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Værdier

En folkebevægelse der kan agere globalt, hvor alle kan føle delagtighed og med-
ejerskab.
Det skal være en narkotika- og voldsfri bevægelse.
Den juridiske form skal være demokratisk som for eksempel en forening eller 
lignende.
Bevægelsen skal agere gennem ord, billeder og viden spredning.
Bevægelsen skal udformes ungdommeligt så den er attraktiv for målgruppen.
Vi skal udelukkende bekæmpe fænomenet korruption, og aldrig enkelte perso-
ner, virksomheder, politiske partier eller lignende.
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No Corruption Generation

Baggrund 

På Children’s Mission Årsmøde 2011 drøftede de delegerede, hvad der var den 
største årsag til fattigdom. Alle delegerede fra både Nord og Syd var enige om, at 
hoved årsagen var korruption. Efterfølgende diskuterede vi, hvad gør Children’s 
Mission for at bekæmpe den væsentligste årsag til fattigdom?
Vi var alle enige om, at Children’s Mission hovedsaligt bearbejder symptomerne 
på problemet i stedet for at tage fat om problemets rod. 

Korruption - en farlig modstander 

Som chef for Children’s Mission har jeg gjort mig mange overvejelser om, hvor-
dan vi kunne nærme os problemet med korruption på en måde, der ikke går på 
kompromis med vores arbejde, og medarbejderne. At arbejde imod de korrupte, 
er som at stikke hovedet i en bikube, rode rundt og skrige. Bierne vil angribe dig, 
og du er helt ubeskyttet. Det er en næsten umulig opgave at bekæmpe korruption 
på for en lille organisation som Children’s Mission. Vores kamp mod de korrupte 
ville blive fluens kamp mod den tændte glødepære. Det ville ende med at vi gen-
nem udmattelse ville falde til jorden gennembrændte og døende. Korruptionens 
ressourcer er større end CHILDREN’s Mission styrke, derfor vil vi ikke udfordre 
denne overvældende modstander. Men præcis som lampen lever af elektricitet/
strøm, ernærer korruptionen sig gennem almindelige mennesker. Derfor skal 
kampen ikke føres mod de korrupte! Kampen skal i stedet for rette sig mod at 
kvæle strømmen af nærring gennem uddannelse og holdninger. 

En ny generation skal opstå 

Min grundtanke med ”No Corruption Generation” er at vi skal rette os mod børn 
og unge og undervise dem om korruptionens konsekvenser. Jeg henter min 
inspiration fra ”A Non Smoking Generation” som var aktiv da jeg var ung. Da jeg 
gik i folkeskolen var det sejt at ryge, man var en del af den hårde klike hvis man 
brugte frikvartererne i skolens rygerum, folk så op til én og man havde status. 
Pludselig kom ”A Non Smoking Generation” til vores skole og fortalte om rygnin-
gens effekt på vores lunger og kroppe. Vi blev oplyst om rygningens bagside og 
hvor ødelæggende den var for vores helbred og for samfundet. Vi blev præsente-
ret for fakta og hårdtslående billeder som jeg aldrig vil glemme. Det gik pludselig 
op for os at det ikke var sejt at ryge, men derimod livsfarligt og dumt. ”A Non 
Smoking Generation” gjorde at vi tog stilling til rygning og gik med T-shirts og 

Min drøm  

Min drøm er at Children’s Mission skal være med til at starte en folkebevægelse 
á la ”A Non Smoking Generation”. Gennem at uddanne og skabe holdninger hos 
børn og unge om korruptionens konsekvenser, kan vi forme en ny generation der 
tager kraftig afstand mod korruptionen. Dette kan blive en holdning for livet.

Samlede kræfter

Korruption er for et samfund som kræft er for kroppen! Korruption findes i næ-
sten alle lande, og som kræft spredes den og får fodfæste på forskellige måder. 
Der findes mere eller mindre aggressive varianter, men de fører alle til fordærv 
og uretfærdigheder. Da korruption er verdensomspændende kræver det samlede 
indsatser. Alle skal kunne føle delagtighed i ”No Corruption Generation” uanset 
køn, etnisk, religiøs eller politisk tilhørsforhold. Derfor skal vi have et symbol 
som alle kan tilslutte sig og forstå betydningen af. Et grædende øje er noget som 
alle mennesker kan forstå og relatere til. Det fremmaner følelser i os alle, og vi vil 
tørre tårerne og trøste den der græder.

Hvordan bringer vi det videre?

I dag har vi en unik mulighed for at kommunikere et globalt budskab gennem 
sociale medier. Jeg mener vi bør udnytte disse muligheder for at sprede budska-
bet og gøre det tilgængeligt for alle. Symbolet og budskabet skal være så stærkt, 
at alle vil bære symbolet og være en del af budskabet. Vi skal være aktive globalt 
via sociale medier, samtidig med af vi arbejder i vor egen kontekst.

Hvad behøves nu?

Vi har brug for en ”tænketank” hvor vi samler viden og idéer. Derefter må vi 
producere materiale med slagkraft der kan bruges til både undervisning og me-
ningsdannelse. Vi skal også søge finansieringskilder til projektet. Det kan være i 
form af offentlige midler, virksomheder, foreninger m.m. som vil lægge grund-
stenen.

kasketter m.m. med sloganet ”A Non Smoking Generation”. Når man indtager 
en stærk holdning som ung følger den én resten af livet. Nu er tressergeneratio-
nen, som jeg tilhører, vokset op og sidder i magtens korridorer. Hvad er der sket 
siden vi kom til magten? Vi har indført rygeforbud på restauranter, arbejdsplad-
ser, offentlige rum osv.


