vervehåndboka

Hva trenger du?
2426

Hvor kan du verve?

SMS-oppskriften eller verveblokk.

På skolen

Informasjon om Changemaker

På fest

Godt humør

På butikken

Penn

I familiemiddag

Buttons eller annet stæsj å gi bort.

Overalt hvor du går

Hva kan du åpne med?
“Hæ?! Er du ikke med
i Changemaker?”
“Ønsker du deg en
rettferdig verden?”
“Hvis du kunne få ett
ønske oppfylt; ville du
helst hatt en rettferdig
verden eller to flasker
med ketchup?”

“Hvis du kunne gjort
verden mer rettferdig
ved å betale 50 kroner,
ville du gjort det?”
“Har du lyst til å bli
medlem i Change
maker?”
“Synes du verden er
urettferdig?”

Det er over 980 000 ungdom i
alderen 13-30 år i Norge, men
bare 0,2% av disse er medlem
av Changemaker! Det betyr at
99,8% av alle du møter mellom 13-30 år kan verves!

Urettferdige fakta:
20% av verdens befolkning kontrollerer 86%
av jordas ressurser.
1 milliard mennesker i
verden sulter selv om
det finnes nok mat til
alle!
Norge er en av
verdens største våpen
eksportører, og vi mangler kontroll på salget.

Klimaendringene rammer de fattigste hardest mens de rike hgar
sluppet ut mest CO2.
For hver krone vi gi
i bistand kommer 5
kroner tilbake i betaling
av urettferdig u-landsgjeld.

Mitt vervemål:
I perioden ___/___ til ___/___ skal jeg verve ___
Sett en strek for hver person du verver:

Det beste er om du får folk til å verve seg inn med
SMS, men når du verver med verveblokka så må
arkene sendes inn til kontoret i Oslo.

Får dere til noe da? (noen få eks.)
I 2018 bidro Changemaker med at Norge stanset
all eksport av krigsmateriell til Emiratene og
Saudi-Arabia.
I 2014, 2015 og 2016 har Changemaker jobbet
aktivt med å stanse norsk våpeneksport til
diktaturer.
i 2014 fikk vi til land-for-land rapportering. Det
vil si at det skal innføres en offentlig oversikt
over hvor mye norske selskaper betaler skatt
i utviklingsland slik at vi er sikre på at norske
selskaper ikke snylter på skatten der! Skatt er
viktig for å bygge ut velferdsstaten slik vi har i
Norge i dag.

8 gode grunner til
å bli medlem:

1
2
3
4

Fordi som
medlem av
Changemaker er
du med å forandre verden!
Jo flere vi er, jo
større gjennomslagkraft får vi!
Du får kunnskap
om nord-sør
spørsmål og kan
få nyttig organisasjonserfaring.
Du er en del av
det sivile samfunnet og er med i
en saksorientert
organisasjon som
om er partipolitisk uavhengig.

5
6
7

8

Du får være med
på politiske ungdomsleirer.
Du blir en del av
Norges beste
ungdoms
organisasjon.
Du får møte
masse flotte folk.
Tips: Fortell
hvorfor du selv
ble medlem!

Send
CHANGEMAKER
til 2426

Hva får man som medlem?
Som medlem får man ei stor
og flott velkomstpakke i posten
og Changemakermagasinet fire
ganger i året.
Man får mulighet til å delta på
viktige kampanjer og man bidrar
til at vi som organisasjon har
større sjanse for å få gjennomslag for sakene våre.
Man kan delta på politiske
arrangementer, og leirene våre
SNU og Changemakerhelg!
Man kan være med på å samle
underskrifter til kampanjer og
arrangere aksjoner.
Man kan være med i, eller starte
opp lokalgruppe.
Også kan man selvfølgelig verve
medlemmer slik at man blir enda
flere! (Da får man fete premier!)

Ofte stilte spørsmål og svar:
Forplikter jeg meg til noe?
Nei, bare til å betale medlemskontigent en gang i
året. Engasjement utover det velger man selv.
Må man være kristen for å bli medlem?
Nei, mange i Changemaker er ikke-religiøse, eller
har andre religioner enn kristendommen.
Jeg engasjerer meg i andre organisasjoner.
Så bra! Da vet du hvor viktig det er for en organisasjon å ha mange medlemmer! Vi er avhengige av
deg for å kunne forandre verden!
Jeg har ikke råd.
Medlemsavgiften koster mindre enn to kaffe, en øl,
en kebab eller et blad. Man betaler kun en gang i
året, og dine 50/90 kroner genererer utrolig mye
mer for organisasjonen, slik at vi kan forandre
verden!
Kan jeg melde meg inn seinere?
Ja, det kan du, men jeg har som mål å verve ti
stykker i dag, så det hadde vært kongemega om du
meldte deg inn nå! Det er isi pisi!

