För alla barns rätt att vara
Ett samhälle där barn och unga kan vara sig själva utan att utsättas för mobbning och
diskriminering. Det är Friends mål.
Alla barn har rätt att växa upp i trygghet. Men så ser inte verkligenheten ut. Verkligheten är
brutal. 60 000 barn utsätts för mobbning varje år. Det är barn som känner att ingen bryr sig.
Att de är värdelösa. Osynliga. Varje år går 45 av dem så långt att de inte ser någon annan utväg
än att ta sitt eget liv. Det är vad mobbning är och gör.
Men det behöver inte vara så. Det finns lösningar. För genom att arbeta mot de
diskriminerande strukturer som finns i samhället kan vi skapa goda förutsättningar för alla barn
och ungdomar oavsett bakgrund. Därför kämpar vi för att bryta ner de maktordningar, normer
och värderingar som utgör grund för mobbning. Och vi vet att det fungerar. I genomsnitt
minskar mobbningen i skolor som jobbar med Friendsprogrammet med 24 procent.
Situationen är akut. Inget barn ska behöva somna gråtandes och vakna med ångest. Friends är
den barnrättsorganisation som med modig och stark röst ständigt strider för att mobbning och
diskriminering ska upphöra. Viljan till handling genomsyrar hela organisationen. Friends ryggar
inte tillbaka ens för det mest obehagliga. Vi tar inte politisk hänsyn eller ber om tillåtelse.
Genom forskning och kunskap är vi den organisation som vet mest om mobbningens orsaker
och hur den kan stoppas. Friends arbete är grundat i forskning och beprövad metod. Och
genom forskning- och utvecklingsarbete förbättrar vi ständigt vår utbildande och rådgivande
verksamhet samt driver opinion. För att driva verksamheten samlar Friends in pengar från
företag och privatpersoner.
Barnens samhälle ska vara en trygg plats. Men verkligheten är hänsynslös och tusentals barn
känner att de inte ens har rätt att få finnas. Inget barn ska behöva hata den de är för att de
tror att ingen kan älska dem för den de är.
Det här är inte det samhället Friends vill ha. Vi vill att alla barn ska kunna gå genom livet med
en känsla av stolthet för den de är. Inte självhat eller självmordstankar.
Det är det vi slåss för. Alla barns rätt att vara.

