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De sidste 5 år har på alle områder været 

præget af en stor vækst i Red Barnet 

Ungdom. En masse projekter er skudt op, 

fl ere engagerede og dedikerede frivil-

lige er kommet til, og vi gør en forskel for 

fl ere børn og unge end nogensinde før! 

Det kalder vi opskriften på en relevant og 

betydningsfuld ungdomsorganisation. Den 

position har i 2009 givet anledning til, at vi 

i Red Barnet Ungdom har sat fokus på en 

mere langsigtet planlægning.  

3 mål som pejlemærker

I 2009 har vi bl.a. sat 3 operationelle mål, 

som repræsenterer nogle optimistiske, 

men også realistiske mål for Red Barnet 

Ungdoms fremtid de næste 3 år. Vi vil 

fordoble vores aktiviteter således, at vi får 

endnu fl ere projekter, fl ere frivillige og der-

med når ud til endnu fl ere børn og unge. 

Vi vil sætte fokus på at inddrage børn og 

unge i projekterne, så de her oplever større 

medbestemmelse og ejerskab. Sidst men 

ikke mindst vil vi have en mere tydelig 

profi l i medierne. Vi er nu over 500 frivil-

lige, der beskæftiger os med nogle af de 

mest relevante samfundsproblematikker i 

en formand fortæller 
om året der er gået

Danmark og udlandet, og vi mener derfor, at vi har noget 

at byde ind med. 

Vigtigst af alt har vi i 2009 fået en vision, der samler alle 

de frivillige og alt vores arbejde i Red Barnet Ungdom 

under ét: 

>>RBU vil ha’ en børnevenlig verden, hvor børn og 

unges rettigheder bli’r taget alvorligt.<< 

Vores vision afspejler, at Børnekonventionen er det vær-

digrundlag, som vi i Red Barnet Ungdom arbejder ud fra. 

Om det er retten til at være et barn, retten til fritid, retten 

til en uddannelse eller retten til at blive inddraget og hørt 

– ja, så går værdierne igen i samtlige af vores projekter. I 

Red Barnet Ungdom arbejder vi med noget så forskel-

ligt som karatelektier, rollespil om mobning, eventyrlige 

asylsøndage og internationale partnerskaber, men fælles 

for os alle er, at vi arbejder for børn og unges rettigheder. 

Og det er det, som vores vision står for!

  

2009 har været et begivenhedsrigt år i Red Barnet Ung-

dom, og med den langsigtede planlægning har vi lagt 

fundamentet for en masse fantastiske resultater fremover. 

Vi tager de første skridt i 2010 for sammen at gøre en 

endnu større forskel for endnu fl ere børn og unge både 

nationalt og internationalt.  Af formand Sarah Franzmann
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Red Barnet Ungdom er andet og meget mere end bare 

en ungdomsorganisation. Det er en organisation som 

arbejder med og for børn og unge især i Danmark, 

men også i udlandet. Gennem vores 4 indsatsområder, 

integration, asyl, anti-mobning og internationalt arbejde, 

favner vi bredt og arbejder for en bedre hverdag for 

mange børn og unge.

Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Konvention for 

Børns Rettigheder, bedre kendt som Børnekonventionen. 

Denne konvention fyldte 20 år i 2009. Der er dog lang vej 

endnu. Derfor fortsætter vores arbejde også. 

organisationens opbygning

Red Barnet Ungdom er økonomisk, politisk og organi-

satorisk uafhængig af Red Barnet. Der eksisterer dog et 

godt samarbejde med Red Barnet, hvor vi trækker på 

hinandens viden og arbejdskraft.

Red Barnet Ungdom er ledet af unge frivillige. Det er 

således ulønnede unge, som besidder samtlige besty-

relsesposter og dermed udgør grundpillen i foreningen. 

Sekretariatet står som et serviceorgan over for alle Red 

Barnet Ungdoms projekter og formidler dermed de 

beslutninger, som træffes af bestyrelsen og forretnings-

udvalget.   

Projekterne i Red Barnet Ungdom er selvfølgelig helt 

centrale i organisationen da de er bærende for formålet 

med organisationen. 

Om Red Barnet Ungdom

således ulønnede unge, som besidder samtlige besty-

relsesposter og dermed udgør grundpillen i foreningen. 

Sekretariatet står som et serviceorgan over for alle Red 

Barnet Ungdoms projekter og formidler dermed de 

beslutninger, som træffes af bestyrelsen og forretnings-

Projekterne i Red Barnet Ungdom er selvfølgelig helt 

centrale i organisationen da de er bærende for formålet 

Projekterne ledes af en projektgruppe med 

en projektleder og 5-10 frivillige.

Lokalforeningerne er rammen for pro-

jekterne rundt om i landet. De har egne 

generalforsamlinger, hvilket også betyder 

egen lokal bestyrelse, og står blandt andet 

for daglig servicering af projekterne. 

Red Barnet Ungdom havde ved udgangen 

af 2009 mere end 1400 medlemmer. 500 af 

dem er aktive frivillige i Red Barnet Ung-

doms mere end 50 projekter.
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Indsatsområdet for asyl har i 2009 haft et 

travlt år. De frivillige på de 4 asylcentre 

Sandholm, Kongelunden, Jelling og Brovst, 

hvor Red Barnet Ungdom er aktiv, har gjort 

en stor indsats for at forbedre hverdagen 

for nogle af Danmark asylbørn, og de står 

godt rustet til at fortsætte arbejdet i 2010. 

På centralt hold er der fra april 2009 en aktiv 

og dedikeret styregruppe, der arbejder for 

at styrke og udbygge indsatområdet på det 

politiske såvel som organisatoriske plan. De 

frivillige i styregruppen lægger stor vægt på 

at komme ud og besøge projekterne, og har 

således afl agt besøg til tre projekter i 2009. 

Sandholm

De frivillige tilknyttet Sandholmlejren har i 

løbet af 2009 kørt 2 projekter: Projekt ”Den 

Gode Oplevelse” kører på 4. år, og har som 

mål at give børnene fra lejren en masse 

gode oplevelser, der almindeligvis ikke er 

mulige for asylbørn. I år har de bl.a. været i 

zoologisk have, haft en maddag og været på 

havnerundfart i Københavns kanaler. 

et år rigt på oplevelser 
Derudover kører Projekt Fodbold, hvor en gruppe på 8 

frivillige træner fodbold med børnene på asylcentret en 

gang om ugen. Dette er en stor succes blandt børnene, 

der i september også var til foldboldkamp i Parken med 

deres trænere.

Projektet har i 2009 fået ny projektleder, som allerede 

fungerede som frivillig på projektet, og derfor startede 

med et godt kendskab til Sandholm. Grundet et effektivt 

arbejde for nye frivillige og fastholdelse af de eksiste-

rende, slutter 2009 med fl ere frivillige end tidligere.

Kongelunden

Kongelundens ca. 17 frivillige har et fælles mål, om at 

gruppen er til stede på asylcentret hver søndag, året 

rundt. En velfungerende og erfaren frivilliggruppe har 

gjort at dette er lykkedes. 

Flere gange har gruppen desuden afholdt fl ere aktivite-

ter på samme dag. På disse søndage er børnene blevet 

delt op i grupper, så det har været muligt at lave særlige 

aktiviteter kun for piger, for de ældre drenge, eller for 

de yngste børn. De store drenge har kørt gokart, der har 

været fi lmaften, fremstilling af græskarhoveder med lys 

as
yl
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til Halloween og et kunstværksted hvor børnene malede 

på lærreder. 

Jelling

På asylcentret i Jelling er Red Barnet Ungdom tilstede 

med ca. 12 frivillige der arrangerer Magisk Mandag for 

centrets børn den 1. mandag i hver måned. Projektet er 

stabilt, og har i løbet af sommeren haft en god tilstrøm-

ning af nye frivillige. En af årets sidste aktiviteter løb af 

stablen lige før jul, hvor der var arrangeret en intro-

duktion til den danske jul med julehygge, klippe-klister 

aktiviteter og småkager. 

Brovst

Asylindsatsen på det kommunale asylcenter i Brovst tæl-

ler ca. 15 frivillige. Der afholdes aktiviteter én gang om 

måneden som primært foregår på centret, da manglen 

på offentlig transport og adgang til anden transport ud 

over de frivilliges egen personbil gør det svært at komme 

væk fra centret. Da de kun har adgang til 1 bil, er der 

maksimalt 5 frivillige der kan lave aktiviteter på centret ad 

gangen. Der bliver lige nu undersøgt muligheder for at 

arrangere bedre transportmuligheder. 

Aktiviteterne inkluderer udendørs aktiviteter som bål, 

boldspil eller orienteringsløb. Andre gange har det været 

muligt for projektet at arrangere ture ud af asylcentret, 

f.eks. til Åbent Landbrug i Løgstør, hvor børnene ople-

vede et økologisk landbrug der leverer mælk til Thise 

mejeri.  De frivillige på Brovst asylcenter har opbygget en 

god og stabil kontakt med de 15-25 børn der over fl ere 

gange deltager i projektets aktiviteter.

organisatorisk udvikling af asylindsat-

sens politiske ledelse

Som noget nyt for 2009 er styregruppen, 

sammen med de frivillige på projekterne 

på asylcentrene, understøttet af en lønnet 

studentermedhjælper 8 timer om ugen. 

Projekterne på asylcentrene har op til nu 

kørt relativt isoleret fra hinanden og uden 

nogen overordnet politisk styring eller 

organiseret, central støtte. Styregruppens 

langsigtede opgave er derfor at skabe en 

politisk overbygning til aktiviteterne på 

centrene, som bygger videre på og under-

støtter netop disse. 

I årets løb har styregruppen arbejdet på at 

opnå en forståelse af hvilken situation, der 

hersker på centrene samt arbejdet med at 

afdække hvilke nuværende og fremtidige 

behov RBUs politiske og praktiske asy-

lindsats har. På baggrund af dette arbejde 

er der udarbejdet en strategiplan, som 

i løbet af 2010 skal fungere som værktøj 

til at styrke og udbygge de eksisterende 

asylprojekter, skærpe asylindsatsens poli-

tiske profi l samt forstærke indsatsen med 

nye aktiviteter på centre hvor Red Barnet 

Ungdom i dag ikke har projekter. 
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Red Barnet Ungdoms 
internationale arbejde gør en forskel 
for børn og unge

2009 har haft fokus på sammen-

hængskraft og videreudvikling af 

det internationale område, og der har 

været energi og aktivitet som aldrig før i 

vores partnerskabsprojekter!

Rwanda

I Rwanda har projektgruppen siden 2006 

arbejdet sammen med og kapacitetsop-

bygget den Rwandiske ungdomsorgani-

sation Association des Enfants et Jeunes 

travailleurs Rusizi (AJETR) som arbejder 

for at give gadebørn i byen Cyangugu 

et bedre liv. Det gør de blandt andet 

ved at informere børnene om sundhed, 

uddannelse og rettigheder samt gennem 

oplysningsarbejde om børns vilkår via 

radioprogrammer og events.

Ghana

“Get up, stand up” er ikke blot titlen 

på en gammel kending af den afdøde 

reggae-stjerne Bob Marley, men også 

navnet på Red Barnet Ungdoms part-

nerskabsprojekt i Ghana. Her arbejder 

de frivillige først og fremmest med at 

sætte fokus på børnerettigheder i det 

ghanesiske samfund. Dette sker gennem 

et ’informatør-korps’ bestående af unge 

ghanesiske frivillige fra vores partnerorganisation Action 

For Development (AFD). 

Syrien

Syrien–projektgruppen består af en række ihærdige 

frivillige fra Århus Lokalforening. De har efter lang tids 

søgen fundet et potentielt partnerskab med en Syrisk 

ungdomsorganisation, og i 2010 vil gruppen sammen 

med partneren udforme et fremtidigt projekt. 

Jordan

I Jordan samarbejder projektgruppen med organisatio-

nen Princess Basma Youth Resource Center (WE-Center) 

på projektet ”En verden udenfor – Hvem er jeg?”. I for-

bindelse med en kapacitetsopbygning af frivilliggruppen 

i Danmark og Jordan blev der arrangeret en ungdomsle-

derudveksling, hvor en jordansk pige og en dansk pige 

blev uddannet som ungdomsledere, og arbejdede fuld 

tid på projektet i både Danmark og Jordan. 

Egypten

Med projektet ”Jalla, let’s say I want to play” vil den 

dansk-egyptiske frivilliggruppe lave en summercamp for 

udsatte børn og unge i et af verdens største slumområder, 

som ligger i udkanten af Cairo. De frivillige kæmper for 

børnenes ret til leg og kreativitet via forskellige aktiviteter. 

Sideløbende med aktiviteterne arbejder projektgruppen 

med at oplyse befolkningen i Danmark og Egypten om 

manglen på overholdelse af Børnekonventionen.

Chi�in�u
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2009 var året hvor et nyt internationalt projekt så 

dagens lys, og eksisterende projekter fandt på 

nye spændende måder at hjælpe børn ude i ver-

den på. Her er eksempler på to meget forskellige 

grupper, en nystartet og en af de ”gamle”. 

Moldova

En helt ny projektgruppe er oprettet, som har 

fokus på Moldova. Et land, som ligger klemt inde 

mellem Rumænien og Ukraine. Vores nye projekt-

gruppe har i 2009 brugt energien på at fi nde en 

mulig partner i Moldova. Dette resulterede i et 

partneridentifi kationsprojekt, hvor to fra gruppen 

tog til landet for at mødes med fl ere potentielle 

partnere som skal danne grund for vores vej ind i 

landet. 

Turen skulle vise sig at blive en succes. Projekt-

gruppen er kommet hjem en hel del klogere, og 

har netop etableret et partnerskab med orga-

nisationen The Child Rights Information Center 

(CRIC), og vil med projektet ”Fremsyn – Børn og 

unge i Moldova” styrke børns rettigheder i landet.  

På deres tur besøgte de blandt andet et bør-

nehjem i hovedstaden Chisinäu. Besøget på 

børnehjemmet og i Moldova generelt har skabt 

grundlag for, at Moldova-gruppen nu er en kon-

solideret projektgruppe i Red Barnet Ungdom. 

Fremtiden for de moldoviske børn ser altså nu lidt 

lysere ud. 

libanon

I den palæstinensiske fl ygtningelejr Ain el-Hel-

weh, som ligger ca. 40 km. syd for Beirut, er det 

småt med aktiviteter for børn. I 2009 har projekt-

gruppen arbejdet med at få et brugerredigeret 

magasin op at stå. Et magasin, som skal skrives 

af børnene. Dette byder på mange udfordringer. 

For hvordan får man overdraget projektet til de 

lokale børn og unge, når de frivillige engang er 

taget hjem? 

Dette er dog ikke den eneste udfordring. To net-

op hjemvendte ungdomsledere måtte stifte be-

kendtskab med den lidt mere barske virkelighed. 

Netop som de opholdte sig i lejren, udbrød der 

kampe mellem forskellige militante grupperinger 

i lejren. Vores ledere er dog sluppet helskindet 

hjem, men må siges at have fået endnu en del af 

palæstinensernes hverdag tæt ind på livet. Deres 

ophold har resulteret i første udgivelse af The 

Voice of Ain el-Helweh. Et magasin skrevet af børn 

og unge beboere i lejren, som skal informere den 

libanesiske befolkning om livet i fl ygtningelejren 

og udbrede kendskabet til Børnekonventionen.

Magasinet er udgivet både på engelsk og arabisk.

,
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Integrationsindsatsen 
fortsætter med at vokse
Integrationsindsatsen har i løbet af 2009 

budt velkommen til ti nye lektiehjælpstil-

bud, bl.a. i en karateklub og på en erhvervs-

skole. Med lektiehjælp i mere utraditionelle 

rammer har det været vores klare ønske at 

nå bredere ud til nye grupper af børn og 

unge med behov for faglig og menneskelig 

støtte. Det giver naturligvis udfordringer 

at bevæge sig uden for velkendte rammer, 

men det at være i bevægelse er i bund og 

grund meget karakteristisk for Red Barnet 

Ungdom. Vores frivillige sprudler af ideer, 

der i stort og småt former de integrations-

initiativer, som vi sætter i søen. 

Sideløbende med den fokuserede lektiehjælpsindsats 

har vi åbnet tre drengeklubber i samarbejde med bolig-

foreninger i København og Århus. Det er vores erfaring, 

at disse særlige klubtilbud målrettet unge drenge, skaber 

et fantastisk frirum i det lokale nærmiljø og nogle unikke 

og udviklende relationer mellem drenge og frivillige. Det 

tror vi på, kan hjælpe den ofte udsatte gruppe af unge 

drenge med etnisk minoritetsbaggrund godt videre i 

livet og uddannelsessystemet.

Med integrationsindsatsens udvidelser på lektiehjælp- 

og drengeklubområdet kan vi glædeligt konstatere at vi 

har nået de mål, vi på forhånd havde sat os selv og lovet 

vores bevillingsgivere. Det er en væsentlig prioritering 
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med henblik på at markere os som en energisk og pro-

fessionel aktør på integrationsområdet. 

Det har krævet en helt særlig indsats fra ansatte og 

styregrupper på integrationsområdet at koordinere de 

mange projektaktiviteter inden for lektiehjælp, klubber, 

sport, storebror-/storesøsterordninger og uddannelse af 

rollemodeller. Derfor har vi sideløbende 

arbejdet for en mere klar organisatorisk 

rollefordeling. I den forbindelse har vi også 

stillet skarpt på projektlederrollen ved na-

tionale kursustræf og lokale arrangementer 

for at optimere den interne kommunikation 

og erfaringsudveksling.
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UNG2400 er Red Barnet Ungdoms rollemodelskorps. Hanna, 

Susanne, Sezgin, Sona, Aybuke, Diana, Selin, Zamzam, Ômer, 

Babak, Bashar, Khalid, Rima og Salma tager ud på skoler, 

klubber, ungdomsuddannelser og holder foredrag for unge. 

Hvad gør dem til rollemodeller? De er jo ganske almindelige, 

unge københavnere – og her skal vi fi nde en del af svaret. 

den frivillige indsats

UNG2400 handler først og fremmest om frivillighed. Det be-

står af unge mennesker med forskellig etnisk baggrund, som 

er parate til at investere tid og energi i projektet. 

At være rollemodel i UNG2400 betyder at man er parat til 

at tage ud og holde en række foredrag om året, og at man 

møder op til undervisning en gang om ugen. 

UNG2400 kræver engagement og hårdt arbejde, men den 

kontinuerlige kontakt og tætte berøringsfl ade rollemodel-

lerne imellem, gør at UNG2400 frem for alt er et samlet team 

hvor man udvikler sig personligt, fagligt og socialt. 

det vigtige er ikke at gøre ”det rigtige”

Rollemodellerne kommer ud til deres tilhørere med et åbent 

sind og en anerkendelse af at alle er forskellige. Som rollemo-

del bliver man nødt til aktivt at tage stilling til tilværelsen, 

tage fat på nogle af de store konfl ikter i livet og turde fortælle 

om nogle af de svære valg man har truffet. Eksempelvis pro-

blemstillinger vedrørende forældres ambitioner og splittelse 

mellem to kulturer. Det interessante og relevante er ikke selve 

valget, men fortællingen om dilemmaer og de overvejelser 

vedkommende har gjort forud for sit valg. 

Eksperten

UNG2400 er eksperter i ungdomslivet – noget som fagper-

soner aldrig kan blive. Derfor kan de med deres personlige 

historier om svært tilgængelige emner som 

mobning, diskrimination, splittelse, fordom-

me, konfl ikter med forældre, fremmedhed, 

uddannelsesvalg og religion inspirere og 

motivere andre unge københavnere til at tage 

stilling og bryde tabuer. 

hvad har UnG2400 nået i året der gik? 

Vi har i 2009 nået vores mål om at nå ud til 

mellem 1100 og 1375 børn og unge. I alt har 

ca. 1200 tilhørere været vidne til rollemodel-

lernes foredrag, som har været fordelt over 

71 oplæg på skoler og klubber i Nordvest og 

på Nørrebro og Amager. Vi har desuden nået 

ud til vores sekundære målgruppe - voksne 

som arbejder med børn og unge, bl.a. via 

et foredrag på Frederiksberg Seminarium. 

Derudover har rollemodellerne holdt foredrag 

på Kulturhavn og to rollemodeller var i ugen 

op til efterårsferien konferencier ved Uddan-

nelsesmessen i Nørrebrohallen.

 

Vi har i 2009 uddannet seks nye rollemodeller, 

som nu er klar til at tage ud og inspirere og 

motivere deres tilhørere med deres personlige 

historie. Vi har desuden arbejdet særligt på 

at nå ud til skoler med stor koncentration af 

etnisk danske elever, for derigennem at skabe 

gensidig forståelse mellem unge med forskel-

lige sociale og etniske baggrunde. 

Projektet fortsætter i 2010.

UnG2400 -  et rollemodelsprojekt på de 
unges præmisser
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endnu et år er gået  
med at bekæmpe mobning

Mobning sætter mærker for livet, men 

alligevel bliver ca. hvert 10. barn mobbet 

i folkeskolen. Alle kender til mobning ved 

enten selv at være blevet udsat for det, 

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 mu-

lighed har man for at ændre en uhensigts-

mæssig adfærd. Derfor står Red Barnet 

Ungdom for en række antimobbeprojekter 

for at engagere skoleelever imod mob-

ning. Det gør vi gennem de to projekter 

MobSQUAD og Ridderordenen.

MobSQUAd på skolebesøg

MobSQUAD hjælper skolekammerater til at 

hjælpe hinanden med at stoppe mobning.

MobSQUAD består af en gruppe enga-

gerede frivillige der tager på skolebesøg, 

hvor de går i dialog med eleverne om mobbeproblema-

tikken med udgangspunkt i eleverne selv. De frivillige 

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.

I 2009 blev MobSQUAD KBH til en ni mand stor gruppe 

frivillige og har alene i oktober, november og december 

haft hele otte skolebesøg der alle er gået rigtig godt; 

MobSQUAD opfyldte målsætning om at være forebyg-

gende og ikke problemløsende og havde en god kontakt 

med børnene. MobSQUAD har nu en ambition om at 

opdatere og forbedre oplægget til skolebesøgene og 

har heldigvis frivillige der gerne vil hjælpe til. 

I MobSQUAD Århus har der ligeledes været 6 succes-

fulde skolebesøg i løbet af året på de århusianske skoler. 

Der er også et ønske blandt de frivillige om at udvide 

projektet til også at omfatte Odense, og det håber den 

frivillige styregruppe på at kunne opnå i 2010.
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I løbet af uddannelsen vil klassen blive 

præsenteret for antimobbeværktøjet Rid-

dermødet. Riddermødet er et værktøj til 

bekæmpelse af mobning, som er inspireret 

af klassemødet. Mødet vil foregå i en rund-

kreds, hvor børnene samles som ’ridderne 

om det runde bord’. Riddermødet bruges 

som et samlingspunkt, hvor ridderne kan 

følge op på klassens arbejde for trivsel 

mod mobning.

Ridderordenen har i 2009 haft to forløb, et 

i foråret og et i efteråret, begge i Køben-

havn. Det i foråret forløb over 6 uger, hvor 

de frivillige en gang om ugen besøgte den 

samme skoleklasse. Forløbet i efteråret 

strakte sig over 4 uger og også her blev 

børn gjort til riddere. Helt generelt har 

børnene taget godt imod projekt ridder-

ordenen i 2009, og forude venter der nye 

ædelmodige riddere.

Projekt Ridderorden – én for alle, alle for én!
Projekt Ridderorden bygger videre på vores praktiske og 

positive erfaringer fra organisationens antimobbeprojekt 

mobSQUAD. Projektet er lokaliseret i København og 

løber over 4 til 6 uger. I dialog med elever og lærere vil 

frivillige antimobbeinstruktører fra Red Barnet Ungdom 

fi nde frem til, både hvad mobning er, og hvad eleverne 

kan gøre for at bekæmpe problemet.

Riddere 

Når uddannelsesperioden er færdig, bliver alle eleverne 

i klassen slået til riddere i en højtidelig seance, hvor de 

også hver især får tildelt en ridderorden. Ridder er et be-

greb, der anvendes om en person, der aktivt kæmper for 

at stoppe mobningen. Ridderordnen skal give eleverne 

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 konfl ikthåndteren-

de redskaber, som eleverne bliver trænet i at bruge.
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Red Barnet Ungdoms 
Lokalforeninger
Red Barnet Ungdom har i 2009 haft stor 

glæde af lokalforeningerne. Ude i landet er 

der nemlig frivillige der har overskud til at 

lave arrangementer og events for børn, for 

frivillige, for nysgerrige borgere og meget, 

meget mere. 

Red Barnet Ungdom har 9 lokalforeninger 

der fordeler sig ud over Danmark. Vi har 

således lokaleforeninger i København, 

Amager, Roskilde, Nordsjælland, Svend-

borg, Odense, Kolding, Århus og Aalborg. 

Her følger en række eksempler på lokalfor-

eningernes idérighed. 

Stand-up i huset i Magstræde - Grin i en 

god sags tjeneste. 

Red Barnet Ungdom har i hele 2009 haft 

et samarbejde med Huset i Magstræde 

om en stand-up scene hver tirsdag aften. 

Her får nye som gamle komikere chancen 

for at prøve kræfter med kunsten at få folk til at grine, 

og entreen går så ubeskåret til Red Barnet Ungdom. Det 

betyder at børn og frivillige i Red Barnet Ungdoms pro-

jekter nyder godt af, at københavnerne kan lide at grine. 

Samarbejdet – og derved massage af de københavnske 

lattermuskler – fortsætter i 2010. 

Aalborgs samarbejdede med GAM3 - Basketball for 

Aalborgs børn og unge i sommerferien.

I sommerferien 2009 samlede Red Barnet Ungdoms 

frivillige i Aalborg sig om et projekt der gav basket-glade 

børn og unge mulighed for at spille – både for sjov og i 

konkurrencer. Der blev trænet fl ere gange om ugen, og 

projektet var en stor succes som kulminerede i en tur til 

København til den afsluttende turnering. 

lokalforeningen i odense satte jagten ind på 
odenses næste store talent

Mandag d. 12. oktober udformede sig til en dag med 

følelser, lærdom og inspiration for Red Barnet Ungdoms 

frivillige i Odense. Både børnene og de otte frivillige der 
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fantasi, begge grundlæggende egenska-

ber for læring. Om projektet sagde Børne 

og unge-rådmand, Jacob Bundsgaard 

Johansen: ”Det ligger helt i tråd med mit 

ønske om, at alle - ikke mindst børnene 

- skal have lige adgang til kommunens 

mange kulturtilbud”.

stod bag det fi ne talentshow der blev afholdt i Volls-

mose, gik smilende og trætte hjem efter en dag med 

mange nye, men lærerige indtryk. Omkring 50 børn fra 

Vollsmose og omegn sprang på scenen for at vise deres 

mange talenter frem i arrangementet Talent 2009. Der 

blevet danset, sunget og kæmpet for guldet og årets 

vindere blev gruppen ”Small Gangstars”.

Red Barnet Ungdom i Århus startede samarbejde 
med ARoS -  projektet blev døbt ”leg med kunst”

Kunstmuseet ARoS i Århus og Red Barnet Ungdom indgik 

i 2009 i et samarbejde. Resultatet af dette blev projektet 

”Leg med kunst” - et projekt for de børn med anden 

etnisk baggrund end dansk, som Red Barnet Ungdom 

Århus har berøring med i bl.a. lektiecaféer og børne- og 

ungdomsklubber. Kendetegnende for fl ere af disse børn 

er, at de ikke har de samme forudsætninger som andre 

børn, når det gælder deltagelse i de fritidsarrangementer, 

som ARoS og andre kulturhuse i Århus tilbyder. 

Formålet med projektet var således at præsentere bør-

nene for kunstens verden og styrke deres kreativitet og 

fantasi, begge grundlæggende egenska-

ber for læring. Om projektet sagde Børne 
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omkring 10.000 københavnere slog d. 21. 
september vejen forbi rådhuspladsen hvor 
blandt andre Red Barnet Ungdom havde 
arrangeret en kæmpe Eid fest. Alle invol-
verede så arrangementet som en kæmpe 
succes og Red Barnet Ungdom planlægger 
at deltage igen i Eid festen i 2010.



eid – kulturel 
fest i Børnehøjde 

vores projekter, hvoraf en stor del netop 

har muslimsk baggrund. 

Ved Red Barnet Ungdoms telt kunne 

man blandt andet udfolde sig kreativt, 

og tegne, hvad man selv forbandt med 

denne højtid. Man kunne også slænge sig 

i loungeområdet og lytte til andre børns 

fortællinger om deres opfattelse af Eid. 

Ydermere bød Red Barnet Ungdoms stand 

på modeshow, dåsekast og konkurrencer. 

Alt i alt, en stand for børnenes Eid.

Den 21. september 2009 blev der afholdt en kæmpe fest 

på Rådhuspladsen i København. Festen var markeringen 

af slutningen på den muslimske faste, Ramadanen, ved 

navn Eid ul-Fitr. Sammen med Verdenskulturcenteret 

havde Red Barnet Ungdom stablet et kæmpe arrange-

ment på benene, hvor alle københavnere, som lagde 

vejen forbi Rådhuspladsen den dag, kunne få et indblik i 

en muslimsk højtid som er lige så vigtig som danskernes 

juleaften.

 

For Red Barnet Ungdom var det chancen for at lave 

noget ekstraordinært for mange af vores brugere ude i 
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