Rädda Barnen släpper guider på flera olika språk med anledning av corona
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Stöd till barn och vuxna på olika språk
med anledning av corona
Rädda Barnen arbetar oavbrutet med att skapa en bättre livssituation för de
barn som har det svårast och lever i störst utsatthet i världen. Samtidigt
känner många barn i Sverige sig oroliga med anledning av coronaviruset.
Därför släpper Rädda Barnen guiderför barn och vuxna på svenska, engelska,
spanska och arabiska om hur man kan bemöta sin oro.
I Sverige möter vi många barn som känner oro inför coronaviruset. En del kan
vara bekymrade inför att skolorna ska stänga. De barn som har en stark
trygghet hos sin morfar eller farmor kan bli extra oroliga när de inte längre

får hälsa på.
– Ibland är det svårt att sätta ord på sina tankar. Därför har Rädda Barnen
tagit fram guider för både barn och vårdnadshavare som handlar om vad man
kan tänka på, hur man ska våga prata om sin oro och vad barn kan göra för
att tänka på annat, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda
Barnen.
– Det måste vara så enkelt att prata om det svåra. Vi har översatt våra guider
till spanska, engelska och arabiska så att både barn och vuxna kan ta in
informationen på det språk som ligger dem närmast, säger Helena Thybell.
Rädda Barnen har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar
världen över. Däribland ebola, malaria, mässling och lunginflammation. I
dagsläget följer Rädda Barnen noga utvecklingen av corona och dess möjliga
påverkan på vår verksamhet och våra anställda. Samtidigt finns Rädda Barnen
på plats i Alingsås såväl som i Al- Hol och fortsätter med ordinarie
verksamhet i största möjliga utsträckning.
– Situationen för de som redan lever i störst utsatthet riskerar att försämras
ännu mer vid ett stort virusutbrott. Därför är det extra viktigt att vårt arbete
aldrig avstannar, utan att vi istället tar till nödvändiga försiktighetsåtgärder
och fortsätter att hjälpa de barn som lever i störst utsatthet, säger Helena
Thybell.
– Trots den allvarliga utvecklingen av coronaviruset fortsätter Rädda Barnen
outtröttligt med arbetet att skydda barn. Vi på Rädda Barnen står alltid redo
när krig och katastrofer drabbar barnen. Vi är först på plats - inom 72 timmar
kan våra katastrofteam vara på plats för att rädda barns liv, och vi är sist att
lämna, säger Helena Thybell.
I bifogade dokument finns de guider som ger stöd till vuxna och barn.
Materialet kommer översättas till fler språk inom kort.

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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