man også sælge spillekort til
gæsterne.
Det vil selvfølgelig være mere omstændeligt at
arrangere en koncert end en fest, så det må være op til
jer, hvor mange kræfter I har tid til at ligge i det. Vær
bl.a. opmærksomme på, at når I inviterer, er det vigtigt,
at I fortæller, at arrangementet er til fordel for et godt
formål. Det er også vigtigt at tage kontakt til
kunstnerne omkring lyd og lys; nogen har måske deres
eget udstyr, eller har specifikke krav.
OBS: En grundig guide til afholdelse af en politisk
støttekoncert/caféaften findes på sfunet.dk under fanen
“lokal leder”.
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Dør-til-Dør hos afdelingens medlemmer:

Aktivitetskonkurrence

!

!

Tag en søndag formiddag rundt for at dele julekort ud
til afdelingens medlemmer på deres adresse. Mød op,
bank på og sig dem tak, fordi de er medlemmer og med
i kampen mod fattigdom og overræk dem et julekort i
form af kampagnens flyer, som I naturligvis efterlader i
postkassen, hvis folk ikke er hjemme.
Dette er en god måde at give folk et kendskab til de
aktive i afdelingen og fortælle lidt om jeres aktiviteter
og planer for det nye år. I kan selvfølgelig også tage
nogle kortspil med, og høre om de har lyst til at købe et
par stykker og minde folk om, at tilmelde sig
betalingsservice eller betale kontingent i “betal for dit
medlemsskab”-ugen - uge 51.
Læg en ruteplan ved at gennemgå afdelingens
medlemmer i medlemssystemet. Har I problemer med
at logge ind, så kontakt ilfeldt@sfu.dk, eller tjek
kontaktpersonshåndbogens afsnit om nye medlemmer.
Hvis I ikke kan nå at komme rundt til alle medlemmer,
så udvælg fx dem, der bor tættest på, eller har meldt
sig ind for nyligt mv.

Som følge af Landsledelsen beslutning vil der være en
aktivitetskonkurrence for de afdelinger, som deltager i
kampagnen. Der gives point efter aktivitetens
størrelse/betydning, og ved kampagnens afslutning, vil
der blive uddelt en vandrepokal til den afdeling der har
fået flest point.

Pointfordeling:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Uddelinger af flyers - 5 point
Læserbrevscafe - 7 point
Aktion - 15 point
Juletombola - 10 point
Fiskedam - 10 point
Julecafe - 15 point
Koncert - 20 point
Pr. nyt medlem - 10 point
Pr. Sign-up - 3 point
Pressedækning - 7 point
Pr. 100 kr. indsamlet - 3 point
Dør-til-Dør hos medlemmer pr
adresse - 2 point

Send julekort ud til medlemmerne:

!
Kampagnens flyers er velegnede til at give til julekort.
Skriv modtager og afsender på i hånden, og del dem
enten selv ud i postkasser eller køb kuverter og
frimærker og vedlæg evt et lille brev om, hvad der sker
i afdelingen, hvad I har af planer for det nye år, og
hvornår I har generalforsamling.
Har I ikke råd til at sende kort ud til jeres medlemmer,
kan I søge fra aktivitetspuljen ved at kontakte
frederik@sfu.dk.

!

Hver gang i laver en aktivitet, bliver den regnet med i
konkurrencen, når I lægger et billede op i ‘lokale
ledere’-gruppen på facebook.
Pointene bliver derefter regnet sammen på
landskontoret og vægtet i forhold jeres afdelings
størrelse - så alle kan være med!
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STØT SFU-uge i uge 51:
16.-22. december kører SFU “STØT SFU”-uge, hvor
afdelingerne opfordres til at snakke med medlemmer
om, hvor vigtigt det er, at man fortsat bakker op om
SFU og betaler sit kontingent i år og fremadrettet via
betalingsservice. Der er således en særskilt
aktivitetskonkurrence i, hvem der ved ugens afslutning
har størst andel af betalende medlemmer i sin afdeling.
For at få folk til at betale er det en god idé at lave en
telefonbank, hvor afdelingens aktive samlet sidder og
ringer rundt. Du kan finde en guide på SFU’net, og du
kan få et medlem fra landsledelsen ud og hjælpe jer;
holde en peptalk om, hvad man kan sige i telefonen og
svare på praktiske spørgsmål omkring betaling mv.

Hvad kan SFU’s landskontor hjælpe med?

Herudover vil der hver søndag i advent blive lagt en
video op, der giver politisk overbygning til vores
kampagne og kan deles på sociale medier.
I er naturligvis altid velkomne til at kontakte
organisationskonsulenterne:
# Christine Lütze:
Christine@sfu.dk / Tlf. 60 23 50 83

For distrikterne: Midtsjælland, Kronjylland
(Randersområdet), Nordkøbenhavn, Storstrøm,
Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekanten, Vestegnen
og Århus.

Udover denne guide vil SFU’s landskontor naturligvis
rigtig gerne hjælpe. Skriv til sfu@sfu.dk, eller direkte
til din organisationskonsulent, så er vi til rådighed:
" Hvis I vil have hjælp til at komme i gang med
kampagnen ved et kick-off-arrangement, hvor
aktiviteter planlægges, og politiken bliver
diskuteret
" Hvis I vil have et oplæg om fattigdom i
Danmark ud til et møde eller lignende.
" Hvis I gerne have en ekstra person med, når I
skal på skolebesøg eller på gaden.
" Når I mangler en at sparre med om jeres idéer
" Hvis I ikke har prøvet medlemssystemet før og
skal have hjælp til at finde oplysninger om jeres
medlemmer og skrive noter, når I har snakket
med dem.

!

# Christian Vedel:
christian@sfu.dk/ Tlf. 31 70 20 84

For distrikterne: Fyn, København, Midtjylland,
Nordjylland, Nordsjælland, Vestjylland og
Vestsjælland.

Gåde råd

!
For at få succes med kampagnen - hvad end I fokuserer
på at samle penge ind, skabe politisk opmærksomhed
om fattigdom, eller måske endda har en lokal vinkel og
forslag til den nyvalgte kommunalbestyrelse - så er det
en god idé at udnytte juletidens muligheder for at være
ud og nå mange mennesker. Tænk i følgende, når I
laver den konkrete plan for juleindsamlingen:
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Weekender
Juleshopping for- og eftermiddage
# Juletræsfester, julekoncerter o.lign. i byen
# Undersøg muligheden for at få lov at opstille en
lille bod ude ved de gårde, hvor man kan komme
og selv fælde sit juletræ (her kommer mange
familier i weekenden)
# Juleshopping om eftermiddagen
Hverdage
# Uddannelsesbesøg: Her skal I lade salget fylde
mindre og budskabet mere. Det er i hvert fald
ikke alle skoler, der tillader, at man slår en bod
op, men det er værd at prøve - kontakt elevrådet
eller rektoren. Hvis I ikke må sælge noget, kan I
nøjes med at have et banner, flyers og en
indsamlingsbøsse med. I kan også lave
indsamlingen uden for skolen, når folk går til og
fra morgen og eftermiddag.
# Tænk i alternative uddelingssteder, hvor der
samles mange familier og unge i weekender, fx
på skøjtebanen
Der er flere guides og gode råd at hente på sfunet.dk
under fanen “lokal leder”, så tjek endelig denne
værktøjskasse ud.
Find fx
" “Guide til det gode skolebesøg”
" “Sådan laves en telefonbank”
" “Frivilligorganisering i praksis”
" “KP-håndbogen”
" “Hæfte med tilbud om oplæg og
eftermødeaktiviteter”.

!

POLITISK NOTAT OM
BØRNEFATTIGDOM
10.000 børn vokser i dagens Danmark op i fattigdom.
Det er ikke fair, og det hænger sammen med en
generelt voksende ulighed, hvor der bliver længere
mellem top og bund i samfundet.
Konsekvenser af fattigdom:
Børn er i høj grad ramt af den store stigning i ulighed i
Danmark. Fra 2001 til 2011 er antallet af fattige børn
knap tredoblet, fra at der var 4.500 fattige børn i 2001
til at der i 2011 var 12.000 fattige børn.
Opgørelse: Personer og familier, som i 3 år i træk har
en indkomst under 50 pct. af
medianindkomsten, med en formue under 100.000 kr.
pr. voksen, og som ikke er studerende, betegnes af
Regeringens ekspertudvalg som økonomisk fattige.
Børnerådet har påvist en sammenhæng mellem det at
vokse op i fattigdom som barn og ringe deltagelse i
fritidsaktivitet. Desuden er der en sammenhæng til et
dårligt helbred, ligesom børn, der vokser op i
fattigdom, i højere grad føler, at de ikke har nogen at
snakke med eller bliver mobbet.
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Nuværende gode initiativer:
I Danmark har vi allerede et godt socialt sikkerhedsnet,
som blandt andet omfatter aktiv
arbejdsmarkedsindsats til arbejdsløse forældre samt
høje og effektive sociale ydelser, og vi har en sikring af
børnepasningstilbud.
I regeringen har SF fået gennemført flere tiltag, der
skal sikre at fattigdomskurven bliver knækket, og at
børn får ordentlige vilkår. De har bl.a.:
# Afskaffet de såkaldte ”fattigdomsydelser”, som
starthjælp og kontanthjælpsloft, som højrefløjen
indførte.
# Indført en fattigdomsgrænse i Danmark og
dermed anerkendt, at fattigdom findes som reelt
problem.
# Fjernet loftet over børnepenge.
Ideelt set burde vi dog som samfund tage langt flere
håndtag i brug og se at komme fattigdommen til livs.
Regeringen har indført en fattigdomsgrænse, der viser,
at de har ønsket - men hvad med viljen til at handle?
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Socialistiske svar på børnefattigdom

Det første oplagte svar på problemet er, at hjælpe
forældrene ud af fattigdom ved at få dem i job eller
hæve overførselsindkomsterne. Men der findes også
mange initiativer, der direkte kan hjælpe til at sikre
børn mod at blive ofre for fattigdom. I vores kampagne
fokuserer vi på to klare krav:
- Et gratis måltid mad i skolerne
Et sundt og nærende måltid, vil være gavnligt for
børnenes lige muligheder for læring, og SFU er i
forvejen tilhængere af, at eleverne inddrages i
madlavningen i en kobling af praktisk
hjemkundskabsundervisning og et fokus på kost og
sundhed.
- Gratis fritidstilbud
På sigt mener vi, at kommunerne skal tilbyde alle børn
en række gratis fritidstilbud. Det gør man mange
steder allerede, men især mange idrætsklubber kræver
kontingentbetaling. Her kunne man fx lokalt indføre en
klippekortsordning, så et klip kunne bruges som
adgangsbillet i stedet. SFU mener, at alle børn skal
have mulighed for at gå til en ting om ugen.
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