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ets kampagneenhed ”Brug For Alle Unge” fik vi 
mulighed for at vise børnenes hverdag og tale 
deres sag. Denne mulighed har betydet et stort 
løft i vores arbejde, og vi vil derfor det kommende 
år sætte mere fokus på at styrke vores profil, så 
vi i højere grad kan nå ud til offentligheden med 
børnenes budskaber.

Internt har vi arbejdet hårdt på at ruste organi-
sationen til bedre at kunne bære den høje vækst, 
vi forhåbentligt fortsat vil opleve. I 2008 satte vi 
særligt fokus på at styrke vores frivillige ledere i 
form af at investere i lederuddannelse samt at 

I 2008 fejrede Red Barnet Ungdom sin 5-års 
fødselsdag, og der var god grund til at feste. Or-
ganisationen voksede sig større og stærkere, og 
vi kom for alvor på landkortet i medierne og hos 
samarbejdspartnere. Således er vi ved udgangen 
af 2008 bedre rustet til at rumme vores mange 
engagerede frivillige og at tilbyde aktiviteter til 
endnu flere udsatte børn og unge.

Fremgangen for de sociale frivillige organisa-
tioner mærkes tydeligt i Red Barnet Ungdom. 
Interessen for at være med i vores arbejde er 
stor, og det er vi på børnenes vegne selvfølgelig 
meget glade for. 2008 blev året, hvor vi rundede 
1.000 medlemmer, og vi havde dermed en tilgang 
på 33% i forhold til 2007. Medlemstilgangen af-
spejles i høj grad i aktivitetsniveauet, og vi kunne 
tilbyde næsten dobbelt så mange aktiviteter ved 
udgangen af 2008 som året før. Vi ser fortsat 
med optimistiske øjne på vores muligheder for at 
forbedre udsatte børn og unges hverdag og vilkår, 
og vi satser derfor på, at 2009 vil bringe endnu 
flere udvidelser med sig.

Udover at vi blev større, blev Red Barnet Ungdom 
i 2008 også for første gang i organisationens 
historie bemærket i den nationale presse. Både i 
forbindelse med den landsdækkende kampagne 
”Sammen Mod Mobning” og i forbindelse med 
samarbejdsprojekter med Integrationsministeri-

RED BARNET UNGDOM I 2008

- Vi fylder 5 år

- Vi runder 1000 medlemmer 
  (vækst på ca. 33%) 

- Vi blev for første gang bemærket 
i nationale medier blandt andet i 
forbindelse med kampagnen ”sam-
men mod mobning” og i forbindelse 
med brug for alle unge / im

- Næsten fordoblet projektaktivitet 

RED BARNET UNGDOM 
- EN FORMAND FORTÆLLER



* Afklaring af kommissorier og udarbejdelse af 
procedurer og retningslinjer, på områder der har 
givet anledning til forvirring
* Opkvalificering af sekretariatet fra 2 fuldtids-
medarbejdere og 5 studentermedhjælpere til 4 
fuldtidsmedarbejdere og 3 studentermedhjælp-
ere.

Kongressen 2008 gav blandt andet udtryk for et 
stort ønske om, at der arbejdes målrettet med 
RBUs profil og hermed også synlighed. 

I 2009 vil der derfor blive arbejdet på den måde 
vi præsenterer os selv både udadtil og internt i 
organisationen.
Vi vil styrke indsatsområderne i den påbegyndte 
omstrukturering, således at de fremover kan 
bære egen kommunikation, økonomistyring og 
fundraising.
Vi vil fortsat arbejde på en klarere og mere gen-
nemskuelig organisation, så vi sikrer kort vej fra 
tanke til handling for alle frivillige. Vil blandt 
andet fokusere på udarbejdelse af en RBU hånd-
bog, ens introduktion til alle aktive frivillige samt 
info-pakker til nye medlemmer… (ikke færdig)
Vision og strategi
Naturligvis fortsat sikre øget udbud af aktiviteter 
til udsatte børn og unge indenfor indsatsom-
råderne. 

Charlotte Aggerholm, Formand

skabe en klarere og mere gennemskuelig organi-
sation. Udover det har vi investeret betydeligt i en 
opkvalificering af arbejdsvilkårene på vores sek-
retariat samt en udvidelse i medarbejderstaben 
fra 2 fuldtidsmedarbejdere og 4 studentermed-
hjælpere i starten af året til 4 fuldtidsmedarbe-
jdere og 3 studentermedhjælpere ved udgangen 
af 2008. Arbejdet er dog langtfra afsluttet, og vi 
fortsætter med en klar intern afklaring af arbe-
jdsgange, ansvarsfordeling, beslutningsveje osv. 
i 2009. Det hele skulle gerne munde ud i, at vi ved 
udgangen af 2009 har en fælles retning i form 
af både vision og strategi samt en organisation, 
hvor de frivillige kan folde sig ud indenfor trygge 
rammer.
Alt i alt har 2008 været et fantastisk år for Red 
Barnet Ungdom, som vi takker alle bidragsydere, 
samarbejdspartnere og særligt de mange frivil-
lige, der har støttet op om os, vores arbejde og 
de udsatte børn og unge for. Vi glæder os til at 
arbejde sammen med jer alle som en. 

Det interne arbejde i Red Barnet Ungdom har i 
2008 været præget af den høje vækst. Arbejdet 
har blandt andet resulteret i:
* Øget fokus på uddannelse af de frivillige, som 
påtager sig et lederansvar herunder mentorordn-
ing for bestyrelse og andre nationale / regionale 
ledere og intern lederuddannelsesdag for alle 
projektledere og lokalforeningsledere årligt
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OM REDBARNET 
UNGDOM

dem er aktive frivillige der fordeler sig på organi-
sationens godt 50 projekter. 

RED BARNET UNGDOM’S arbejde fordeler sig på 
4 indsatsområder:
Antimobning, integration, internationalt arbe-
jde og asyl. På de kommende sider kan du læse 
meget mere om vores projekter.

I FORÅRET 2003 blev en gruppe unge enige om, 
at der manglede et ungt, aktivt og iderigt alter-
nativ til de traditionelle hjælpeorganisationer. 
Gruppen dannede derfor Red Barnet Ungdom 
som en selvstændig organisation i tilknytning til 
Red Barnet. Tanken var, at man havde en plat-
form, hvor der ikke var langt fra tanke til han-
dling, og hvor bidragyderne ikke bare lagde en 
tyver i en indsamlingsbøsse, men selv fungerede 
som organisationens drivkraft. I stedet for at do-
nere penge donerer de frivillige deres tid og in-
vestere sig selv. 

RED BARNET UNGDOM er en organisation for 
unge mellem 15 og 30 år, som brænder for at 
forbedre deres egen og andres hverdag.

RED BARNET UNGDOM tager sit udgangspunkt 
i Børnekonventionen, og kæmper for børns ret-
tigheder i ind- og udland.

RED BARNET UNGDOM er en landsdækkende or-
ganisation, med lokalforeninger fordelt over hele 
landet. 

RED BARNET UNGDOM er engageret i lektie-
caféer, ungdomsklubber, på asylcentre og meget, 
meget mere. Vi prøver hele tiden på at blive bedre 
til at hjælpe børn. Og i en organisation med heft-
igt vokseværk, bliver projekterne, de engagerede 
frivillige og de børn og unge som organisationen 
hjælper og giver gode oplevelser flere og flere. 
Red Barnet Ungdom har i dag ca. 1000 medlem-
mer, fordelt over hele landet. Omkring 450 af 



RED BARNET 
UNGDOMS

 GRUNDSTEN

ENGAGEMENT 
Vi mener, at vi opnår de bedste resultater for vores fælles sag, når vi går 
til værks med liv og sjæl. Ingen udfordring er for stor, når vi brænder for 
vores arbejde.1
OPFINDSOMHED 
Vi mener, at vi ikke skal lade os begrænse af tilsyneladende uløselige 
problemstillinger og vanskelige omstændigheder. Gennem opfindsom-
me idéer og alternative tilgange skaber vi holdbare resultater for børn 
og unge.2
ANSVARLIGHED 
Vi mener, at vi må være nærværende og ansvarlige overfor hinanden 
og de børn og unge, det hele handler om. For at vi kan fremstå som 
troværdige og gode rollemodeller, må vi sikre sammenhæng mellem 
vores ord og handling.3
RUMMELIGHED 
Vi mener, at der er plads til alle i vores projekter og organisation. Vores 
forskellighed udgør en styrke i vores arbejde, hvor alle fortjener respekt 
og forståelse.4
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I 2008 nåede RED BARNET UNGDOM’s anti-
mobnings program ud til et væld af skolebørn i 
København og Århus. Børnene og de frivillige gik 
til kamp mod mobning. 

Mobning sætter mærker for livet, men alligevel 
bliver ca. hvert 10. barn mobbet i folke-skolen. 
Alle kender til mobning ved enten selv at være 
blevet udsat for det eller ved at være tilskuer eller 
mobber. I skolen påvirker mobning ikke kun de 
involverede, men hele klassen.

I Red Barnet Ungdom tror vi på, at jo tidligere 
man gør en indsats, jo større mulighed har man 
for at ændre en uhensigtsmæssig adfærd.

I 2008 har Red Barnet Ungdoms frivillige lagt 
kræfter i organisationens anti mobning-program, 
der består af to typer projekter, nemlig Ridder-
orden, og mobSQUAD.

SKOLEKAMMERATER ER DET BEDSTE VÅBEN I 
KAMPEN MOD MOBNING! 
Projekt mobSQUAD er lokaliseret i Århus og 
København. Her sætter unge frivillige antimob-
beinstruktører fra Red Barnet Ungdom fokus på 
mobningen på folkeskolens mellemtrin.

TIL KAMP MOD 
MOBNING



Når uddannelsesperioden er færdig bliver alle 
eleverne i klassen slået til riddere i en højtidelig 
seance, hvor de også hver især får tildelt en rid-
derorden. Ridder er et begreb, der anvendes in-
denfor praksis med mobning om en person, der 
aktivt kæmper for at stoppe mobningen. Ridder-
ordnen skal give dem en forståelse af vigtigheden 
af og det noble i at stoppe mobningen. Derudover 
skal ridderfunktionen give dem en tillid til, samt 
en sikkerhed i, at de gerne må skride ind over 
for mobning blandt deres klassekammerater. 
En selvtillid der bliver styrket af konkrete konf-
likthåndterende redskaber, som eleverne bliver 
trænet i at bruge.

Formålet med Ridderordenen, er at få alle elever-
ne aktive i kampen mod mobning. Det skal skabe 
en fælles forståelse for, hvad mobning er, og gøre 
eleverne klart at en rolle som aktiv mobbestop-
per frem for en passiv tilskuer sagtens kan være 
en både vigtig og populær rolle.

Karina Holm Villumsen

MobSQUAD hjælper skolekammerater til at 
hjælpe hinanden med at stoppe mobning. Mob-
SQUAD tager på skolebesøg, hvor de frivillige går 
i dialog med eleverne om mobbeproblematikken 
med udgangspunkt i eleverne selv. Vi diskuterer 
mobning med eleverne og formidler konkrete 
redskaber til forebyggelse af mobning. Gennem 
blandt andet fællesskabslege, quiz og rollespil 
finder klassen i samarbejde med mobSQUAD 
frem til nogle fælles aftaler mod mobning.

PROJEKT RIDDERORDEN 
– ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN!
Projekt Ridderorden er Red Barnet Ungdoms 
nyeste indsats mod mobning. Projektet blev 
oprettet i 2008 og har i løbet af året været på 
65 klassebesøg. Projektet bygger videre på vores 
praktiske og positive erfaringer fra organisation-
ens eksisterende antimobbeprojekt mobSQUAD, 
hvor vi vejleder elever i at opløse tilskuerrollen i 
mobbesituationer. 

Projektet løber over 2 måneder, hvor fri-villige 
anti-mobbeinstruktører fra Red Barnet Ungdom 
i dialog med eleverne og lærerne vil finde frem til, 
både hvad mobning er, og hvad eleverne kan gøre 
for at bekæmpe problemet.
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ven’ og med sportsprojekter. Det er vores vision 
at trække integrationsprogrammets fokus mere 
i disse øvrige retninger, så vi kan leve op til vores 
mission om at styrke sociale, faglige, kreative og 
organisatoriske ressourcer hos børn med etnisk 
minoritetsbaggrund.  

Det succesfulde rollemodelprojekt UNG2400 
med base i Københavns Nordvest-kvarter, er i 
årets løb blevet en del af Red Barnet Ungdoms 
integrationsindsats. Projektet har uddannet 9 
nye rollemodeller til – på lige fod med de ”gamle” 
rollemodeller – at tage ud og holde inspirerende 
oplæg med unikke udtryk, der gør indtryk og sæt-
ter aftryk på andre unge.  

Alt i alt har integrationsprogrammet nu mere end 
30 projekter, der involverer omkring 250 frivillige 
og mere end 570 børn. Organisatorisk engagerede 
frivillige og kompetente ansatte koordinerer i 
fællesskab denne indsats. Vi har skabt en tradi-
tion for 2 årlige nationale kursustræf, der giver 
de frivillige mulighed for kompetenceudvikling 
og erfaringsudveksling, og det er en stor succes, 
som i 2008 har bredt sig til Red Barnet Ungdoms 
øvrige indsatsområder. 

Programleder, Henriette Lynderup

Integrationsindsatsen i Red Barnet Ungdom har 
gennem 2008 haft store ambitioner. Vi gik efter 
at opstarte 20 nye lektiehjælpsprojekter. Det 
mål har vi nået. Året igennem har vi eksperimen-
teret med lektiehjælp i mere alternative ram-
mer end på biblioteker, skoler og i boligområder, 
hvor størstedelen af vores lektiehjælpsindsats 
foregår. Alternative rammer, som vi indtil videre 
har opstartet lektiehjælp i, er: i en internetcafe, 
på GamingSchool – Danmarks første spilskole, 
over internettet og i private hjem. Fordi vi har 
nået vores mål og udforsket disse nye græsgange, 
har vi sikret os en ny pose penge til opstart af 10 
nye lektiehjælpsprojekter primært i alternative 
rammer, fx i samarbejde med idrætsforeninger 
og erhvervsskoler.  

Ved siden af lektiehjælpsindsatsen har vi fortsat 
stor succes med ugentlige aktiviteter i klubber, 
med storebror-/storesøsterordningen ’Barnets 

REDBARNET UNGDOMS
INTEGRATIONPROGRAM

IND I LIVET OG 
UD I VERDEN



hjælperne dem med på en lille lærings-leg. 3-, 5- 
og 7-tabellen er ren leg, når bare man hygger sig.  

Pigeklubben i Apostelgården på Vesterbro i 
København er blevet en veletableret klub, hvor 
pigerne der benytter klubben finder et pusterum 
og mødested, som de ellers ikke har adgang til. 

17-årigede Hanna er kommet i klubben gennem 
det seneste år. For hende er det et sted, hun kom-
mer for at møde de andre piger fra Apostelgården. 
”Det bliver en hyggelig mandag aften i stedet for 
bare at dovne den derhjemme” fortæller Hanna. 
Efter at have været bruger af klubben, er Hanna 
nu selv blevet frivillig i Red Barnet Ungdoms rol-
lemodelprojekt Ung2400. 

Klubbens aktiviteter er ikke kun begrænset til 
fælleslokalerne i Apostelgården, men det bliver 
også til ture ud af huset, som et besøg i Folket-
inget eller teatret. Pigernes behov for bare mødes 
og snakke med hinanden er dog det primære. 

På en ganske almindelig mandag aften får pigerne 
da også vendt alt fra livet store spørgsmål, til 
hvem der sender dem en sms. Stemningen er god, 
der knuses og krammes og alle bliver accepteret. 

Derfor er det også en fast skare af piger, der kom-
mer hver mandag for at snakke, se film, spille spil 
og hygge. 

Lene Sparsø Thygesen

Selvom deres baggrund, nationalitet og dagens 
lektier er forskellige, er der én ting børnene i lek-
tiecaféen i Apostelgården er enige om: lektier er 
sjovere at lave, når man kan lave dem i lektieca-
féen. En onsdag eftermiddag går snakken da 
også livligt blandt børnene og af og til tysser en 
tålmodig lektiehjælper på dem. Børnene er her 
jo trods alt for at lave lektier, så snak og leg må 
vente til den medbragte lektie er færdig. 

Til trods for at der ikke er så meget andet i rum-
met end stole, bord og blyanter får fantasien 
alligevel frit løb, når der skal skrives historier til 
morgendagens dansktime. Maria fortæller med 
stor iver, at hun skriver en historie om den tal-
ende kjole med næse og mund. Anas historie er 
der ingen, der må læse, før den er helt færdig. 

Det som Ana godt kan lige ved lektiecaféen, er 
at man kan hjælpe hinanden, hvis man har svært 
ved lektierne. Ligesom hun også synes, det er 
rigtig hyggeligt, når de af og til laver mad sam-
men. 

Inden børnene bliver sluppet løs i sofagrupperne 
oven på og lektierne pakket helt væk, får lektie-

ET PUSTERUM 
MED LEKTIER
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SERBIEN-PROJEKTET
I 2008 blev der udvekslet tegninger, fotos og his-
torier mellem en skoleklasse i Danmark og i Ser-
bien. Børnene går i 5. eller 6. klasse og skal gen-
nem dette kulturudvekslingsprojekt blive mere 
bevidste om deres egen kultur og nationale og 
personlige identitet. Der bliver diskuteret og spillet 
rollespil i klassen, for på den måde at få kendska-
bet til børnekonventionen ind under huden – aktiv 
læring mm. De er i øjeblikket på jagt efter nye part-
nerorganisationer, som de kan samarbejde med. 
Motivationen/grundtanken bag dette projekt er et 
øget behov for fokus på Serbien som et eventuelt 
kommende EU-land samt at være med til at fremme 
interkulturel forståelse mellem Sydøsteuropa og 
Vesteuropa. 

I 2008 har udviklingen hos  Red Barnet Ungdom internationale indsatsområde været stor. Området 
er som altid i rivende udvikling og det Internationale Udvalg (IU) har i 2008 arbejdet med følgende 
projekter: 

CAIRO-PROJEKTET
Der blev for alvor sat skub i projektet, da en gruppe 
nye top-motiverede frivillige satte sig ned i Red Bar-
nets kantine i starten af januar 2008. Her besluttede 
de sig for, at lave fortalervirksomhed for de op imod 
3 mio. børn, der lever det meste af deres liv i Cai-
ros gader, hvis helt basale rettigheder dagligt bliver 
overtrådt af både civilbefolkning og politi. Siden da, 
er det blevet til en projektidentifikation med partner-
organisationen APHRA (Arab Program for Human 
Rights Activists), ungdomslederudveksling, et pilot-
projekt og forhåbentligt får gruppen også mulighed 
for at gennemføre en partnerskabsudveksling inden-
for det næste halve år. 

HVIDERUSLAND
Dette projekt er i opstartsfasen, og de frivillige er 
lige nu i gang med at udforske mulighederne for at 
samarbejde med en række hviderussiske ungdom-
sorganisationer, om initiativer rettet mod børn. Pro-
jektets vision er at bidrage til at opbygge hviderus-
siske børn og unges bevidsthed om sig selv som 
individer med rettigheder og muligheder, og som 
sociale aktører med kapacitet til at bidrage aktivt til 
udviklingen i samfundet.

EN VERDEN UDENFOR
- INTERNATIONALT ARBEJDE



LIBANON-PROJEKTET
I Libanon-projektet arbejder en gruppe frivillige fra 
Red Barnet Ungdom for at give palæstinensiske 
flygtningebørn en stemme. I flygtningelejren Ein el 
Hilweh, som er den største i Libanon, lever et stort 
antal palæstinensiske flygtninge stadigvæk under 
kummerlige forhold, og for flygtningene kan det til 
tider være svært at opretholde optimismen om en 
bedre og lysere fremtid.I samarbejde med partner-
organisationen Social Solidarity Center forsøger de 
frivillige at skabe et forum, hvor der arbejdes for, at 
børn og unges meninger kan komme til udtryk, og i 
fællesskab at udbrede kendskabet til Børnekonven-
tionen.Det er indtil videre blevet til en projektidenti-
fikation, en ungdomslederudveksling, et pilotprojekt 
er lige om hjørnet, hvor gruppen skal afsted til Liba-
non, og så er en kulturfestival under opsejling. 

SYRIEN-PROJEKTET
I Syrien er kønsroller fastlagte af kultur, traditioner 
og religion. Dette gør det svært for kvinder og især 
unge piger, at udvikle sig frit ,og opnå de af FN 
proklamerede rettigheder under Børnekonvention-
en. Derfor besluttede en gruppe unge frivillige fra 
Lokalforeningen Århus sig for at starte et projekt op, 
og lave fortalervirksomhed for pigers rettigheder i 
Syrien.Ligesom Jordan-projektet er Syrien-projektet 
et samarbejde mellem to af Red Barnet Ungdoms 
indsatsområder, nemlig integration og det interna-
tionale område. De danske frivillige er alle bosat i 
Århus, og de syriske i områderne tæt på grænsen til 
Irak, hvor de arbejder under organisationen Syrian 
Family Planning Association. Gruppen er i øjeblik-
ket ved at planlægge et seminar i Syrien, hvor de 
frivillige skal lave gadeteater, og derigennem sætte 
fokus på problemstillingen.  

RWANDA-PROJEKTET
Rwanda-gruppen består efterhånden af en flok 
garvede frivillige. De har siden 2006 arbejdet for 
kapacitetsopbygning af organisationen AEJTR (As-
sociation des Enfants et Jeunes travailleurs Rusisi), 
som forsøger at hjælpe de mange tusinde børn, der 
lever i Kamembes gader som konsekvens af bl.a. 
folkemordet i 1994, med bl.a. mikrolån. Formålet er, 
at gadebørnene skal lære, hvordan de kan få en lille 
forretning op at køre, som en vej ud af det barske 
liv på gaden.  
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Protection Department, som i dag har filialer i 
seks byer rundt om i landet. 

”I jordansk kultur er det normalt at styre sin 
familie med tæsk, og folk mener, at det er godt 
for børn at blive tugtet. At det skulle være en 
dårlig idé at slå, er noget, som de fleste føler, 
at den vestlige verden trækker ned over hove-
det på dem,” forklarer politikommisær Ayman 
Rifai, koordinator for Red Barnets projekt Fam-
ily Protection Department. ”Samtidig er vores 
lokalsamfund små, lukkede enheder, hvor ingen 
sladrer om hinanden, og familien er en hellig en-
hed, så hvis noget skal ændres, skal vi virkelig 
have tunge beviser om, at fysisk afstraffelse er 
ødelæggende for børn. Vores styrke er, at politiet 

Vold i familien eksisterer i alle samfund og er 
derfor et oplagt emne for Red Barnet Ungdoms 
frivillige og en gruppe jordanske frivilliges at tage 
fat i. Det nye fælles projekt skal beskytte børn og 
unge mod volden og dens konsekvenser. 

Family Protection Department under det jordan-
ske politi ligger på en bakke med udsigt over det 
meste af hovedstaden Amman. 
En dag i december 2008 besøgte 20 frivillige fra 
Jordan og Red Barnet Ungdom i Danmark afdelin-
gen for at samle viden til et helt nyt projekt mod 
vold i familien i Danmark og Jordan.
Indtil for ganske få år siden var vold i familien no-
get, man ikke talte om i Jordan. Siden 2005 har 
Red Barnet støttet politiet i at opbygge Family 

RED BARNET UNGDOM 
NÅR LANGT UD OVER 
LANDETS GRÆNSER 



er meget respekteret i Jordan, og at den kongelige 
familie, som har enorm indflydelse i Jordan, bak-
ker op om vores budskaber.”

Via oplysning og atter oplysning til alminde-lige 
mennesker, lokale ledere, skoler og universiteter 
er der da også opstået en gradvis forståelse 
for problemet. Det kan aflæses af afdelingens 
statistikker: I 1997 håndterede Family Protection 
Department 200 sager om året. I dag lander 4000 
sager om familievold i afdelingen, som både 
sørger for, at der bliver fulgt op i de voldsramtes 
hjem, så volden ikke får lov at genopstå, og for at 
de skyldige bliver straffet.

Lotte Ladegaard

10 DANSKE UNGE fra Århus og Køben-
havns Integrationsprogram og Interna-
tionale afdeling besøgte deres jordanske 
kolleger første gang i Jordan i december 
2008. De unge besluttede at mødes igen 
i Danmark i 2009.

RED BARNET UNGDOMS projekt mod vold 
i familien sker i samarbejde med frivillige 
i Jordan, og organisationen WE Center er 
lokal partner i Jordan. Ud over at de unge 
lærer at opbygge et projekt helt fra bun-
den, får de også en unik chance for at ar-
bejde frivilligt på tværs af kulturer. 
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FRIVILLIGE PÅ
ASYLCENTRE

hårde; de bor med deres familie på få kvadrart 
meter, en eller begge forældre er psykisk syge, de 
er isolerede fra danskere og dansk kultur, de går 
med uvished om deres fremtid, deres uddannels-
esmæssige muligheder er ringe. De har brug for 
at komme lidt væk fra disse groteske forhold og 
tænke på noget andet samt få et kreativt “out-
let” via kreative aktiviteter.

Asylcenter Kongelunden i Dragør lige uden for 
København betegnes som et omsorgscenter 
hvor særligt udsatte asylansøgere, hovedsage-
ligt psykisk belastede, overflyttes til efter først 
at have boet på andre asylcentre. Nogle børn bor 
på Center Kongelunden i op til 6 år. Red Barnet 
Ungdoms frivilligprojekt på Kongelunden blev ig-
angsat i år 2007 og har nu ca. 12 faste frivillige 
tilknyttet, som minimum en gang om måneden 
deltager i aktiviteter med børnene både på og 
uden for centret. Aktiviteterne uden for centret 
foregår ca. 2 gange om måneden og er mangeart-
ede. Af eksempler kan nævnes, at køre gokart, 
bowle, bondegårds besøg, naturlegeplads, svøm-
mehal og biograf. På Kongelunden er kreativ-
iteterne både kreative og sportslige såsom ud-
klædning med sminke, tegne, male, spille musik, 

I løbet af 2008 er RED BARNET UNGDOM’S pro-
jekter på landets asylcentre blevet en fast del af 
asylbørnenes hverdag. Projekter

AVNSTRUP
På Avnstrup Asylcenter har de frivillige i løbet af 
2008 lavet aktiviteter med asylbørnene. De frivil-
lige har været ude og bade og spille bold osv. Og 
det er rigtig udbytterigt for både børnene og de 
frivillige. 

SANDHOLM
Projekt ‘Den Gode Oplevelse’ er et snart 3 år gam-
melt projekt på Sandholm asylcenter. Projektet 
består af en gruppe frivillige, som 1-2 gange om 
måneden laver aktiviteter med børn og unge fra 
Asylcenter Sandholm. Aktiviteterne kan være alt 
fra tegning til go-cart!
Som en fast aktivitet afholder vi månedligt fod-
boldtræning for Sandholmlejrens børn og unge. 
Det foregår den første onsdag i måneden.

KONGELUNDEN ASYLCENTER
Børnene på Kongelundens asylcenter har en 
meget ensformig og ikke særlig inspirerende 
hverdag. De forhold, de lever under, er meget 



KATJA JENSEN mødte vi på hendes første dag 
som frivillig i Kongelunden. Hun flyttede selv til 
Danmark fra Rusland for kun to år siden, og hen-
des egne erfaringer med at skulle integreres i det 
danske samfund er da også én af grundene til, at 
hun føler hun har en særlig forståelse for hvor-
dan det er at være ny i landet. Katja ser arbejdet 
i Kongelunden som både en mulighed for at give 
egne erfaringer videre, men ser det også som en 
oplagt lejlighed til selv at sætte sig lidt mere ind 
i de danske traditioner. Samværet med de andre 
frivillige håber hun kan bidrage til hendes egen 
integration, og allerede den første dag oplevede 
hun da også hvordan Fastelavn kan fejres. Til 
hverdag forbereder Katja sig til at blive socialråd-
giver med særlig fokus på integrationsområdet, 
og hun glæder sig til at kunne trække på sine er-
faringer fra Kongelunden.

Tina Termansen

teater, madlavning, leg, boldspil, og bordtennis 
fortæller David Larsen, frivillig på Center Konge-
lunden.  
Grundet asylansøgernes udsatte position netop 
på Kongelunden, er de frivillige initiativer ikke 
blot et afbræk i hverdagen for børnene, men er 
også med til at aflaste forældre med lidt, eller 
mangel på mentalt overskud til deres børn.

De frivilliges profiler er meget forskellige, og viser 
at motivationen bag det frivillige arbejde langt fra 
er ensartet, udelukkende CV-orienteret eller på 
anden måde relateret til udannelse eller arbejde. 

DAVID LARSEN arbejder eksempelvis som sælger 
til hverdag. Han har været frivillig på Kongelun-
den i et år, og havde længe forinden været inter-
esseret i at lave frivilligt arbejde. Projektet på 
asylcenter Kongelunden fangede hans interesse, 
da det gav mulighed for at få indblik i asylom-
rådet, og samtidig var et frivilligt arbejde der for 
ham gav mening.



18



 - Der er altid rigtig meget pres på på open mic-
aftener hvor det kan være svært at komme til mik-
rofonen. Derfor synes jeg der manglede en scene 
hvor nye så vel som garvede gamle komikere kan 
prøve deres nye materiale af. Og så synes jeg at 
det ville være rigtig fedt at pengene kunne gå til 
en organisation der arbejder for børn og unge, og 
på den måde kom samarbejdet med Red Barnet 
Ungdom i hus, han står for løbende at booke ko-
mikere. Han vil også selv tage mikrofonen i hån-
den i ny og næ.
 
DET BETALER SIG AT PASSE ENTREEN
Red Barnet Ungdom byder ind med hjælpende 
hænder mod at entreen går ubeskåret til organi-
sationen der arbejder for børns rettigheder og 
vilkår inden for emnerne integration, asyl, anti-
mobning og internationalt arbejde. Alle penge fra 
entreen går direkte til RBU, hvor der hver måned 
udvælges et program, som får pengene. Januar 
måned stod i antimobningens tegn.
 
- Da Michael Staun præsenterede os for ideen tog 
vi selvfølgelig i mod den med kyshånd. Det er et 
rigtig godt samarbejde mellem ham og RBU, og 
vi håber på rigtig mange folk får lyst til at kigge 
forbi til et grin, siger Christine Schmidt Søder fra 
Red Barnet Ungdom.  

Sofie Maegaard

Red barnet ungdom har lokalforeninger fordelt 
ud over hele landet, og ude i det lokale forening-
sliv opstår der gode ideer der bliver til virkelighed. 
Det er tilfældet for Lokalforeningen København, 
der i 2008 satte sig for at få folk til at grine i en 
god sags tjeneste. 

Red Barnet Ungdom København og Huset i Mag-
stræde har allieret sig med komiker Michael 
Staun og i samarbejde sørger de for, at tirsdag af-
tener giver stand up-glade borgere noget at grine 
af og samtidig går entreen ubeskåret til Red bar-
net Ungdom. 

Tirsdag den 13. januar blev dørene til Open Mic-
aftener i Huset i Magstræde for første gang slået 
op, og Huset i Magstrædes splinternye café Un-
derKanten lagde scene til kendte som ukendte 
komikere der gjorde deres bedste for at frem-
bringe latter i det proppede lokale.

FLERE GÆSTER END DER VAR PLADS TIL
Der var så stor interesse for det arrangement som 
Red barnet Ungdoms lokalforening i København 
har knoklet for at få stablet på benene, at flere 
blev afvist i døren.
 
Arrangementerne er helt i tråd med Huset i Mag-
strædes vision om at støtte upcomming kunst-
former, og komiker Michael Staun der er ideman-
den bag de glade tirsdage forklare:

OPEN MIC hver tirsdag
i en god sags tjeneste
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REGNSKAB FOR 
2008



Red Barnet Ungdom vil have en børnevenlig ver-
den der tager børn og deres rettigheder alvorligt. 

Det har organisationen altid arbejdet for, og det 
er også hvad organisationen helt overordnet set 
arbejder for i 2009. 

Derudover, vil Red Barnet Ungdom gerne sørge 
for, at organisationen stadig har vokseværk. 

Vi drømmer om og kæmper for flere projekter, så 
vi når ud til endnu flere børn, og vi drømmer og 
arbejder på at få flere medlemmer så vi når ud til 
endnu mere af befolkningen. 
Red Barnet Ungdom vil således arbejde videre 
for at styrke de fire indsatsområder; Integration, 
Antimobning, Asyl og internationalt arbejde, og 
vi håber alle sammen på, at 2009 bliver et fan-
tastisk RBU-år

Visionerne for 2009
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PÅ INTEGRATION ARBEJDER VI SAMMEN MED: 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration
Dansk Ungdoms Fællesråd
Boligselskabet 3B
Københavns Kommune
Århus Kommune
Odense Kommune
BG Fonden
VerdensKulturCentret på Nørrebro
Vesterbro Pigenetværk 
Kontaktstedet i Gellerup
Trivselshuset i Bispehaven
Haraldsgade Kvarterløft
Beboerprojektet Bispebjerg
Klostervængets Heldagsskole
Kulturhuset Bispebjerg NV
Pal Junior 
Børnekulturstedet på Vesterbro
Haraldsgården Nørrebro 
H.C. Andersen Skolen, Vollsmose
DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virk-
somhed
Tingbjerg Bibliotek
Husum bibliotek
Roskilde Bibliotek
Århus Hovedbibliotek
Risskov Bibliotek
Svendborg Bibliotek
Højbjerg Bibliotek
Socialcentre 
SSP

PÅ DET INTERNATIONALE PROGRAM ARBEJDER VI 
SAMMEN MED: 

Action For Development (Ghana)
Association des Enfants et Jeunes travailleurs 
Rusizi (AEJTR) (Rwanda)
The Arab Program for Human Rights Activists 
(APHRA) (Egypten)
Social Solidarity Centre (CSS) (Libanon)
East & West Center for Human Resources Devel-
opment (WE center) (Jordan)
TeaterHUSET
Syrian Family Planning Association (SFPA) 
(Syrien)

PÅ ANTIMOBNINGPROGRAMMET ARBEJDER VI 
SAMMEN MED: 

BUPL
Bårnerådet
Børns Vilkår
Danmarks Lærerforening
DR
Dansk Center for Undervisningsmiljø
Danske Skolelever
Kommunernes Landsforening
Mary Fonden 
Red Barnet 
Skolelederne
Skole og Samfund

PÅ ASYLPROGRAMMET ARBEJDER VI SAMMEN 
MED: 

Røde Kors 
Asylcentrene i Kongelunden, Sandholm, 
Jelling, Avnstrup og Brovst

RED BARNET UNGDOM
SAMARBEJDSPARTNERE
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