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Flere tusinde frivillige uddeler faktabaseret håb til danskerne

Fakta om Verdens Bedste Morgen

På fredag d. 8 september går over 1500 frivillige på gaden i hele
Danmark (klik her for at se hvor). De uddeler næsten en halv mil
lion aviser med Verdens Bedste Nyheder, der i år har fokus på den
afgørende generation, nutidens store ungdomsårgange er en del af.
Avisen er fuld af konstruktive historier om fremskridt og løsninger,
der giver håb – faktabaseret håb.

Verdens Bedste Nyheder har arrangeret Verdens Bedste Mor
gen hver september siden 2010. Der er 176 uddelingssteder i
hele Danmark – det største antal nogensinde. Over 1500 frivil
lige deler aviser ud, herunder syv borgmestre og 23 folketings
politikere på tværs af de politiske skel.

“Hver eneste dag kan vi berette om store fremskridt i verden. Og
det er netop forudsætningen for handling og forandring, at vi får
rettet op på det alt for dystre verdensbillede mange mennesker
og medier har,” siger Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens
Bedste Nyheder.

Generation Verdensmål kræver forandring
Generation Z, curling-, Youtube- eller selfie-generationen.
Nutidens historisk store antal af unge har mange øgenavne, men
faktisk viser flere undersøgelser, at de unge er mere optagede af at
forandre verden end nogensinde før. Vi burde kalde dem Genera
tion Verdensmål.
Der er i dag 1,8 milliarder mennesker mellem 15 og 29 år, og de
kommer til at leve med konsekvenserne af klimaforandringerne
og de andre problemer, som kloden står overfor. Flere undersø
gelser peger på, at det netop forklarer, hvorfor den unge gener
ation er mere engageret i at rykke verden i en bedre retning end
nogensinde. Ifølge Deloittes årlige og omfattende undersøgelse af
’millennials’ (født efter 1980), ser unge det som deres pligt at ændre
verden. Og over hele kloden er de allerede i fuld gang med at ud
nytte de mange nye muligheder for at skabe skalerbare, innovative
løsninger.
“Vi lever i en tid, hvor mange unge brænder for at gøre en forskel,
både her i Danmark og ude i verden. Det er enormt lovende for
vores fælles fremtid her på jorden, og det er noget, vi bør an
erkende og støtte mere op om,” siger Thomas Ravn-Pedersen.

De unge bor i udviklingslandene
Især mange udviklingslande har de største ungdomsgenerationer
nogensinde, og hvis de mange unge ikke kan skabe sig en fremtid i
deres egne lande, rejser de efter bedre muligheder. Næsten 87 pro
cent af verdens unge bor i udviklingslande, hvor en del vokser op
med skyhøj ungdomsarbejdsløshed og en usikker fremtid. Så nogle
søger lykken andre steder, for eksempel i Europa. Øget grænsekon
trol og patruljer på Middelhavet er selvsagt kun symptombehan
dling. Kun det lange, seje træk med at skabe bedre levevilkår er
holdbart.
Der er talrige eksempler på, at de unge bruger presset til
demokratisk forvandling. Unge protesterer mod vold, ulighed,
korruption og magtmisbrug i en lang række lande, blandt andet
Brasilien, Sydafrika, Indien og Tunesien. Nogle af protesterne
har ført til forandringer. For eksempel i Gambia, hvor det i 2017
lykkedes at afsætte en diktator ved et fredeligt valg. Eller på Bali,
hvor to søstre på 10 og 12 år med underskriftindsamlinger og andre
indsatser har fået Balis guvernør til at forbyde plastikposer på Bali
fra 2018. Deres organisation, ’Bye Bye Plastic Bags’, har i dag har
spredt sig til 15 andre lande. Her arbejder andre børn og unge på at
komme problemerne med plastik i verdenshavene til livs.

23 folketingspolitikere (heraf en minister og
9 tidligere ministre) uddeler aviser:
Aaja Chemnitz Larsen (IA), Nikolaj Villumsen (EL)
Johanne SchmidtNielsen (EL), Christian Juhl (EL), Holger K. Nielsen
(SF), Michael Aastrup Jensen (V), Kristian Jensen (V), Søren Gade (V),
Morten Østergaard (RV), Lotte Rod (RV), Martin Lidegaard (RV),
Mattias Tesfaye (S), Troels Ravn (S), Mogens Lykketoft (S),
Nick Hækkerup (S), Mette Gjerskov (S), Lennart DamsboAndersen (S),
Kirsten Brosbøl (S), Trine Bramsen (S), Christine Antorini (S), Yildiz
Akdogan (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Thomas Danielsen (V).

De syv borgmestre, der deler aviser ud, er
Pia Allerslev (V), Anna Mee Allerslev (R), Morten Kabell (EL),
Tina French Nielsen (V), Lasse Puertas Navarro Olsen (EL),
Peter Rahbæk Juel (A), Jacob Bundsgaard (S).

6 udenlandske ambassadører deltager fra
Irland, Holland, Australien, Storbritannien, Canada og Cypern.

14 virksomheder uddeler aviser
Rice, Rynkeby, HandiTravel Info, Fair Trade Butik Bazaren Aarhus,
Danfoss, Dansk Industri, Goodwings, Leg med IT, Pressalit, Dansk
Erhverv, NCC, Kromann Reumert, Dialocus, Danske Spil, Bestseller.

41 organisatationer uddeler aviser
FNforbundet, Tandsundhed Uden Grænser, Cafe Nutid, AIDSFondet,
Danmarks Lærerforening, BØRNEfonden, Caritas, Oxfam IBIS,
Nødhjælpens Ungdom (NU), UNDP, FN’s Fødevareprogram
(WFP), Dansk  Indisk Børnehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, CISV
Danmark, Foreningen Roskilde Festival, Globale Seniorer, AXIS,
PUGAD, CROSSING BORDERS, WWF, Sex og Samfund, CARE
Danmark, UNYA, Danmission, Ulandshjælp fra Folk til Folk  Humana
People
to People, Soroptimist International, Røde Kors (Hillerød Afdeling),
CICED, ADRA, Livets Lys, OneDanmark, Røde Kors Butik, CISU,
Dansk ICYE, MUNDUcenter for global dannelse, Aktion Børnehjælp,
Morsø ULandsforening, Amnesty, Danmission Unge, SOS
Børnebyerne.

58 skoler og uddannelsesinstitutioner deler aviser ud
Verdenstimen
Hele ugen er børn og unge over hele landet også i gang med at lære
om Verdensmålene i Verdenstimen. Det er Verdens Bedste Nyheder,
der har taget initiativ til Verdenstimen, der en del af den globale
undervisningskampagne, Worlds’ Largest Lesson, der nu findes i over
100 lande.

Klik på kortet her for at se alle uddelingsstederne i landet og
hvilken organisation, skole eller virksomhed, der er arrangør.
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