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Vertu þú sjálfur

Aðeins þú, ert þú sjálfur og enginn annar getur upplifað það sem
þú upplifir. Enginn annar hefur þína hæfileika og eiginleika.
Veröldin er full af einstökum börnum sem eru öll sérstök. Við eigum
samt eitt sameiginlegt, við erum öll mikilvæg og erum öll jafn mikils
virði sem börn.
Barnahreyfing IOGT
Á að vera öruggur staður fyrir börn, þar sem þau fá að vera þau
sjálf um leið og þau læra að umgangast aðra
og skemmta sér.
Notkun áfengis og annarra vímuefna skaða
börn um allan heim. Sum börn skaðast
vegna neyslu fullorðinna hérlendis.
Aðrir byrja neyslu, jafnvel á unga aldri.
Neysla getur eyðilagt framtíðardrauma
barna. Það er erfitt að segja hvaða áhrif
neyslan mun hafa á vandamál síðar í lífinu.
Við vitum að því fyrr sem neysla byrjar, því meiri líkur eru á
vandamálum síðar.
Í dag, læra mörg börn að áfengisneysla er hluti af
uppvextinum. Það þarf ekki að vera sjálfsagt. Margir
fullorðnir velja vímulausan lífsstíl. Í Barnahreyfingu IOGT, læra
börnin að þau hafa val, þegar þau verða fullorðin.
Þetta krefst þess að við höfum sterkt sjálfsálit, og að við trúum á
okkur sjálf. Við sjáum og vitum að við getum búið til gott samfélag,
laust við misnotkun áfengis og vímuefna.
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Vertu opinn

Mörg vandamál birtast vegna þess að við þekkjum vitum ekki nóg
um annað fólk og hvernig það hugsar. Það kann að vera fólk frá
öðrum löndum, eða það gæti verið einhver í næsta
nágrenni okkar. Það er sagt að tungumál, litarháttur eða
trúarbrögð skapi múra milli fólks. Stundum bókstaflega með veggjum,
eða línu sem við höfum dregið á korti og köllum það landamæri.
Kannski er það ótti okkar á því óþekkta sem skapar þessar múra.
Barnastarfið snýst um að byggja brýr milli einstaklinga, hópa og
landa. Félagssvæði sem gerir það erfitt að sjá hvað er
utanaðkomandi. Mörk og hindranir koma í veg fyrir að við lærum
um aðra.
Hugsun okkar er að ókunnugur er vinur sem við þekkjum ekki. Ef
við erum opin öðru fólki og öðrum hugsunum og lifnaðarháttum,
verða færri átök í heiminum.
Barnahreyfing IOGT er aðili að alþjóðasamtökum IOGT um allan
heim sem er með félaga í öllum heimsálfum. Sumir félagar eru
dökkir á húð, aðrir eru ljósir. Sumir eru búddistar eða múslimar,
aðrir Kristnir eða án trúar. En við tilheyrum öll sömu alþjóðlegu
fjölskyldunni. Í Barnahreyfingu IOGT, getur þú eignast vini um
allan heim.
Þegar þú ert í Barnahreyfingu IOGT, munt þú læra hvernig börn í
öðrum
löndum hafa það. Við byggjum einnig brýr í hverfinu okkar, milli
fólks af
mismunandi aldri, trúarbragða, fjárhags eða þjóðernis. Sá sem
er opinn, mun upplifa meira og skilja meira. Þekking er forsenda
vináttu.
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Vertu vinur

Það eru margir sem þarfnast þín sem vinar.
Vinátta þýðir að vera til staðar fyrir þann sem á bágt.
Það getur verið einhver í hverfinu eða í skólanum vegna eineltis.
Það gætu eins verið börn í 5000 kílómetra fjarlægð sem fá
ekki mat eða lyf. Vinátta nær yfir landamæri og aðrar hindranir.
Kostum og kjörum er ekki skipt jafnt hér á jörðinni. Öll börn eiga
rétt á mat, vatni, fatnaði, menntun og lyfjum. En þetta er ekki
raunveruleikinn. Sumir hafa allt sem þeir vilja og meira en nóg. Við
sem búum á Íslandi, eru meðal þeirra. Milljónir barna í heiminum
hafa ekkert. Í Barnahreyfingu IOGT, leitumst við við að deila
auðlindum heimsins á jafnari hátt.
Jörðin þarfnast þín sem vinar. Í dag erum við eyðileggja
náttúruna - fyrir sjálfum okkur, en að mestu leyti fyrir þá sem á eftir
okkur koma. Þetta getur ekki viðgengist. Í Barnahreyfingu IOGT,
verður þú að læra að gera eitthvað í umhverfismálum.
Í Barnahreyfingu IOGT, lærum við meira um
samfélagið og vináttuna. Við gefum þér
tækifæri til að sýna að þú getur þýtt
eitthvað fyrir aðra. Þú verður að hjálpa
öðrum börnum, bæði í þínu hverfi og
um allan heim.
Á sama tíma og þú finnur að aðrir
hugsa um þig. Í Barnahreyfingu
IOGT, bera félagar og leiðtogar
ábyrgð á að skapa öruggt umhverfi þar
sem við sjá vel um hvert annað.
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Vertu forvitinn

Þú getur haft mikið fleiri hæfileika og getu en þú veist um.
Hæfileikarnir bíða eftir að þú uppgötvir þá og notir. Þú getur fundið
þá með því bara að reyna. Í starfi okkar getur þú kannað, reynt og
upplifað. Kannski finnur þú hæfileikann til að syngja, dansa eða
vinna. Kannski uppgötvar þú forystuhæfileika og að skipuleggja og
finna leiðir. Eða hvað þú átt auðvelt með að eignast vini. Sá sem
leitar, finnur. Kannski finnur þú nýjar hliðar á sjálfu þér.
Í Barnahreyfingu IOGT, er ekki aðeins leyft að prófa. Þú hefur einnig
heimild til að mislukkast, hrasa eða klúðra. Það er mikilvægara að
gera, en að ná árangri í fyrsta skipti. Sá sem gerir fær niðurstöður á
endanum. Hjá okkur, erum við ekki að rembast við að búa til heimsmeistara eða stjörnur. Við munum hjálpa börnum að þrífast og njóta
eigin viðleitni og einnig njóta tilraunanna til að ná markmiðum sínum.
Forvitni er mjög góð, og það er hægt að vera forvitinn um margt:
önnur börn, fullorðna, önnur lönd, annan hugsanahátt, aðra
lifnaðarhætti en okkar eigin, náttúruna og nýja
þekkingu. Sem sagt, forvitni er
gagnlegur hæfileiki. Þess vegna
höfum við margs konar starfsemi í
Barnahreyfingu IOGT, þar sem þú færð
að nota forvitina til að skoða.
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Við erum

Barnahreyfing IOGT á Íslandi eru hluti alþjóðasamtaka IOGT.
IOGT-I eru sjálfstæð félagasamtök barna 6 ára og eldri, opin öllum
án tillits til aldurs, kyns, kynþáttar, þjóðernis, félagslegrar stöðu,
trúar eða stjórnmálaskoðana.
Markmið Barnahreyfingar IOGT er að börn og fullorðnir um allan
heim njóti frelsis og tilgangsríks lífs.
IOGT-B er frjálst og óháð félag og tengist ekki stjórnmálasamtökum eða trúarhreyfingum
IOGT-B vinnur að jöfnum réttindum allra, óháð kyni, litarhætti og
trúar- eða stjórnmálalegum skoðunum
IOGT-B vinnur að því að auka skilning barna og unglinga á kostum
heilbrigðra lífshátta án vímuefna
IOGT-B styður réttláta skiptingu auðlinda heimsins
IOGT-B vill vinna að því að deilur milli fólks séu leystar án þess að
vopnum eða ofbeldi sé beitt
IOGT-B vinnur eftir barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og er í
nánu samstarfi við Umboðsmann barna.
IOGT-I eru fjölmennustu félagasamtökin í heiminum sem starfa
að áfengis-og vímuefnamálum og hafa að markmiði að efla vímulausan lífsstíl.
Barnahreifing IOGT á Íslandi er hluti af ACTIVE evrópusamtökum
barna og ungmennahreyfinga innan alþjóðahreyfingar IOGT og
heldur evrópumót og sumarleika á hverju sumri víðs vegar í evrópu. 2010 var mót í Fredrikstad í Noregi. 2011 var mót í Lettlandi.
2012 var mót á Íslandi á Úlfljótsvatni í samvinnu við 0% ungmennahreyfinguna og Skátana. 2013 verður mót í Bosníu Herzegovinu
og 2014 verður mót í Sviss.
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