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Innledning:  

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for ungdom i alderen 13-30 år og er rådgivende organ 
for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Gjennom humanitær aktivitet og frivillig arbeid 
jobber vi for å avdekke, hindre og lindre menneskelig lidelse blant ungdom i deres 
lokalsamfunn i Norge. I våre aktiviteter fokuserer vi særlig på faktorer som kan ha en 
negativ påvirkning på unges mentale helse, spesielt ensomhet og utenforskap. Vi 
forebygger ensomhet og utenforskap blant unge gjennom å arrangere lokale treffpunkt for 
ungdom. Vårt valgte landsråd jobber på vegne av den unge frivilligheten som nasjonale 
talspersoner, og gjennom vårt politisk påvirkningsarbeid arbeider vi for 
medmenneskelighet og økt toleranse.    

Alle har rett på samme hjelp, uansett hvem man er. Dette er en av grunnprinsippene 
til hele Røde Kors-bevegelsen. Røde Kors Ungdom arbeider for inkludering uansett 
etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, helse og 
livssyn. Å jobbe forebyggende mot diskriminering med ungdom er viktig for å lage 
grobunn for gode holdninger og verdier i samfunnet. Vi mener det er viktig at 
ungdom lærer å forstå hvordan tanker blir til ord, og at ord blir til handlinger. Derfor 
jobber vi for å sikre at vårt samfunn er basert på toleranse og medmenneskelighet. 
Vi har laget dette etterarbeidet til dere i anledning Holocaustdagen i 2021 og håper 
dere vil reflektere litt sammen med oss om hvordan negativ ordbruk kan påvirke 
menneskene rundt oss.  

 
 
REFLEKSJONSOPPGAVE 1  
 

Hvilke ord kjenner dere til som kan oppleves negative, og hvorfor tror dere de 
oppleves slik? 

 

NOTATER: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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REFLEKSJONSOPPGAVE 2 
 

Hva tenker DU om DU hører eller ser slik ordbruk? Reagerer du? 
 
NOTATER: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
REFLEKSJONSOPPGAVE 3 
 

Hva kan JEG selv gjøre for å stoppe bruk av negative ord hos meg eller andre? 
 
NOTATER: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Vi i Røde Kors Ungdom håper denne oppgaven har fått dere til å reflektere over hvordan 
negativ ordbruk kan påvirke menneskene rundt dere. Vi håper at dere vil jobbe videre 
sammen med oss for et åpent og inkluderende samfunn hvor vi behandler hverandre med 
respekt og nestekjærlighet.  
 
Om du i fremtiden trenger noen snakke med om hatprat eller andre temaer kan du ta 
kontakt med oss via vårt samtaletilbud Kors på Halsen på korspaahalsen.no 
 
Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller 
chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en 
voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de 
gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du 
har noen å snakke med! 
 
Om du er nysgjerrig på hvilke aktiviteter Røde Kors tilbyr for Ungdom i ditt distrikt kan du 
finne informasjon om dette på rodekors.no  
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