
Red Barnet: Børnene på skal CSR agendaen!  

 

Når man siger, at man vil tage et socialt ansvar, skal man også gøre det. Og ikke kun på  

papiret. De seneste år har vi set eksempler på, virksomheder, der er havnet i pressen, fordi  

de bliver afsløret i ikke at gøre, som de siger eller ikke at gøre det ordentligt. Nogle gange  

skyldes det, at virksomhederne rent faktisk ikke har taget deres ansvar alvorligt. Det er  

selvfølgelig uacceptabelt. Men andre gange skyldes det, at virksomhederne simpelthen ikke  

ved, hvordan de skal gøre det rigtigt. Og her er samarbejde helt afgørende. 

 

Børn er de mest udsatte og sårbare af alle verdens borgere, som har brug for vores hjælp og  

særlige beskyttelse. Derfor har børn deres egne særlige rettigheder. Men samtidig er børn  

også morgendagens voksne, borgere og forbrugere. De er vores fremtid. Red Barnet, Unicef  

og Global Compact lancerede i 2011 en række nye principper, som skal sikre børns  

rettigheder i blandt andet virksomhedernes produktioner. Vi har set alt for mange grimme  

billeder af børn og unge, som udnyttes groft af både store og små virksomheder rundt  

omkring i verden. Hvis vi skal udnyttelsen til livs, kræver det, at vi får ændret nogle  

holdninger og giver børnene en ordentlig faglært uddannelse, så de senere kan få sig nogle  

ordentlige jobs under ordentlige vilkår.  

 

Red Barnets CSR-program Work2Learn handler netop om, at få fat i de børn og unge, som  

arbejder under skadelige forhold og give dem en ordentlig uddannelse og et job, de ikke  

tager skade af. Programmet udvikles og implementeres af Red Barnet og virksomheder. Vi  

arbejder sammen, fordi virksomhederne har adgang til produktionerne og ved, hvad det er  

for en uddannelse og nogle færdigheder, der er brug for. Og Red Barnet ved, hvordan man  

sikrer børnenes rettigheder og hvordan vi tilbyder dem den hjælp, som er den bedste for  

dem.  



For når nu vi gerne vil gøre verden til et bedre sted at være for os alle sammen, er vi nødt til  

at hjælpe hinanden. Vi står overfor en kæmpe stor opgave og et endnu større ansvar. 

Red Barnet kan ikke afskaffe farligt børnearbejde i verden alene – det kan virksomhederne  

heller ikke. Men når vi puljer vores ressourcer, viden og kompetencer, ja så kan vi.  
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