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red barnet - én organisation
Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder
børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder.
Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for
børn. I årets løb er vores hjælp nået ud til 77 millioner mennesker –
heraf cirka 52 millioner børn*.

Balloner, hurraråb og
triste rekorder
2014 var et festår. Børnekonventionen fyldte 25 år, og hele
verden fejrede, at børn i et kvart århundrede har haft deres egne
rettigheder og status som nogle, vi skal passe særligt godt på.
Men ballonerne og hurraråbene stod i skyggen af de begivenheder,
der gjorde 2014 til et år, der satte triste rekorder. Vi forfærdedes,
da antallet af flygtninge i verden nåede det højeste niveau i 70 år.
Vi så lamslåede til, da skolebørn blev ofre for kidnapning i Nigeria
og massakre i Pakistan. Og vi holdt vejret, da nødhjælps- og
sundhedsarbejdere kæmpede mod ebola i store dele af Vestafrika.
Så der har desværre været nok at tage fat på for Red Barnet i 2014.
Men det har vist os, hvor meget vi kan udrette med den uvurderlige
hjælp og opbakning, vi til stadighed får fra danskere, virksomheder,
fonde og ministerier. Og som I kan se i denne årsberetning, så nytter
hjælpen både ude i verden og herhjemme. Millioner af børn og
voksne har i 2014 fået hjælp af Red Barnet. For blot at nævne et par
eksempler, har vi ydet nødhjælp til 9,4 millioner mennesker. Og her i
Danmark har vi nu flere end 1.400 frivillige fordelt på 57 kommuner.
I årets løb har mine kollegaer og jeg mødt børn, herhjemme og
ude i verden, der på trods af en urimelig start på tilværelsen klarer
sig, fordi de på deres vej har mødt en udstrakt hånd. Nogle gange
skal der ikke mere til, og derfor sender vi en stor tak til alle jer, der
støttede vores arbejde i 2014. Jeg håber, at I vil blive ved med at
hjælpe børnene. De er trods alt vores fremtid.

Her arbejder red barnet
HER YDEDE RED BARNET DANMARK ØKONOMISK STØTTE I 2014

Mimi Jakobsen
Generalsekretær i Red Barnet
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Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Den Centralafrikanske Republik, Danmark,
de besatte palæstinensiske områder, Etiopien, Filippinerne, Haiti, Indien, Indonesien,
Irak, Jordan, Kenya, Kina, Libanon, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Somalia,
Sri Lanka, Sydsudan, Syrien, Uganda, Vanuatu, Yemen.

*Tallene er en opgørelse for 2013 og omfatter de børn og voksne, der har modtaget direkte støtte fra Red Barnet.
I 2014 var der ikke mindre brug for Red Barnets hjælp, hvorfor vi forventer, at tallet ligger på samme niveau.
De endelige tal for 2014, vil kunne ses på redbarnet.dk i løbet af 2015.
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Børn i Danmark har ret til en god start og et godt børneliv. Det er fokus
for Red Barnets arbejde i Danmark. Vi skylder børnene at komme styrket
ind i voksenlivet.
Hvert år har de frivillige i Red Barnets lokalforeninger en række tilbud til
udsatte børn og deres familier. Aktiviteter i naturen, der udvikler sanserne.
Lejre, der giver et tiltrængt pusterum. Og andre oplevelser, der bringer
familier tættere sammen. Derudover arbejder Red Barnet for at bekæmpe
mobning og forhindre vold og seksuelle overgreb mod børn.
I samarbejde med Rigspolitiet driver vi en hotline, hvor danskere kan
anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn, så overgrebene kan
stoppes. Og vi husker danske politikere på at tænke på børnene, hver gang,
de træffer beslutninger, der har betydning for et barneliv.

• Fri for Mobberi har stor succes i hele landet.
Særlig glædeligt er det, at Københavns Kommune
nu tilbyder alle sine skoler, daginstitutioner og
fritidstilbud at benytte Mary Fonden og Red Barnets
antimobbeprogram.
• Politikerne på Christiansborg havde i 2014 en
historisk mulighed for at skrive børns rettigheder
ind i dansk lov. Red Barnet og andre organisationer
gik sammen i kampagnen ’Giv børn lov’ for at
overbevise regeringen. Desværre lykkedes det ikke
i denne omgang, men vi bliver ved med at lægge
pres på regeringen, så Danmark kan leve op til sine
forpligtelser i Børnekonventionen.

• Børn og unge skal kunne sætte grænser, sige fra
og søge hjælp. Alle skoler har derfor modtaget
tilbud om tre nye skolematerialer med fokus på
børns rettigheder, samt plakater og klistermærker.
Derudover lavede 7.000 elever aviser og
hjemmesider om bl.a. vold og overgreb og deltog
dermed i Mediekonkurrence for skoler 2014, som
Ekstra Bladet, Politiken og Red Barnet stod bag.

Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet
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• Naturen kan skabe glæde, styrke og modstandskraft.
Derfor har frivillige fra Red Barnet Odense
i samarbejde med blandt andet Psykiatrien i
Region Syddanmark oprettet naturaktiviteter for
krigstraumatiserede flygtningefamilier.

40 %

af alle landets børnehaver og 30 % af alle landets
grundskoler benytter Fri for Mobberis antimobberedskaber.

21.344

af Red Barnets tre nye undervisningshæfter
om børns rettigheder blev bestilt af skoler over hele landet.

16.500

skoleelever fik besøg af Red Barnet
og en voksen, der selv er vokset op med psykisk sygdom og
alkoholmisbrug i familien. Besøgene var en del af skolematerialet
’Sig det som det er!’

2.300

børn og forældre har hver måned været på tur
med Red Barnets Familieklubber.

2.568

anmeldelser blev indsendt til Red Barnets
Hotline mod pornografi med børn.Via det internationale
hotlinesamarbejde bliver ulovligt materiale fjernet i gennemsnit
tre dage efter gennemgangen.
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Red Barnet rykker ud med det samme, når katastrofer og krige
truer børns liv. Gennem nødhjælp beskytter vi børn og deres
familier, redder liv og mindsker de ar på sjælen, som de voldsomme
hændelser efterlader.
Red Barnet arbejder også langsigtet. Gennem sundhedshjælp,
katastrofeforebyggelse, vaccinationsprogrammer og
oplysningskampagner forbedrer vi børns liv, og vi beskytter
dem mod vold, seksuelle overgreb og farligt børnearbejde.
Vi sikrer også børn en fremtid ved at give dem en ordentlig og
brugbar uddannelse. Vi sørger for, at de lærer om deres rettigheder
og ved, hvordan og hvor de skal råbe op, hvis nogen overtræder
dem. Og hvis de voksne ikke lytter til børnene, så råber vi med.

100.

Så mange katastrofer og konflikter var Red Barnet
i 2014 involveret i.

• Krigen i Syrien er vor tids største humanitære
katastrofe. Red Barnet har været involveret siden
begyndelsen i 2011. I flygtningelejrene i og omkring
Syrien hjælper vi børn og deres familier med basal
nødhjælp som mad og penge til at kunne forsørge
familien. Red Barnet hjælper børn med at komme
i skole, og særligt uddannet personale hjælper
børnene med at bearbejde deres følelsesmæssige
reaktioner på krigens grusomheder.

Foto: AFP PHOTO /AMC/ZEIN AL-RIFAI
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• Malala Yousafzai modtog Nobels Fredspris
som den yngste nogensinde og satte derved fokus
på børns rettigheder og uddannelse. Red Barnet gik
i februar sammen med Malala Yousafzai og hendes
fond om at støtte skolegangen for syriske og
jordanske børn.
• Bangladesh huser millioner af gadebørn og
børnearbejdere, og mange ønsker at spare op til
en bedre fremtid. Men tidligere kunne børn under
18 år ikke oprette en selvstændig bankkonto.
I 2014 fik børnene ret til egen bankkonto. Det er
sket på initiativ fra Red Barnet og i samarbejde med
Bangladesh Bank, landets nationalbank.
• Maskeret personale i hvide dragter blev symbolet på
den dødelige ebola-virus, der skabte frygt i hele
Vestafrika. Red Barnet har trænet lærere, forældre
og sundhedsmedarbejdere i at spore og forebygge
den smitsomme virus og i at undgå stigmatisering.
Samtidig har vi leveret medicinsk udstyr til
hospitalerne.Vi har særligt fokus på børnene –
både de smittede børn og de børn, som mister deres
voksne pga. ebola.

9,4

millioner børn og deres familier modtog nødhjælp i form af bl.a.
medicin, tøj, presenninger og hjælp til at bearbejde de voldsomme oplevelser.

77

millioner børn og voksne fik på verdensplan hjælp af Red Barnet
– både akut og langsigtet.*

11,5

millioner børn og unge modtog skolegang eller
faglig uddannelse for at sikre deres fremtidsmuligheder.*

*Tallene er en opgørelse for 2013 og omfatter de børn og voksne, der har modtaget direkte støtte fra Red Barnet.
I 2014 var der ikke mindre brug for Red Barnets hjælp, hvorfor vi forventer, at tallet ligger på samme niveau.
De endelige tal for 2014, vil kunne ses på redbarnet.dk i løbet af 2015.
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– Det er utrolig glædeligt, at det første område i Sierra Leone
nu er erklæret ebola-frit. Det viser, at den store indsats har båret
frugt. Men der er stadig lang vej, før vi kommer epidemien til livs og
kan starte genopbygningen, forklarede Kasper Skotte Ejlskov i januar
2015. Kasper har været udsendt siden efteråret 2014 og
er leder af Red Barnets ebolahospital i Sierra Leone.
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Frivillige i hele landet er hvert år med til at give masser af oplevelser
til børn i alle aldre. Red Barnets frivillige er engagerede og farverige
folk i alle aldre, som har mange evner og ofte en stærk børnefaglig
baggrund.
Frivillige arrangerer lejre eller deltager i familieklubber, hvor udsatte
danske børn får fantastiske ferier og skønne oplevelser. I vores
genbrugsbutikker sikrer danske familier billigt og godt tøj og legetøj.
Det er også frivillige, der er indsamlingsledere og stemmer
dørklokker ved landsindsamlingen. Andre bruger deres evner til
at skabe lokal opmærksomhed, f.eks. ved at lave events, kåre lokale
børneforkæmpere og få politikere til at prioritere børn.

• Red Barnets frivillige løfter en kæmpe opgave,
og stadigt flere aktiviteter forankres lokalt. Øget
fokus på kurser og kompetenceudvikling har derfor
været med til at styrke kvaliteten i aktiviteterne.
Samtidig får Red Barnet i stigende grad frivillige
med relevante uddannelses- og erhvervsmæssige
kompetencer, som vi kan gøre brug af.

• Fritidspas skal få udsatte børn ind i foreningslivet.
Men loven om fritidspas krævede en masse
bureaukrati, og det fik lokalforeningen i
Kerteminde til at presse på for en lovændring.
Det har nu skabt adgang til fritidsaktiviteter for
mange udsatte børn – både i Kerteminde og i
andre kommuner.

Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet

red barnets
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• Der var stor fest, da Børnekonventionen fyldte
25 år. Lokalforeninger, minister Manu Sareen og børn
i hele landet markerede dagen, hvor eksempelvis
Sankt Ansgars Skole på Nørrebro sendte balloner
op, holdt taler og lavede menneskekæder.
I FN i New York var børneorganisationer og
politiske ledere fra hele verden samlet for at
fejre dagen. Mimi Jakobsen var udpeget til at
repræsentere Danmark og deltog sammen med FNambassadør Ib Petersen i fejringen.
• Ris, kartofler og pasta. Der skulle leves på et sandt
minimum, da familier i hele landet sagde ja tak
til en uge på nødhjælp for at sætte fokus på
landsindsamlingen. Opmærksomheden på de sociale
medier og tv var med til at skaffe indsamlere
til årets landsindsamling, hvor temaet var børn i
katastrofer.

8.000

indsamlere og 539 frivillige indsamlingsledere samlede
7,6 millioner kroner ind ved Red Barnets landsindsamling.

1.400

Red Barnet-frivillige er fordelt på 65 lokalforeninger

i 57 kommuner.

96

skoler og titusindvis af elever fejrede Børnekonventionens
25. år med alt lige fra rap og kunstudstilling til ballonopsending.

42.624
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på Facebook synes godt om Red Barnet.
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I partnerskab
med
erhvervslivet
Red Barnet samarbejder med en bred vifte af virksomheder – fra
mindre, lokale erhvervsdrivende til globale koncerner. Formålet er
altid det samme: At forbedre forholdende for nogle af de børn,
som har det allersværest. I 2014 har det gavnet såvel udsatte børn i
Danmark som børn og unge ude i verden, eksempelvis unge,
der arbejder i tekstilindustrien i Bangladesh.

Strategisk samarbejde i Asien
Red Barnets strategiske partnerskaber
bygger på tanken om ”shared value”:
De skal gøre en forskel for de børn,
Red Barnet er sat i verden for at
hjælpe – og de skal skabe værdi for
de virksomheder, der deltager. Et af
de gode eksempler er programmet
”Work2Learn”, hvor bl.a. Jysk og
Bestseller sammen med Red Barnet
sikrer, at unge i Bangladesh får en faglig
uddannelse og gode praktikophold.
Det styrker de unges muligheder i livet,
og det giver samtidig virksomhederne
en mere kvalificeret og stabil
arbejdsstyrke i leverandørkæden.

Produkter i en god sags tjeneste
For 11. år i træk solgte IKEA bamser
op til jul. Hvert solgt tøjdyr udløste
et bidrag til skolegang for nogle
af verdens fattigste børn. I alt gav
kampagnen ca. 37,5 millioner kroner til
Red Barnet på verdensplan. Også andre
virksomheder har i 2014 solgt produkter
til fordel for udsatte børn: Kavli har
støttet sommerlejre via salg af dansk saft,
og T-shirts fra Custommade var også
med til at styrke Red Barnets arbejde.

værdifulde ambassadør
Red Barnet har et helt korps af gode
ambassadører, der hjælper med at
samle penge og sprede Red Barnets
budskaber til både voksne og børn.
Det gjorde f.eks. Nikolaj Lie Kaas og
Hr. Skæg ved den årlige landsindsamling.

det må gerne være sjovt
Lattermusklerne blev aktiveret i stor
stil, da årets Comedy Aid-shows satte
fokus på børn i misbrugsramte familier.
Aftenen beviste, at det sagtens kan
lade sig gøre at forene standup med en
alvorlig og vigtig sag.
Thomas Hartman og Torben Chris var
de frygtløse værter, som præsenterede
en lang række af landet største komikere,
og hele overskuddet gik til Red Barnets
arbejde. Comedy Aid besøgte i 2014
Aarhus, Herning og København.
I Syd- og Sønderjylland var en anden
storstilet event med til både at skabe
opmærksomhed og at indsamle penge
til især udsatte børn i lokalområdet.
Det var tredje år i træk, at SE Touren
blev afviklet, og i 2014 var der ca. 150
ryttere, som tilbagelagde ca. 500 km
asfalt på tre dage.
Kampagner og indsamlinger
Den årlige landsindsamling blev også
i år gennemført med god støtte fra
danske virksomheder. F.eks. betalte
Lalandia for trykningen af de 1,6
millioner foldere, som blev delt ud på
dagen, mens GLS stod for at fragte de
mange materialer rundt til frivillige i hele
landet.
Ved den store kampagne Julehjælp365
var virksomheder som STARK,
SuperBest og BabySam med til at sikre
et godt resultat.

DE GODE ID

VELKOMMEN HJEM

Dansk Reklame Agentur
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LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING
– en del af LB Forsikring
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EU, ministerier
og fonde
Red Barnet har et stærkt og vedvarende samarbejde med EU samt en
række danske fonde og ministerier. Det solide samarbejde er med til at
sikre langsigtede forbedringer for udsatte børns rettigheder i Danmark
og resten af verden. Her kan du se eksempler på de projekter, vi modtog
nye bevillinger til i 2014.

Danske ministerier:
• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter projektet
DropMob, som skal forebygge mobning og sikre øget
trivsel i skoler, fritidsordninger og børns liv online.
• Miljøministeriet og Friluftsrådet giver midler til et
projekt, hvor socialt udsatte nydanske børn og deres
familier gennem naturoplevelser får bedre muligheder
for at blive integreret i det danske samfund.
• Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold støtter Red Barnets arbejde med
krigstraumatiserede familier i Danmark.
Naturaktiviteter skal forbedre børnenes trivsel og
udvikling, og projektet udføres i samarbejde med
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere.

• Hempel Fondens store engagement i børns skolegang
højner kvaliteten i undervisningen og sikrer ordentlige
fysiske rammer i ti projekter fordelt i Indien, Indonesien,
Kina og Uganda.
• LEGO Fonden og Red Barnet fortsætter det
innovative samarbejde, der kombinerer sjov leg og
katastrofeforebyggelse.Ved hjælp af LEGO klodser
lærer indiske børn og unge om risici i deres lokalområde.

• Udenrigsministeriet giver årligt faste bevillinger til Red
Barnets langsigtede projekter og humanitære indsatser.
Ud over disse har vi i 2014 fået bevillinger til det akutte
nødhjælpsarbejde i blandt andet Syrien og Sydsudan.

• Red Barnets lejre og aktiviteter har i 2014 modtaget støtte
fra eksempelvis Augustinus Fonden og Arbejdsmarkedets
Feriefond. Støtten er med til at sikre, at børn får et
pusterum fra hverdagen, gode minder og nye venskaber.

Projekter støttet af EU og UNICEF:
• I Somaliland modtager Red Barnet EU-støtte til et
omfattende uddannelsesprogam, der er sammensat
således, at det styrker den samlede uddannelsessektor.
Der er således fokus på både grunduddannelse,
faglig uddannelse til unge, lærertræning og støtte til
undervisningsministeriet.

• Red Barnet har modtaget midler fra både EU og UNICEF
til indsatsen i Syrien. Således kan vi fortsætte arbejdet
for at beskytte og yde nødhjælp til de mange berørte
syriske familier, der befinder sig i enten Syrien eller
nabolandene.

• I Bangladesh er børn med handikap særligt udsat for
vold. Med midler fra EU, arbejder Red Barnet for, at
børn og de voksne, der passer på dem, får de fornødne
redskaber til at undgå overgreb. Projektet yder
desuden støtte til de børn, som allerede har været udsat
for vold.
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Projekter støttet af fonde:
• Bikubenfonden har iværksat projektet ’Natur til et godt
liv’, som har fokus på naturoplevelser og lege, der skal
styrke udsatte børn, unge og deres familier. Red Barnet
afholder som en del af projektet en uddannelse for frivillige
naturambassadører.

• I Yemen sætter Red Barnet, med midler fra EU, fokus
på børns modstandskraft. I familiecentre får børn,
der f.eks. har været udsat for fysiske overgreb, støtte
fra psykologer og andre fagfolk. Gennem målrettede og
børnevenlige fritidsaktiviteter arbejder børn og unge
sammen om at forbedre vilkårene for børn i hjemmet,
på skoler og i lokalsamfund i og omkring byen Aden i
det sydlige Yemen.
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Igen i år har Red Barnet oplevet en vækst i vores samlede indtægter.
En del af væksten kan tilskrives de mange bevillinger, som vi har modtaget
fra EU’s humanitære kontor, ECHO. Bevillinger, som går til Red Barnets
arbejde for de børn og familier, der er fanget i humanitære kriser rundt
omkring i verden - særligt til indsatsen i Syrien og nabolandene.
Herudover får Red Barnet sine penge fra en bred vifte af offentlige
donorer, virksomheder og private bidragydere. Langt de fleste penge
går til det internationale hjælpearbejde. En nævneværdig faktor er i den
forbindelse, at mange af vores aktiviteter i Danmark er båret af dygtige
frivillige, som ulønnet gør en forskel for udsatte børn. Samlet har Red
Barnet modtaget omkring 350 millioner kroner til vores danske og
internationale arbejde i 2014.

HER KOM INDTÆGTERNE FRA:

5% 3%
13 %

EU, Unicef og andre institutionelle donorer

45%

Ministerier inkl. Danida

Virksomheder og private

34 %

Andre indtægter
Fonde

Foto: C J Klarke/Red Barnet

sådan fordeles
pengene

2015: verdens vigtigste år
Da champagnepropperne sprang, og rådhusklokkerne ringede 2015
ind, var vi i Red Barnet mere end almindeligt nytårsspændte. For
2015 bliver verdens vigtigste år for den generation, der skal overtage
vores verden.
I år skal verdens ledere både vedtage FN’s nye verdensmål og en
klimaaftale. Store og ambitiøse aftaler, der kommer til at sætte
retningen for hele verdens fremtid. I Red Barnet har vi fået lov til at
være med i formuleringen af de nye verdensmål, og vi har inviteret
børnene til at være med. Så 15 seje 15-årige afleverede i januar
deres bud til Mogens Lykketoft, som skal være formand for FN’s
Generalforsamling.Vi så til med beundring og håber, at verdens
ledere vil tage de unges holdninger alvorligt.
I 2014 oplevede vi en stor tilgang af frivillige supermænd og -kvinder,
som vi glæder os til at samarbejde med i 2015. Med dem skal vi
sikre, at endnu flere udsatte børn får gode oplevelser, vi skal starte
flere genbrugsbutikker op, og vi skal samle penge ind til Red Barnets
arbejde herhjemme og ude i verden. 2015 bliver også året, hvor Red
Barnet bliver endnu mere synlig i de danske skoler. Ud over vores
indsats for at styrke danske børn i at kende deres rettigheder og
forhindre vold og seksuelle overgreb vil vi fortsat arbejde for at
bekæmpe mobning blandt børn og unge, så alle danske børn kan få
den bedste og mest trygge start på tilværelsen.
De mange konflikter, krige og naturkatastrofer i verden vil også i
2015 være omdrejningspunkt for en stor del af vores internationale
arbejde. Men også den langsigtede bistand er vigtig. For børn har
brug for uddannelse, beskyttelse og viden om deres rettigheder, så
de kan forme fremtiden.
Vi ved allerede nu, at vi også i 2015 kommer til at bede danskerne
om hjælp til at redde, beskytte og styrke børn i Danmark og
resten af verden. Og vi er sikre på, at erhvervslivet igen vil spille en
afgørende rolle i det arbejde. Sammen kan vi nemlig gøre en verden
til forskel.
Og lad os så sammen håbe, at 2015 ikke bare bliver verdens vigtigste,
men også børnenes år.

5%

6%

SÅDAN BLEV INDTÆGTERNE BRUGT:

8%

Indsats for børn i verden

81%

Indsats for børn i Danmark
Information og kampagnevirksomhed
Generel ledelse og administration

Danida har i 2014 bidraget med 135 mio. DKK til Red Barnets
hjælpearbejde. EU og Unicef har bidraget med 186 mio. DKK.
De viste tal er uddrag af Red Barnets foreløbige regnskab. Du kan søge mere information om Red Barnets
regnskabsforhold på redbarnet.dk. Du er også velkommen til at kontakte Red Barnets økonomichef
Mette Bjarløv på telefon 35 36 55 55.
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Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og
mobning.Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft.
Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og skaber debat om
børns livsvilkår.
Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er
organiseret i 65 lokalforeninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre,
i naturen og lokale fælleskaber. De driver genbrugsbutikker og træder til ved
Red Barnets indsamlinger.

Redaktion: Helle Kjærsgaard/Red Barnet (ansv.), Louise Dyring Mbae/Red Barnet (red.) og Ida Fabricius Bruun
Grafisk design: Marianne Eriksen/Red Barnet, forsidefoto: Chris de Bode/Red Barnet, tryk: LITOTRYK
ISBN: 978-87-91682-59-9

Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv.
Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder.
Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

