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Rädda Barnen och BP inleder samarbete

Inför starten av Allsvenskan inleder Rädda Barnen och IF Brommapojkarna ett
samarbete. För både Rädda Barnen och BP ger samarbetet möjligheter att
lyfta fram barns rättigheter i idrottsvärlden. Samarbetet innebär att Rädda
Barnen exponeras såväl inom senior- som ungdomsverksamheten genom en
rad gemensamma aktiviteter med BP. Bland annat kommer Rädda Barnens
logotype att pryda matchställ på BP:s Allsvenskalag och alla ungdomslag
samt träningsoveraller för BP:s 600 ungdomsledare. Dessutom får
barnrättsorganisationen genomföra marknadsföringsaktiviteter i samband
med matcher. – Vi vill finnas där barn och vuxna möts och då är fotbollen en
idealisk arena för Rädda Barnen att verka på, säger Charlotte Petri Gornitzka,
generalsekreterare för Rädda Barnen. Idrotten har ett stort inflytande på unga
idag. Jag tror att vi kan bidra med mycket kunskap till BP om både barns rätt
till deltagande och möjligheter att påverka, såväl som kunskap om barn och
våld i idrottssammanhang. För BP:s del handlar samarbetet framförallt om att
Rädda Barnen bidrar med sina kunskaper till klubben genom information om
barns rättigheter och utbildningar för både spelare och ledare, bl.a. i frågor
som rör värderingar, utanförskap och mobbing. Rädda Barnen och BP kommer
också att jobba tillsammans kring särskilda projekt i Sverige och utomlands.
– Vi är stolta över att kunna hjälpa Rädda Barnen att nå ut i idrottsrörelsen.
Vårt gemensamma fokus på ungdomar, där vi har kunskapen om idrott och
Rädda Barnen är experter på barns rättigheter, gör att vi passar bra ihop och
kan dra nytta av varandra, säger Anders Eslander, ordförande i
Brommapojkarna. För mer information vänligen kontakta: Anders Eslander,
ordförande IF Brommapojkarna, 0707-137 030, anders@eslander.nu Ola
Danhard, klubbdirektör IF Brommapojkarna, 08-620 08 56,
ola.danhard@brommapojkarna.se Kai Sundström, chef Kommunikation &
Insamling Rädda Barnen, 0708-70 63 00, kai.sundstrom@rb.se
Brommapojkarna är Sveriges största fotbollsklubb med ca 3700 spelare i 247
ungdomslag för både tjejer och killar och ett A-lag som spelar i Allsvenskan.
BP erbjuder Fotboll för alla spelare, föräldrar och ledare som vill vara en del
av en familjevänlig, aktiv och passionerad fotbollskultur. BP ger barn och
ungdomar möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar. Alla får chansen



att vara med. Alla kan vinna sina egna segrar. http://brommapojkarna.se/
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter genom att väcka opinion och
stödja utsatta barn - i Sverige och i världen. Organisationen är en folkrörelse
som stöds av närmare 300 000 medlemmar, faddrar och givare. Tillsammans
med ett 30-tal systerorganisationer inom International Save the Children
Alliance bildar Rädda Barnen en slagkraftig rörelse för barn och barns
rättigheter över hela världen. Se även www.rb.se Rädda Barnens presstjänst:
08 - 698 90 90, press@rb.se Landsvägen 39, 107 88 Stockholm tfn: 08-698
90 00, fax: 08-698 9014 www.rb.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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