Retningslinjer for RBU-frivilliges pressekontakt
Vedtaget af FU 11.1.2019.
5 gode råd hvis du bliver kontaktet af og vil udtale dig til pressen:
-

Videreformidl så vidt muligt børnenes stemmer fra den aktivitet du er en del; husk din tavshedspligt og
aldrig at stille børnene i et dårligt lys

-

Nævn gerne, at børn har rettigheder (fx til fritid, hvile og uddannelse), når du udtaler dig

-

Tænk over, at en journalist ofte gerne vil have dig til at sige noget bestemt, der passer ind i journalistens
historie/vinkel

-

Søg sparring på sekretariatet eller hos formanden inden du udtaler dig og bed altid om at få dine
udtalelser til gennemsyn inden de bringes

-

Husk at du ikke kan udtale dig på vegne af RBU, men kun som medlem af RBU og henvis til RBU’s
presseansvarlige eller formanden, hvis en journalist kontakter dig om noget politisk

Alle frivillige har en stemme
Vi frivillige i Red Barnet Ungdom ved, hvad der rører sig blandt børn og i vores organisation, og vi kender til gode
og sjove men også triste og hårde historier fra samværet med børn. Vi ved, hvordan politiske beslutninger har
indflydelse på hverdagen for de børn, vi arbejder med, samt hvordan samfundsmæssige strømninger påvirker
vores projekter.
Derfor har alle frivillige i Red Barnet Ungdom en stemme, og vi har alle ret til at udtale os og til at deltage i
samfundsdebatten og give udtryk for holdninger og visioner, der relaterer til arbejdet i Red Barnet Ungdom.
Pressekontakt
Vi er mange frivillige i RBU og står stærkest sammen, når vi alle udtaler os til pressen med baggrund i Red Barnet
Ungdoms værdier, vision og holdninger. Derfor har vi i RBU nogle retningslinjer, du som frivillig skal følge, når du i
din funktion som frivillig i Red Barnet Ungdom er i kontakt med pressen.
Du har kontakt med pressen, når du:
•

Bliver interviewet af en journalist, mens du er i projektet, eller bliver kontaktet af en journalist, der
ønsker baggrundsinformationer om dit projekt eller om RBU.

•

Selv kontakter en journalist, enten pr. telefon eller ved at udsende en pressemeddelelse, eller når du selv
skriver en artikel, et læserbrev eller et debatindlæg.

Retningslinjer for RBU-frivilliges kontakt med pressen
•

Når du udtaler dig i din funktion som frivillig i Red Barnet Ungdom, skal du udtale dig i
overensstemmelse med Red Barnet Ungdoms værdier, visioner og holdninger, sådan at Red Barnet

Ungdom kan stå inde for det, du siger. Du skal desuden være opmærksom på, at du udtaler dig som
medlem af Red Barnet Ungdom og ikke af Red Barnet.
•

Du må altid udtale dig om emner, der direkte vedrører dit projekt eller frivillige arbejde. Når du udtaler
dig i din funktion som frivillig i Red Barnet Ungdom, må du altid gerne fortælle om dit projekt og om det,
du arbejder med i projektet. Tal gerne med børnene i dit projekt om, hvad de mener om den konkrete
sag, du udtaler dig om, og gør din udtalelse stærkere på det grundlag. Husk dog på din tavshedspligt, når
du udtaler sig om eller på vegne af børnene.

•

Du bør ikke udtale dig om politiske emner på vegne af Red Barnet Ungdom eller ved brug af din titel som
medlem eller frivillig. Du må naturligvis altid udtale dig om hvad som helst i eget navn uafhængigt af
foreningen. Bliver du fx spurgt til Red Barnet Ungdoms holdning til flygtningepolitikken bør du henvise til
Landsformanden, sekretariatet eller udtale dig på egne vegne uafhængigt af foreningen.

•

Har du udtalt dig bør du altid bede om at få artiklen til gennemlæsning, inden den trykkes. På den måde
kan du nå at fange misforståelser mellem dig og journalisten-

•

Hvis du bliver kontaktet af en journalist, der vil vide noget om RBU generelt eller spørger ind til politiske
emner, skal du henvise vedkommende til den kommunikationsansvarlige Anna Austring,
anna@redbarnetungdom.dk eller formanden.

Vil du gerne fortælle en historie?
•

Hvis du har en god historie, men har brug for hjælp til at få den ud, kontakt den
kommunikationsansvarlige Anna Austring, anna@redbarnetungdom.dk. Hun kan gerne hjælpe dig med
at skrive en artikel om det, der foregår i dit projekt.

•

Hvis du selv har skrevet en artikel, kan du sende det til den sekretariatsansatte
kommunikationskonsulent og få faglig sparring. Kommunikationskonsulenten kan hjælpe dig med at
sikre, at artiklen harmonerer med Red Barnet Ungdoms værdier og holdninger, og kan sikre, at der bliver
læst korrektur på artiklen. Herefter kan du selv sende artiklen ud til de relevante medier. Du kan også
vælge at få hjælp til kontakten med medierne af kommunikationskonsulenten.

•

Hvis du har et arrangement, et event eller noget andet i dit projekt, du mener, at pressen skal have
adgang til, kan du kontakte kommunikationskonsulenten.

•

Hvis du har brug for et hurtigt råd eller hjælp til din kontakt med pressen – står du f.eks. med en
journalist og ved ikke, hvad du skal stille op - er du velkommen til at kontakte den sekretariatsansatte
kommunikationskonsulent på telefon 51 64 98 25 eller på mail anna@redbarnetungdom.dk.

Retningslinjer for pressekontakt for frivillige i den nationale bestyrelse
•

Formanden for RBU har et særligt ansvar for at profilere RBU og repræsentere RBU i overensstemmelse
med organisationens værdier og holdninger i offentligheden. Formanden tegner organisationen, og det
er derfor formandens ansvar at udtale sig om større ideologiske emner, der vedrører Red Barnet
Ungdom generelt.

•

Det er ligeledes formandens ansvar – under sparring med det øvrige forretningsudvalg, sekretariatsleder
og den sekretariatsansatte kommunikationskonsulent – at agere ”brandslukker”, hvis der kommer
kritiske historier om RBU frem i medierne.

•

De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig efter aftale internt i bestyrelsen.

•

Medlemmer af bestyrelsen har et særligt ansvar for at udbrede kendskabet til RBU’s vision, værdier og
holdninger samt kendskabet til RBU’s retningslinjer for pressekontakt.

