
INDSATSER OG RESULTATER



BUD EFTER RED BARNET
                
               

             
              
             

       

             
                 

                 
               
                 

           
               

      

             
               

                
         

               
            

       

 
   

   

  

  

  

  

4

8

4

8

Redaktion:  
      

    

    

 

    

 8 8 8 4

Red Barnet   

   • 4   

     • 

Indhold   

M
od

el
fo

to
: K

en
 H

er
m

an
n

Fo
to

: H
ed

in
n 

H
al

ld
or

ss
on

/R
ed

 B
ar

ne
t

Fo
to

: H
ed

in
n 

H
al

ld
or

ss
on

/R
ed

 B
ar

ne
t

Fo
to

: A
nn

e-
So

fie
 H

el
m

s/
Re

d 
Ba

rn
et

 ser  bse  b eder  s e  
dræbte søstre.



Filippinerne   
katastrofe og nødhjælp

Da tyfonen Haiyan  

pløjede gennem 

Filippinerne tidligt 

om morgenen den  

8. november, rev  

den børneliv og byer  

med sig. Red Barnet 

stod klar til at sende 

mandskab afsted for 

at hjælpe ofrene. 

GENOPB GNINGEN BEG NDTE MED DET SAMME
           

        

       
    
            
     
     
                  
   

Foto: Jonathan Hyams/Save the Children

Foto: Jonathan Hyams/Save the Children Foto: Evan Schuurman/Save the Children

.  MENNESKER FIK HJÆLP PÅ BLOT SEKS UGER 
              

             
          

           
     

            
          

                  
          

           
   

            
              

                  
    

DANSKE BUTIKKER SAMLEDE IND
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– Vi sender  
kun de bedste  
folk til de store  
katastrofer.  
Vores folk skal  
have den rette  
viden, erfaring  
og robusthed. 

    
   

– Det første, vi så, var en totalt smadret  
lufthavnsterminal. Inde i terminalen ventede et  
hav af desperate mennesker på at komme væk.  
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Stop vold mod børn
Millioner af børn både 

i Danmark og i resten 

af verden bliver udsat 

for vold. De bliver slået, 

ydmyget og sparket. 

Også derhjemme, hvor de 

burde være mest trygge. 

Derfor satte Red Barnet 

i 2013 gang i en storstilet 

oplysningskampagne for 

at stoppe vold mod børn. 

I de lande, hvor det sta-

dig er lovligt at slå børn, 

arbejder vi for at påvirke 

beslutningstagere til at 

forbyde vold mod børn, 

vi oplyser børn og voksne 

om, at vold er skadeligt, 

og vi styrker børn i at 

sige fra over for vold.

SAFFIE KENDER SMERTEN
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RED BARNET PÅ FRIMÆRKERNE
            

           
         

           
          

         
            

          
          

LANDSINDSAMLINGEN GAV MILLIONER 
                

                 
                 

                  
           

               
             

                  
 

– Jeg bruger tit  
mig selv som  
eksempel, når  
jeg giver andre  
piger gode råd.  
Jeg kender smer
ten, skammen og 
følelsen af at være 
helt forkert, og  
jeg forklarer 
dem, at jeg har  
følt præcis det 
samme som dem. 

  

Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet

Foto: Sif Meincke



Syrien   
katastrofe og nødhjælp

Tusinder af børn er  

døde i krigen i Syrien. 

Millioner er på flugt.  

For mange overlevende 

blev vinteren 2013 hård 

uden nok varme og mad. 

For nogle uden deres  

forældre. Med over  

fire millioner børn på 

flugt både inde i og  

uden for Syrien er der 

brug for hjælp, og  

Red Barnet samlede

1,2 millioner kroner  

ind til hjælpearbejdet.

RED BARNETS HJÆLP BESTOD I  AF:
Nødhjælp:               

              
 
Psykosocial hjælp:               

                   
                    

              

– Da vi besluttede os for at flygte, blev jeg  
ked af det, fordi jeg skulle forlade mit hjemland.  
Det føltes helt forkert. 

      

AMIRA BLEV RAMT AF GRANATSPLINTER
                 
             

              
              

                 
    

               
                
            

          
   
            

                
  

              
             
                
   

– Langt de fleste børn kan blive stabiliseret og komme 
ind i en bedre udvikling, hvis de er sammen med voksne, 
der har forstand på, hvordan de skal håndtere børnene, 
og hvis deres forældre får støtte. 
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Frivillighed
Red Barnet kunne ikke 

fungere uden de omkring 

1.200 faste frivillige, der 

leverer tid, arbejdskraft 

og overskud. Og der 

kommer flere til. I 2013 

fik Red Barnet i snit en 

ny frivillig om dagen. 

Derudover er der alle de 

frivillige, som melder sig 

som indsamlere til blandt 

andet landsindsamlingen.

Som frivillig i Red Barnet 

kan man for eksempel 

give børn enestående op-

levelser på en af de årlige 

lejre for udsatte børn i 

Danmark. Man kan være 

koordinator til landsind-

samlinger, aktiv i en af 

landets 61 lokalforenin-

ger eller sælge legetøj i 

en af Red Barnets

genbrugsbutikker.

– Det er en meget flot opbakning,  
som betyder så utrolig meget for  
tusinder af børns muligheder for at 
komme videre i livet. 

     

– Vi giver forældrene 
tid og overskud til at 
være sammen med 
deres børn. De skal 
slet ikke planlægge 
og tænke på, hvornår 
bussen går. De skal 
bare møde op. 

       
  

TUSINDER AF FRIVILLIGE BAG LANDSINDSAMLINGEN
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RED BARNET HAR RUNDET  FAMILIEKLUBBER
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MERE JORD UNDER NEGLENE
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RED BARNET FIK N  FORMAND
        

         
        
    

– Jeg mener, Red 
Barnet skal være 
til stede i alle lan
dets kommuner, 
så vi kan hjælpe 
endnu flere børn. 

     
  

Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet

Foto: Marie Fensmark/Red Barnet

Foto: Hedinn Halldorsson/Red Barnet



Virksomheder  CSR
Red Barnet mener, at 

virksomheder har et 

særligt ansvar over for 

børn og unge, som udgør 

fremtidens forbrugere, 

producenter og medar-

bejdere. Gennem strate-

giske partnerskaber med 

virksomheder opnår Red 

Barnet resultater til gavn 

både for udsatte børn og 

unge og for virksomhe-

derne selv. 

ACCENTURE DONERER UDDANNELSE OG MANDSKABSTIMER
       
             

             
          

            

           
             

            
            

      

HUMOR TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN
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KLÆDT PÅ TIL VELGØRENHED
       
          

          
          

          
         

          
          

          
    

I SKOLE MED HJÆLP  
FRA SALG AF IKEAS TØJD R 
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– Nogle siger,  
at den ægte  
godgørenhed  
er den, ingen  
ser, men jeg  
synes altså,  
det er o.k.,  
at jeg får en  
god fornem
melse i krop
pen af at gøre 
noget godt. 

    
   

pen af at gøre 
noget godt.
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Foto: Thomas Priskorn

Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet



AMBASSADØRSKOLER SÆTTER FOKUS PÅ BØRNS RETTIGHEDER
                    

              
               

               
              

                
               

                 
   

– Nu skal de  
voksne lære  
noget. Det kan  
godt være, vi er  
mindre end dem, 
men vi har vores 
egen stemme.  
Vi skal give den  
fuld spade. 

 4     

Skole  fritid

HJÆLP TIL AT  
TACKLE DIGITALE DILEMMAER 
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ELEVER SKAL SIGE DET, SOM DET ER!
       

            
          
        
        
          

          
          

          
       

            
   4        

        
          

       
         

     
           

          
        4 

       

MOBNING FÅR DET RØDE KORT 
              

            
              

            
         

           
            

               
            

               
     

          
                

           
       

Børn skal hele barndom-

men have viden om deres 

rettigheder og lære, 

hvordan de behandler 

hinanden med respekt. 

Derfor er Red Barnet 

konstant i gang med at 

udvikle materiale, der 

informerer, vejleder og 

inspirerer børn, forældre 

og fagfolk.
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Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet



Presse  politik
Red Barnet optræder 

ofte i både aviser, blade, 

TV, radio og digitale me-

dier for at få sine bud-

skaber ud til så mange 

mennesker som muligt.  

Medietrænede medar-

bejdere bliver ringet op 

på alle tidspunkter af 

døgnet for at give en 

kommentar til en aktuel 

sag eller for at bidrage 

med børnefaglig viden til 

et specifikt emne. I 2013 

markerede Red Barnet 

sig i medierne på især 

disse fire områder. 

IM OG RED BARNET STARTEDE VIGTIG DEBAT
               

              
               
            

             
           

           
             

            
              

           
           

               
  

                
            

               
   

HJÆLP TIL KRÆNKEDE BØRN – OG TIL KRÆNKERNE SELV
                    

             
                

                  
                 
   

                   
                 

                    
    

DEN STØRSTE HUMANITÆRE KATASTROFE
            

          
            

          
             
          

            
          

            
            

           
           
              

              
  

Foto: BATES Y&R

Rene Schütze/POLFOTO

Foto: Red Barnet

UDSENDTE F LDTE N HEDSFLADEN  
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HER KOM INDTÆGTERNE FRA: 

Sådan fordeles pengene
Red Barnet har i de 

senere år oplevet en 

stor vækst i indtægterne. 

Den udvikling er fortsat 

i 2013, hvor vi i alt fik 

omkring 335 millioner 

kroner til vores danske 

og internationale 

arbejde. Væksten skyldes 

ikke mindst en meget 

stor bevilling fra EU’s 

humanitære kontor, 

ECHO, til indsatsen i 

Syrien og nabolandene. 

Ud over det får Red 

Barnet sine penge fra 

en meget bred kreds af 

både offentlige donorer 

og private bidragydere.

Langt de fleste penge 

går til det internationale 

hjælpearbejde. Her spiller 

det også ind, at de fleste 

aktiviteter i Danmark 

bygger på frivillige, som 

ulønnet gør en forskel for 

udsatte børn. 

      8        
      

HER ARBEJDER SAVE THE CHILDREN

HER DEDE RED BARNET ØKONOMISK STØTTE I 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Cambodia, Den Centralafrikanske Republik, Danmark, de besatte palæ-
stinensiske områder, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Filippinerne, Grønland, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, 
Jordan, Kenya, Kina, Libanon, Mali, Mellemøst- og Nordafrikaregionen, Mozambique, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, 
Somalia, Sydsudan, Syrien, Uganda, Vanuatu, Yemen.

 

  

   

  

SÅDAN BLEV INDTÆGTERNE BRUGT: 

Foto: Camilla Erika Lerberg/Red Barnet



Red Barnet …
… redder, beskytter og styrker udsatte børn i Danmark og resten af verden.
 
Vi er …
… en del af Save the Children – verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation, 
der arbejder i 120 lande over hele verden.

Vores mandat og værdigrundlag er …
… FN’s Børnekonvention, som skal sikre, at alle børn har rettigheder på lige fod med 
voksne. Vi arbejder for at sikre verdens børn en retfærdig behandling og et ordentligt  
børneliv. Vi er sat i verden for at råbe op, når børns rettigheder bliver overtrådt.

Kernen i Red Barnets arbejde er …
… uddannelse og beskyttelse. Vi yder nødhjælp, når katastrofer og konflikter  
rammer verdens børn, og vi bekæmper børnearbejde, fattigdom, børnedødelighed,  
seksuelt misbrug og mobning. 

Red Barnet samarbejder med …
… lokalbefolkningerne og lokale organisationer, og vi påvirker beslutningstagere og  
skaber debat om børns vilkår.

Red Barnet er en demokratisk organisation …
… med opbakning fra omkring 1.200 frivillige, som er fordelt på 61 lokalforeninger,  
og udfører en lang række aktiviteter for udsatte børn. Red Barnet har lidt over  
16.000 medlemmer og faste bidragydere.

Hovedbestyrelsen består af ...
… Lars Svenning Andersen (fmd.), Michala Tarbo (næstfmd.), Martin Primdahl,  
Tom Jon Jonsen, Elsebeth Krogh, Bent Dalager, Linda Sommer, Charlotte Würtz Lund, 
Signe Bohnfeldt Brandt, Cecilie Hansen, Lars Stilling Netteberg, Mimi Jakobsen.


