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Formanden siger  
tak for i år
I 2010 har Red Barnet Ungdom rundet sit syvende år. Det er mulighedernes alder for en 
ungdomsorganisation, der gerne vil agere nysgerrigt og kreativt, men også ansvarligt 
og selvbevidst. Den balance er afgørende for os – både på de indre linjer og de ydre 
fronter. Holder vi liv i balancen indadtil og udadtil, skaber vi det bedst mulige afsæt 
for at realisere vores vision om en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder 
bliver taget alvorligt.
Nysgerrigheden og kreativiteten har vi i 2010 dyrket f.eks. op til og under vores lands-
møde. Vi gjorde os et væld af tanker om, hvordan vi ideelt ser Red Barnet Ungdom 
udvikle sig hen over de næste to år. Vi udforskede derudfra, hvordan vi enkeltvis og 
sammen kan bidrage til initiativerne i arbejdsprogrammet 2010-2012 og dermed også 
til at opnå vores tre operationelle mål frem mod 2012 om at blive involveret i flere pro-
jekte, styrke inddragelsen af børn og unge og komme mere i medierne. 
Ansvarligheden og selvbevidstgørelsen har vi i 2010 styrket mere end nogensinde før. 
Vi har sat en klar ambition om at blive klogere på, hvordan vi tager Børnekonventionen 
på ordet. Vi vil puste liv i debatten om børn og unges rettigheder og i praksis vise, at 
der er noget om snakken. Refleksionen og aktionen skal understøtte hinanden i både 
projektaktiviteter og organisatoriske aktiviteter samt ved events og i de fortællinger, vi 
ud fra vores nye fokusemner vil råbe omverdenen op med. 
Tusind tak til alle der i 2010 har været med til at give Red Barnet Ungdoms indsats for 
og med børn og unge i Danmark, samt mange andre dele af verden, energi og mening. 
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Kampformene karate og taekwondo 

kræver koncentration, selvkontrol og 

viljestyrke. Det er alle værdier, der 

med fordel kan integreres i skolear-

bejdet. Derfor har en række af Red 

Barnet Ungdoms frivillige meldt sig til 

at hjælpe unge medlemmer af kara-

te- og taekwondoklubber rundt om i 

landet med lektierne efter træningen.

Begyndelsen til en succeshistorie

Kun kort tid efter åbningen af f.eks. 

lektiecaféen i Ålborg Karate Skole, ser 

det ud til, at de unge har taget pro-

jektet til sig. 

- Det er slet ikke nødvendigt at hen-

vende sig direkte til børnene; de 

kommer helt automatisk springene 

med deres lektiebøger og sætter sig 

ved bordet og beder om hjælp. No-

gen har brug for højtlæsning, andre 

for hjælp til matematikopgaver, og så 

er der dem, der bare gerne vil hygge. 

De unge er 100 % positive og åbne 

overfor projektet, fortæller projektle-

der Tommy Krogh Larsen.

Gamle traditioner der stadig holder

- Det lå lige til højrebenet at kombi-

nere kampsporten med lektierne, 

udtaler formanden for Dansk Karate-

forbund, Kim Bøhmert. 

Karatesporten er forbundet med en 

helt speciel attitude, som er unik for 

lige netop den sportsgren. Det hand-

ler om disciplin og respekt. 

- Den hårde træning består af masser 

af gentagelser, som er vejen til selv-

disciplin; det er nærmest meditativt, 

fortsætter Kim Bøhmert. Så selvom 

det bliver kedeligt, så fortsætter man, 

for man kan altid forbedre sig. Og det 

er alt sammen noget, man kan bruge, 

når man skal lave lektier. 

Et grundlag for en fremtidig ud-

dannelse

Blandt de unge, der enten dropper 

ud af ungdomsuddannelserne el-

ler slet ikke påbegynder en, har en 

stor del anden etnisk baggrund end 

dansk. Eksempelvis er der ved de er-

hvervsfaglige uddannelser et frafald 

på omkring 60 % blandt unge ind-

vandrere. Det vil Red Barnet Ungdom 

sammen med BFAU og Dansk Kara-

teforbund prøve på at gøre noget 

ved. Fordi det især er unge med an-

den etnisk baggrund, der ikke kom-

mer videre i uddannelsessystemet, 

er det specielt vigtigt at få fat i lige 

netop den målgruppe ved hjælp af 

et initiativ som lektiecaféerne i karate- 

og taekwondoklubberne.

En ny ramme om et kendt koncept

- Der eksisterede allerede mange 

tilbud om lektiehjælp, men det var 

svært at få de ældre drenge til at del-

tage. Derfor syntes vi, at det var en 

god idé at skabe nogle andre rammer 

om lektiecaféerne, hvor drengene er 

mere motiverede for at deltage, siger 

konsulent for Brug For Alle Unge, Ina-

am Illahi Sahibzada, om det nye initia-

tiv i karate- og taekwondoklubberne. 

Som noget helt nyt har en flok mo-
dige frivillige taget initiativ til at 
planlægge ferieaktiviteter. I som-
merferien var der SummerCamp i 
Tingbjerg i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune. Det var en 
stor succes for både børn og frivilli-
ge. Efterfølgende blev der i Køben-
havn og i Århus arrangeret aktivite-
ter i efterårsferien, hvor udbuddet 
af aktiviteterne både indebar leg og 
spil, men også havde elementer af 
personlig udfordring og styrkelse af 
selvtillid. I Århus blev der i efterårs-
ferien arrangeret en succesfuld Le-
go-dag, hvor børnene byggede det 
sted, de allerhelst ville bo – kun fan-

tasien satte grænser, mens der i Kø-
benhavn var mulighed for at møde 
en stuntmand og en militærmand.

Karate/taekwondo samarbejde
Red Barnet Ungdom har i samar-
bejde med BFAU og Dansk Kara-
teforbund som noget nyt opført to 
karateklubber, i Ålborg og Køben-
havn, og en taekwondoklub i Rød-
ovre. Formålet med samarbejdet 
har været at indhente erfaringer 
om, hvorledes læring kan kombi-
neres med sport og bevægelse 
gennem etablering af lektieord-
ninger i sportsklubber. Både karate 
og taekwondo er sportsgrene, der 

kræver koncentration, selvkontrol, 
viljestyrke og disciplin. Og netop 
disse dyder er oplagte at integrere 
i børns skolearbejde. Derfor stiller 
vi lektiehjælp til rådighed, når bør-
nene har trænet.

Mål nået for 2010
Vi kan glædeligt konstatere, at de 
mål vi i sin tid satte for 2010 er nået. 
Dette er af stor betydning, da vi 
herudfra kan blive ved med at gøre 
en forskel for børn og unge i vores 
projekter. Derudover er det også 
vigtigt, da vi kan markere os som 
en organisation med ambitiøse mål 
og resultater.

Ferieaktiviteter

Kamp-
spoRten 

skal hjælpe unge

med 
leKtieRne

 IntegRAtIon

Ferieaktiviteter

FaKtaBOKs

Integrationsindsatsen har ca. 30 projekter og der er ca. 350 

aktive frivillige på området. Dette gør integrationsområdet 

til Red Barnet Ungdoms største. I 2010 er der kommet nye 

klubber til i Sydhavn og Nørresundby og der er sket en om-

strukturering i Barnets Ven og Ung2400. Dette er sat i gang 

for at sikre kvaliteten i projekterne og for at projekterne i 

endnu højere grad drives af frivillige kræfter
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– Hun skal ignorere dem, siger en elev. 

–  Hun skal snakke med sine klassekammerater og for-

klare dem, at hun ikke er satanist, foreslår en anden. 

–  Nej, det hjælper overhovedet ikke, hun skal ændre 

tøjstil. 

Støjniveauet i 6.C.s klasselokale på N. J. Fjordsgade 

skole er på et øjeblik steget et par grader. På trods af 

dagens alvorlige emne er eleverne utroligt engage-

rede og kommer med en masse gode ideer og løsnin-

ger på de situationer, som de frivillige fra MobSQUAD 

stiller dem overfor. Og det er MobSQUADs mål. At 

gå i dialog med eleverne om mobbeproblematikken 

med udgangspunkt i eleverne selv. 

Inddrager børnene

Denne workshop handlede om et opkald til Børnete-

lefonen. En pige blev mobbet med at være satanist, 

fordi hun gik i sort tøj og havde sort hår. En af de 

andre workshops var en trivselsøvelse, der gik ud 

på, at eleverne skulle skrive én god ting ved hver af 

deres klassekammerater. Den sidste workshop var en 

sammenholdsøvelse, hvor eleverne udviklede deres 

samarbejdsevner, nemlig kluddermor. Og som de 

frivillige sagde:

–  Hvis man lige har holdt i hånd, så vil man ikke 

mobbe den person.

Der er ingen tvivl om, at eleverne sætter pris på, at 

de skal være aktive og ikke kun skal sidde stille på 

deres stol og lytte. Det var ikke som forventet - det var 

bedre, fordi der var workshops, lyder det fra klassen.

Roller i mobning

Det kan nogle gange være svært at vide, hvornår det 

egentlig er mobning, og hvornår noget bliver sagt i 

drilleri. For grænserne mellem mobning og drilleri er 

flydende.

Derfor er det utroligt vigtigt at hele klassen er med 

på at bekæmpe mobning. Det drejer sig om at styrke 

fællesskabet og give plads til forskellighed. Og alle 

spiller en rolle i mobning. Der er nemlig ikke kun en 

mobber og en mobbet. Tilskuerne og medløberne 

skal på banen og sige fra over for dem der mobber, så 

det ikke bliver acceptabelt. 

Fremtiden

Men det skulle gerne ændre sig. For MobSQUADbe-

søget satte tankerne i gang hos eleverne.

–  Børnene blev enige om, at alle skulle huske, hvad 

der blev sagt. De ville gerne arbejde videre med 

det, der blev lagt op til, og vi aftalte, at vi en gang 

om måneden fremover vil arbejde med trivsel og 

bruge de øvelser, de prøvede i de forskellige work-

shops, men også tilføje andre, siger Stina Visbech 

Misser.

I 2010 blev der sat gang i en række nye initiativer på 

antimobningsområdet. I sommers fik vi ny politisk 

leder, som har tilført indsatsområdet en masse energi, 

og formået at samle en solid styregruppe med 8 

engagerede frivillige. De arbejder på højtryk for at ud-

vikle og kvalitetssikre antimobningsområdet, hvor det 

er målsætningen at forbedre den interne og eksterne 

kommunikation, og udarbejde antimobningsmateriale 

der skal udvikle og strømline de forskellige projekter.

aalborg

2010 var også året hvor antimobning fik et nyt 

MobSQUAD-projekt. De 9 frivillige arbejder på højtryk 

for at udvikle det nye MobSQUAD initiativ. Trods 

projektets unge alder er det lykkedes at gennemføre 

4 succesfulde skolebesøg siden projektets opstart i 

november 2010.

København

MobSQUAD København består af en solid frivilliggrup-

pe på 12 mand. Skolebesøgene i 2010 har været en 

succes, og de frivillige har modtaget positiv feedback 

fra både lærere og elever. Da der har været stor udskift-

ning i gruppen, har antallet af skolebesøg i den senere 

tid været begrænset. Til gengæld er det en sammen-

 AntImobnIng

mobsQUad er et team af unge 
frivillige fra Red Barnet Ungdom, 
der tager på skolebesøg og  
ruster eleverne til at undgå og 
løse mobbesituationer. 

mobsQUad skaber  
dialog mellem børnene

tømret og velforberedt gruppe mobsquadere, som står 

klar til at indtage de københavnske skoler i 2011.

aarhus

MobSQUAD i Århus er et solidt og selvstændigt pro-

jekt med 12 dedikerede frivillige. Projektet har i en år-

række haft en meget stabil og engageret ledelse, som 

desværre stopper i begyndelsen af 2011. Til gengæld 

har projektet fået to nye projektledere, som er parate 

til at investere tid og energi i projektet. Målsætningen 

om at være forebyggende, og at anerkende mobning 

som et fælles problem, er noget som projektlederne 

bærer med sig videre ind i 2011.

Kommentar fra den politiske leder

At være leder for antimobning er et hårdt, givende 

og spændende frivilligt arbejde, hvor man får lov til at 

lave en masse organisatoriske opgaver. Nok det mest 

spændende og min største motivation for det frivillige 

arbejde er, at snakke med en masse engagerede 

frivillige om at gøre verden til et bedre sted for børn 

at leve i. Der er en masse af opgaver for styregruppen 

at tage fat på i det kommende år og det glæder vi os 

meget til, siger Kim Adam Nguyen, politisk leder for 

antimobning.”

nye rammer  
– ny styregruppe

dialog mellem børnene

nye rammer 
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Det er formiddag i Egyptens hovedstad Cairo. I 

grøften sidder to drenge og leger med en telefon – 

eller rettere, med to gamle plastflasker, som de har 

bundet sammen med et stykke snor. De griner og 

snakker sammen gennem ”telefonen”. De to drenge 

er heldige. De har fået en mulighed for at lege, mens 

mange af deres jævnaldrende er sendt ud for at ar-

bejde som tiggere, skopudsere eller vinduespudsere, 

der løber fra bil til bil i Cairos nådesløse og dødeligt 

trafikerede gader.

Den fortrængte by

Området vi befinder os i er Ezbet El Hagana. Her 

er børnearbejde intet sjældent fænomen. Ezbet El 

Hagana rangerer som et af verdens største slumom-

råder, og det ligger i Cairo, klods op af det pæne 

middelklassekvarter, Heliopolis. Til trods for dette, er 

Ezbet El Hagana totalt ukendt for mange af kvarterets 

beboere. Måske kender de området i forbindelse med 

en forbrydelse de har hørt om gennem naboen eller 

i medierne. Forbrydelsen handler dog ikke om det 

massive brud på FNs Børnekonvention og menneske-

rettighederne.

De glemte børn

Hvad man glemmer at nævne i beskrivelserne af om-

rådet er alle de tusindvis af børn, der lever her. Børn, 

 InteRnAtIonAl

Hvad 
arbejder vi for?
Red Barnet Ungdoms internationale område arbejder for at 
organisationsudvikle og kapacitetsopbygge samarbejdspart-
nere i udlandet. vi ønsker at gøre de udenlandske projekter 
bæredygtige, så de i lang tid vil hjælpe en masse børn.

Vi vil:

–  Styrke unge frivilliges inddra-

gelse i arbejdet med og for børn, 

gennem kapacitetsopbygning 

af frivillige og organisationsud-

vikling.

–  Promovere børns rettigheder og 

kendskab til dem i en national og 

international sammenhæng.

–  Opbygge internationale partner-

skaber med andre organisationer 

der arbejder med og for børn 

og unge. 

–  Give børn en konkret oplevelse 

af og viden om verden udenfor. 

Dette for at skabe gensidig for-

ståelse og tolerance mellem børn, 

samt få dem til at reflektere over 

deres egen kultur og baggrund.

Internationalt område udvides

2010 blev året, hvor det internationa-

le område fik to nye projektgrupper. 

I Aalborg er et nyt Ghana-projekt 

startet op. Ghana-gruppen arbejder 

i øjeblikket på at identificere en 

fremtidig samarbejdspartner i 

Ghana. Repræsentanter fra gruppen 

vil i januar 2011 tage på en partner-

skabs-identifikationstur til Ghana, 

hvor de skal mødes med potentielle 

partnere. Gruppen har et ønske om 

at arbejde på at styrke frivillige, der 

arbejder i flygtningelejre.

Kenya-gruppen er, ligesom Ghana-

gruppen, også ved at finde en 

mulig fremtidig samarbejdspartner 

i Kenya. Projektet vil sætte fokus 

på ung-ung vejledning for unge 

kenyanere, der (af den ene eller 

den anden grund) ikke har adgang 

til formel uddannelse.

Internationale events i 2010

I september delte Red Barnet 

Ungdom Verdens Bedste Nyheder 

ud. Eventet var et samarbejde 

mellem Danida, FN og knap 70 

danske udviklingsorganisationer, 

der i partnerskab med omkring 50 

danske virksomheder gik sammen. 

Meningen med dagen var at for-

tælle danskerne at udviklingshjæl-

pen nytter, og at der er brug for 

videre opbakning til 2015 målene, 

FNs otte udviklingsmål.

I efteråret udstillede Libanon-

gruppen billeder fra flygtninge-

lejren Ein El-Hilweh, hvor børn og 

unge bosiddende i lejren har taget 

billeder af, hvordan deres liv ser 

ud. Udstillingen havde stor succes 

og efterspørgslen var så stor, at 

udstillingen har været genudstillet 

mange gange.

der lever som små voksne; som arbejder fra morgen 

til aften, uden beskyttelse fra forældre eller andre om-

sorgspersoner. Børn, som hvis de er uhyre heldige, får 

lov til at gå i skole i én af områdets to skoler – skoler, 

som man i Danmark har svært ved at forstille sig. For 

her er møgbeskidt, overfyldte lokaler med omkring 

60 børn i hver klasse - og her er det ikke sjældent at 

lærerne uddeler øretæver. Her lever de glemte børn.

Børn har ret til leg

For børnene i Ezbet El Hagana er leg en luksus, som 

bestemt ikke er alle forundt. Det synes vi i RBU er uac-

ceptabelt. Vi vil sætte fokus på artiklen i FNs Børnekon-

vention, som siger, at alle børn har ret til leg. Dette er 

blot én ud af mange artikler, som Egypten har forplig-

tet sig til, men som regimet synes at have fortrængt. 

I samarbejde med den egyptiske NGO Al-Shehab gav 

Red Barnet Ungdom børn i området mulighed for at del-

tage i en summercamp, hvor der blev fokuseret på leg, 

kreativ udfoldelse og retten til at udtrykke sig. Sammen 

gav vi børnene en chance for bare at være børn.

Summercampen afsluttedes med en udstilling i lokal-

området, hvor børnene fik mulighed for at vise deres 

omgivelser, hvad de havde lavet. Hensigten med 

udstillingen var, at give børnene en følelse af stolthed 

og selvtillid. En følelse af, at de har fået noget betyd-

ningsfuldt til at lykkes, og at de betyder noget!

Cairos glemte børn
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På Sandholm kører der to projekter, og et tredje er under udvikling.”Den 

gode oplevelse” kører på femte år, og har 16 dedikerede frivillige. Børne-

ne på centeret har i 2010 blandt andet oplevet at være i Tivoli, biografen, 

Zoologisk Have, og på Fredensborg. Desuden har de frivillige arrangeret 

make-up dage, fester og bolsjekogningsdag. 

I ”projekt fodbold”træner de frivillige fodbold med ca. 15-20 børn fire 

gange om måneden.  Træningen begynder med nogle små øvelser, og 

afsluttes med en fodboldkamp. Projektet formår med lige så stor succes 

som ”Den gode oplevelse” at skabe glæde blandt centerets børn.

 

Center Brovst

Asylindsatsen på Brovst asylcenter er god og stabil på trods af den lange 

transporttid for de frivillige. At projektet har kørt godt, skyldes ikke mindst den 

kæmpe indsats som projektlederne 

på Brovst har lagt i projektet i det 

forgangne år. Projektet nyder også 

gavn af de 10-15 frivillige, som skiftes 

til at tage ud på centeret for at lave 

sjove aktiviteter med børnene. De 

frivillige er gode til at finde på sjove 

og kreative aktiviteter, som blandt 

andet madlavning, dans, boldspil, 

landsbyture og tryllekunstnerøvelser.

Center Jelling

På Jelling asylcenter arrangeres 

der aktiviteter én gang om måne-

den for børn i alderen 4 til 10 år. 

Projektet har lige fået to nye pro-

jektledere og fire nye frivillige, som 

alle er parate til at investere tid og 

energi i at udvikle og forbedre det 

allerede blomstrende projekt. Det 

er målsætningen, at der fra næste 

år skal være to aktiviteter om må-

neden, hvor den ene skal være en 

sportsaktivitet, som giver børnene 

mulighed for fysisk udfoldelse.

 

Center Kongelunden

På Kongelunden knokler 15 frivil-

lige og to meget dygtige projekt-

ledere for at gøre en forskel for 

børnene på centeret. De frivillige 

tager turen ud på Kongelunden 

hver søndag året rundt. Projekt 

”EvenTyrlig Søndag” tilbyder 

Kongelundens børn et væld af op-

levelser. Alene i november måned 

blev der arrangeret Filmklub, tur 

til legeland i Køge, juledekorati-

onsfremstilling og fest for børnene 

på centeret. Der er på det seneste 

kommet en del nye frivillige til, 

som med stor entusiasme har givet 

projektet en masse ny energi.

 

avnstrup asylcenter

Avnstrup er et relativt nyt projekt. 

Alligevel går det rigtig godt for 

asylindsatsen på centeret, hvilket 

i høj grad skyldes projektlederen 

og de frivilliges store engagement.  

Fra det nye år vil aktiviteterne 

skiftes til at besøge børnene én 

gang om måneden, hvor de laver 

aktiviteter på centeret. Der arran-

geres også ture ud af huset. F.eks. 

har de frivillige planlagt at tage i 

Zoologisk Have i januar. I 2011. Fra 

det nye år, vil aktiviteterne udvides 

til to gange om måneden.

også en humanitær organisation som Røde Kors, 

siger den unge DF’er og vifter med rapporten.

RADIKAL UNGDOMS (RU) KARIN HANSEN ER HUR-

TIG MED SIT SVAR:

–  Vi skal bygge vores asylpolitik på dem, der får 

opholdstilladelse i Danmark. Vi skal da ikke bygge 

vores politik på dem, der ikke skal være her.

Irakerne havde forstået det

De kandiderende politikere modtager publikums klap-

salver, selvom det er Omar Marzouk, der med en god 

portion humor modtager aftenens største bifald.

Han blander sig ikke direkte i debatten, men afslører 

alligevel sin beundring for de irakiske asylansøgere. 

De havde da forstået det danske samfund. De gemte 

sig et sted, danskerne aldrig kommer – kirken.

Trods aftenens heftige debat er arrangørernes ideal 

fortsat intakt: Asylbørn – fra minoritet til prioritet.

 ASyl

sandholm
Der er langt fra Vesterbros spillested Idealbar til lan-

dets asylcentre. Ikke desto mindre er det asylbørnene 

fra centrene, det handlede om den sidste torsdag i 

september. Her diskuterede ungdomspolitikere og 

et talstærkt publikum asylbørns vilkår i Danmark, og 

Omar Marzouk legede med ord og fordomme.

20 år gammel debat

–  Jeg har sagt ja, fordi jeg har stor interesse for emnet, og 

fordi jeg som tidligere politisk talsmand for Dansk Flygt-

ningehjælp har beskæftiget mig meget med emnet. 

Journalist og tv-vært på DR Klaus Rothstein er aftenens 

ordstyrer, og han har store forhåbninger til aftenens syv 

ungdomspolitiske debattører.

–  Den her debat har stået i stampe de sidste 20 år. 

Jeg forventer at høre noget andet fra jer i aften, end 

jeg hørte fra jeres politiske forfædre for 20 år siden, 

siger Klaus Rothstein, da han indleder debatten.

Efter et minut til hver ungdomspolitiker står det klart, 

at Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) er enige med 

Socialistisk UngdomsFront (SUF) om, at asylsagsbe-

handlingstiden er for lang. Så langt, så godt. Men: 

Lydniveauet stiger, og der bliver nærmest spyttet i 

mikrofonen af SUF’s Rosa Lund, da hun vil aflive myten 

om, at nogen asylansøgere kommer til Danmark 

udelukkende for sjov.

–  Jeg vil gerne gøre op med en desværre sejlivet 

myte, der lever i samfundet, og som også lever i 

panelet i dag, siger Rosa Lund og skæver til DFU’s 

Ivan Hedegaard. - Jeg køber ikke præmissen om, at 

der er nogen, der flygter for sjov, konkluderer hun.

asylpolitik for afviste asylansøgere?

Netop DFU’s Ivan Hedegaard tager et papir op ad 

den sorte mappe, da han bliver bedt om at fremføre 

sit bedste argument for, at asylbørn ikke skal have 

samme tilbud, f.eks. skole og fritidsaktiviteter, som 

etnisk danske børn.

–   En rapport fra 2008 af Dansk Røde Kors viser, at 

børnene får et brag af et traume, når de bliver afvist, 

hvis de er blevet integreret i Danmark. Det er ikke 

kun mig og Pia Kjærsgaard, der mener det. Det er 

skal asylbørn være en  
minoritet eller prioritet?
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Vollsmose er varm. Grå. Stille. Det 

er sommerferie, temperaturen får 

asfalten til at flimre, og de mørke 

betonklodser ser forladte ud – 

beboerne er rejst syd på. Eller øst 

på. Men I Vollsmose Kulturhus er 

der gang i de tunge beats. Her 

afholder Red Barnet Ungdom hip-

hopworkshoppen Raptinget. 

Raptinget er et projekt som Red 

Barnet Ungdom i Odense står bag. 

Men det er ikke en workshop hvor 

Vollsmoses unge skal battle om 

bling, biler og letpåklædte, letle-

vende damer, som den populære 

hiphop ellers er kendt for. Her 

står undervisningen på læren om 

demokrati, kapitalisme, parlamen-

tarisme og indflydelse. Det handler 

om at få de unge deltagere til at 

forstå, at de har en stemme, og vise 

dem hvordan de kan bruge den.

Hjerterne banker for tupac

Bag projektet står 22-årige Camilla 

Mortensen der læser til socialråd-

giver, og som er lokalforenings-

formand i Red Barnet Ungdom 

Odense. 

-  Jeg synes at det er væsentligt at 

lave en workshop som denne her i 

Vollsmose, fordi hiphopkulturen er 

stor her, og jeg synes at de unge 

skal lære at bruge den kultur og 

den udtryksform til noget andet og 

mere. Det er en mulighed for dem 

til at blive og hørt og til at blive 

taget alvorligt, siger hun. Camillas 

eget hjerte har altid banket for 

hiphoppen. Og det banker lidt 

hurtigere, når hun lytter til den 

amerikanske hiphoplegende Tu-

pac. Det er noget hun har til fælles 

med 17-årige Hussan Al-Saffar, der 

er deltager i Raptinget.

at modbevise en fordom

–  Der er så mange unge iindvandre-

re der ikke klarer den. Som ikke en 

gang kommer igennem folkesko-

len. Og det skal ikke være mig. 

Jeg skal gøre op med den kends-

gerning og jeg skal modbevise 

folks fordomme om sådan én som 

mig. Og det er blandt andet noget 

af det jeg synes vi kan bruge hip-

hoppen og et projekt som det her 

til. Vi vil gerne vise verden, at vi har 

noget på hjerte og at vi også har 

noget at give videre, siger Hussan 

Al.Saffar, der efter sommerferie 

skal begynde i 2.G på Sct. Knuds 

Gymnasium i Odense. 

Politik er ikke kun for politikere

–  Der er rigtig mange unge indvan-

dre der opfatter politik som noget 

der er gemt væk i en folketingssal. 

Men jeg vil gerne prøve at give 

dem en forståelse for, at politik er 

over det hele. Politik er her. Politik 

er i deres hverdag, i de problemer 

de støder på, og det er dem de 

skal prøve at rappe om. 

Sådan siger 29-årige Ali Sufi der 

er rapcoach på Raptinget. Til 

daglig læser han statskundskab 

samtidig med han har et pladesel-

skab. Hans egne tekster kredser 

om emnet eksil, da det er det liv 

han selv og hans familie har kendt 

med rødder i Iran.

Hiphoppen 
overtager vollsmose

Fakta: 
Red Barnet Ungdom har i alt 
9 lokalforeninger: København, 
Århus, Aalborg, Odense, Kol-
ding, Amager, Roskilde, Nord-
sjælland og Svendborg. 

Fælles for organisationens lo-
kale foreninger er, at de står 
for at lave faglige og sociale ar-
rangementer på kryds og tværs 
projekterne i lokalforeningen. I 
vores lokale foreninger er der 
masser af ideer til nye projek-
ter, der skrives læserbreve, der 
fundraises, der laves samarbej-
der med skoler, institutioner og 
biblioteker

Hver lokalforening har deres 
egen bestyrelse, egne ved-
tægter, og egen økonomi på 
baggrund af antallet af med-
lemmer, da de får udbetalt det 
fulde kontingent som medlem-
merne betaler. De penge kan 
lokalforeningen så vælge at 
bruge til events, lave en som-
merferieaktivitet, lave en ud-
flugt for en gruppe børn, osv.

I Odenses tilfælde blev det i 
sommeren 2010 til en work-
shop, som de selv fundraisede 
til, stablede på benene og af-
holdt.
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Balloner oppustes, bannere og flag hænges op og 

borde pyntes med lys, frugt, kage, slik og serpentiner. 

Ligeså gråt og trist som det er udenfor, ligeså hygge-

ligt og farverigt er der indenfor. Man får et indtryk af, 

at en fødselsdag skal fejres her i dag. Og det skal der 

ganske rigtigt. FN’s børnekonvention fylder nemlig 21 

år, og i den anledning har RBU’s eventgruppe inviteret 

børn fra fritidshjem i København til fødselsdagsfest. 

Hvad er en rettighed?

Endelig høres lyden af børnestemmer fra gården, 

og ca. 30 børn gør deres entré og får straks julelys 

i øjnene ved synet af de flotte borde med slik og 

balloner. Grinende og fortællende børn fordeler sig 

blandt bordene og begynder snart at gumle på slik og 

kage. – Vi har kun været her i 10 minutter, og det er 

allerede verdens bedste fødselsdag, udbryder en lille 

pige med munden fuld af kage. Mens børnene finder 

sig til rette fortæller Red Barnet Ungdoms formand 

Henriette Lynderup fra RBU om dagens program, 

hvorefter Güney fra UNG2400 indtager scenen. Güney 

fanger børn og voksne med sin historie om, hvordan 

han som lille lærte, at der var noget, der hed rettighe-

der – også for børn. 

–  Jeg vil fortælle jer om fire rettigheder. Alle børn har 

ret til mad, alle børn har ret til at gå i skole, alle børn 

har ret til beskyttelse, og alle børn må sige lige, 

hvad de har lyst til. En lille dreng ser benovet på 

Güney og udbryder: Også bandeord?

Efter Güney har fortalt om Børnekonventionen, bliver 

det tid til at dekorere paraplyer med tegninger og 

slogans om rettigheder. Børnene bliver hurtigt grebet 

af at dekorere de hvide paraplyer bedst muligt med 

slagord som: ”Børn skal have ret!!”, ”Red nu det 

barn!!” og ”Børn må alt i vaden”. 

Voksne taler hen over hovedet på børn

Efter et stykke tid er slikskålene blevet tømt, og de før 

helt hvide paraplyer er nu dækket med blå, røde og 

grønne farver. Nu er det blevet tid til, at børnene skal 

lære den nye rettighedssang ”Vores ret” skrevet til 

lejligheden af rapperen J-Spliff. 

–  Voksne taler ofte henover hovedet på børn, derfor 

har jeg lavet en sang om rettigheder set fra bør-

nenes synspunkt, som de kan synge for de voksne, 

fortæller J-Spliff om sine tanker bag sangen, mens 

han deler sangtekster ud til børnene. Børnene kig-

ger koncentreret på teksten og synger det bedste 

de har lært. Efterfølgende får pigerne J-Spliff til at 

skrive sin autograf på deres kopi af sangen.
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events  
for børns  
rettigheder
Red Barnet Ungdom har i 2010 været 
mere synlige i bybilledet og i sam-
fundsdebatten. Red Barnet Ungdoms 
frivillige har vist flaget, organisatio-
nens navn og vision frem i mange af 
Danmarks byer - lige fra debatarran-
gementer til Eid-fest på Christians-
borg Slotsplads.
I år har frivillige fra blandt andet Red 
Barnet Ungdoms eventgruppe således 
været involveret i: 
Eid på Slotspladsen, Børnekonven-
tionens Fødselsdag, fejring af Lille 
Grundlovsdag, debatarrangement på 
Idealbar på Vega, en sømandsbar på 
Roskilde festivalen, uddannelsesmes-
ser på diverse uddannelsesinstitutio-
ner og så er der blevet delt mange 
hundrede stykker morgenbrød ud 
sammen med Verdens Bedste Nyhe-
der – en udgave af MetroXpress med 
fokus på FNs 2015-mål.

Børne- 
konventionens 
fødselsdag
Børnefødselsdag med fokus 
på børns rettigheder
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Red Barnet 
Ungdoms udvalg
Red Barnet Ungdom har i 2010 oplevet en enorm 

vækst. Det gælder både på det projektmæssige 

niveau – der kommet mange nye projekter til – og 

mange frivillige til at varetage projekterne. 

Men RBU har også oplevet en eksplosiv vækst på 

det organisatoriske plan. Frivillige, der gerne vil være 

med i det mere strategiske og planlægningsmæssige 

arbejde, er der også kommet mange flere af. 

HR-udvalget

Red Barnet Ungdom har således et HR-udvalg der 

flere gange årligt laver træf og uddannelse for orga-

nisationens frivillige. Dvs. at Red Barnet Ungdoms 

HR-udvalg arbejder meget målrettet med kompe-

tenceudvikling for og af de frivillige, og starter nu en 

mentorordning op for de frivillige ledere.

Kommunikationsudvalget

Derudover har Red Barnet Ungdom nu også et kom-

munikationsudvalg, der alt i alt tæller mere end 50 

frivillige! Det er frivillige, der fordeler sig på emnerne; 

event, redaktionsarbejde, web, intern kommunikation, 

ekstern kommunikation og hvervning, og det betyder, 

at Red Barnet Ungdom i løbet af 2010 har fået en ny 

hjemmeside, har afholdt en masse events, er begyndt 

at udarbejde et intranet og en ny pressestrategi, har 

startet og udgivet et onlinemagasin, og har hvervet 

medlemmer, så vi nu har omkring 1700 medlemmer. 

Red Barnet Ungdoms frivillige beviser således, at man 

kan være frivillig på mange måder, og at man kan 

kæmpe for en børnevenlig verden på mange planer 

i organisationen, og Red Barnet Ungdoms udvalg 

har mange spændende ting i kikkerten for 2011. Følg 

med på www.redbarnetungdom.dk.
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asyL
Avnstrup Asylcenter
Brovst Asylcenter
Jelling Asylcenter
Kongelunden Asylcenter
Sandholm Asylcenter
Røde Kors
Vega
Klaus Rothstein
Omar Marzouk
Dj Brynjar&Esteban
Bing og Nørgaard Catering
Verdens kulturcenteret 
UIP
Hodja Filmklub
Experimentarium
Tivoli

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

INtEGRatION
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration
Brug For Alle Unge
Dansk Ungdoms Fællesråd
Boligselskabet 3B
Københavns Kommune
Århus Kommune
Odense Kommune
Roskilde Kommune
Svendborg Kommune
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
Tingbjerg Bibliotek
Husum bibliotek
Roskilde Bibliotek
Århus Hovedbibliotek
Risskov Bibliotek
Svendborg Bibliotek
Højbjerg Bibliotek
Socialcentre
SSP
Cirius
Styrelsen for international uddannelse
Dansk karate Forbund / Sportskarate i 
Aalborg & Copenhagen Budo Academy 
Nørrebro
Hwarang Taekwondo klub Rødovre
Nørrebro Taekwondo klub
Thor Hjarsen, Naturvejleder og pro-
jektansvarlig Red Barnet
Fokus A
RessourceCenter Ydre Nørrebro
Nord-Vest Privatskole
Bispebjerg Lokaludvalg
Nørrebro Lokaludvalg
Sporttrack (DGI)
Højbo Boligforening
Frivilligcenter Aarhus

INtERNatIONaL
Action For Development (Ghana)
Al-Shehab
Association des Enfants et Jeunes travail-
leurs Rusizi (AEJTR) (Rwanda)
Social Solidarity Centre (CSS) (Libanon)
East & West Center for Human Resources 
Development (WE center) (Jordan)
Syrian Family Planning Association (FPA) 
(Syrien)
Childs Rights Information Centre (CRIC) 
(Moldova)

Red Barnet Ungdom og Red Barnet er to nært beslægtede organisationer med hver deres pro-
jekter, indsatsområder og mål. Men vores fælles grundlag og rygrad er FN’s børnekonvention, 
og derfor er der også rig mulighed for samarbejder de to organisationer i mellem. Der foregår 
således både nogle samarbejder mellem Red Barnet og Red Barnet Ungdoms lokalforeninger 
landet over og der er også sparring de to sekretariater og bestyrelser i mellem.
Helt konkret, har det i 2010 betydet at Red Barnet Ungdom blandt andet hjalp til med Red 
Barnets landsindsamling og med deres børnestafet både i Århus og København. Red Bar-
net Ungdom har også haft et samarbejde om salg af tasker til fordel for familier i Pakistan, 
hvor overskuddet gik til Red Barnets nødhjælp.
Begge organisationer er i rivende udvikling, og ser derfor gode samarbejdsmuligheder
fremadrettet.

Red Barnet støtter desuden Red Barnet Ungdom økonomisk, og i Red Barnet Ungdom er 
vi meget glade for den værdifulde støtte, der hjælper os med at nå ud til endnu flere børn.

Red Barnet Ungdoms  
samarbejdspartnere 2010

Red Barnet Ungdoms  
samarbejde med Red Barnet

Red Barnet Ungdoms 
samarbejdspartnere 2010samarbejdspartnere 2010samarbejdspartnere 2010samarbejdspartnere 2010samarbejdspartnere 2010samarbejdspartnere 2010

a
Avnstrup Asylcenter
Brovst Asylcenter
Jelling Asylcenter
Kongelunden Asylcenter
Sandholm Asylcenter
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om Red Barnet Ungdom
Red Barnet Ungdoms arbejde tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention og vi 
kæmper for en børnevenlig verden, hvor der bliver taget hensyn til børns rettighe-
der, både i Danmark og i resten af verden. Vi er en ungdomsorganisation hvor en 
stor del af vores arbejde er baseret på unge frivillige mellem 15-30 år.

Red Barnet Ungdom er en organisatorisk, økonomisk og politisk uafhængig 
organisation. Red Barnet Ungdoms bestyrelse bliver valgt på det årlige landsmøde 
i november. Bestyrelsen træffer alle de grundlæggende beslutninger i organisa-
tionen og består ligeledes af unge frivillige. Derudover består organisationen af 9 
lokalforeninger, diverse udvalg og et sekretariat som fungerer som et serviceorgan 
for organisationens ca. 70 projekter.
Red Barnet Ungdom blev i 2010 1700 mand stor hvoraf 600 af de 1700 medlemmer 
er aktive frivillige. 

RED BARNET UNGDOM ARBEJDER MED PROJEKTER INDENFOR FØLGENDE  
FIRE INDSATSOMRÅDER: 

asyL
På Asylområdet, arrangerer Red Barnet Ungdom aktiviteter for børn på asylcentre-
ne i Danmark. Det kan være aktiviteter som sport, madlavning, kreative aktiviteter, 
udflugter osv. Målet er at give børnene et afbræk fra deres dagligdag på centrene 
og opleve noget andet end bare det at være et ’asylbarn’. 

INtEGRatION 
Integration er det største indsatsområde i Red Barnet Ungdom. Her arbejder unge 
frivillige for at skabe bedre integrationsvilkår for børn og unge i Danmark. Målet 
med vores projekter er at udbyde aktiviteter som forbedrer børnenes sociale, 
faglige, kreative og demokratiske værdier. Det gør vi igennem følgende projekter: 
lektiecaféer, drenge-, pige- og børneklubber, sports projekter, storebror- og søster-
ordninger og et rollemodelsprojekt. 

aNtIMOBNING
På antimobning besøger unge frivillige skoler forskellige steder i Danmark for at 
diskutere mobning med børnene. Målet er at motivere og hjælpe skolebørnene 
med at hjælpe hinanden til at stoppe mobning på deres skole. Igennem dialog og 
leg, giver vi børnene konkrete redskaber til at forebygge og stoppe mobningen.  

INtERNatIONaLt
På det internationale område samarbejder Red Barnet Ungdom med andre unge 
frivillige udenfor Danmarks grænser. Målet er at forbedre børn og unges hverdag 
og muligheder for fremtiden, samt at oplyse samfundet om børnenes rettigheder 
som de står beskrevet i Børnekonventionen. 

 



Red Barnet Ungdom
Rosenørns Allé 12
1634 København V

tlf. 35 24 85 42

Læs mere om Red Barnet Ungdom på: www.redbarnetungdom.dk 
Find os også på Facebook: Red Barnet Ungdom

RED BARNET UNGDOM VIL HA’ EN BØRNEVENLIG VERDEN, HVOR BØRN 
OG UNGES RETTIGHEDER BLI’R TAGET ALVORLIGT. 


