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Årsberetning 2008

Leder

Leder

Red Barnet
– over hele verden
Red Barnet er en del af Save the Children – verdens største
uafhængige børnerettighedsorganisation. I over 100 lande
kæmper vi for børns rettigheder og giver akut og langsigtet
hjælp til udsatte børn.
Uddannelse og beskyttelse er kernen i Red Barnets arbejde.
Red Barnet giver nødhjælp og bekæmper farligt børnearbejde, fattigdom, hiv/aids, seksuelt misbrug, mobning og
trafficking. Red Barnet støtter udsatte børn med ferielejre,
væresteder og ophold hos venskabsfamilier. Red Barnet samarbejder med lokalbefolkningerne, påvirker beslutningstagere
og skaber debat om børns vilkår.

Her arbejder Red Barnet alliancen
Her yder Red Barnet Danmark økonomisk støtte
	(Angola, Bangladesh, Burma/Myanmar, Danmark, Etiopien, Gaza, Grønland, Guatemala,
Indonesien, Jordan, Kenya, Kina (Tibet autnomous region), Kirgistan, Libanon, Mexico,
Pakistan, Peru, Sierra Leone, Somaliland & Puntland, Sudan, Thailand og Uganda.)

For fattigt, Danmark!
- Jeg ønsker selvfølgelig bare at kunne
give min søn en jul ligesom alle andre
børn. Ordene kom fra Britta i et interview i Red Barnet Nyt i december 2008
– og ramte mig og mange andre læsere
lige i maven. For som enlig mor på kontanthjælp er det umuligt for Britta at
give sønnen Jakob en jul som alle andre
børn. Og julen 2008 blev særlig svær.
Mens andre jublede over en rigtig
’arbejder-jul’ med hele to ugers ferie,
kunne Britta se frem til to uger, hvor
hun og Jakob hver dag blev mindet om
den isolation, de lever i. Når man end
ikke har råd til en busbillet, kan to uger
i et boligkvarter lidt uden for
København godt blive rigtig lange.
I 2008 viste Red Barnet og SFIs fattigdomsundersøgelse, at der findes 59.000

fattige børn i Danmark – og at børnefattigdommen er stigende. Gennem vores
arbejde for udsatte børn i Danmark
møder vi mange af børnene bag tallene i
undersøgelsen og hører jævnligt historier, som dem Britta og Jakob kan fortælle. Historier om, hvordan det er at være
det eneste barn, der aldrig kan komme
med, når klassen skal på tur. Historier
om at være den, der vinker farvel, når
kammeraterne tager afsted på ferie,
mens man selv kan se frem til syv uger i
boligblokken. Historier om at være den,
der gang på gang må finde på hvide løgne, fordi det er alt for svært og skamfuldt at fortælle kammeraterne, at familien mangler penge.
Vi ved, at flertallet af fattige børn i
Danmark ikke trives i skolen. At de

udsættes for både fysisk og verbal mobning og bliver direkte hæmmet i deres
sociale og fysiske udvikling. Som et af
verdens rigeste lande er det derfor ikke
alene uanstændigt at byde børn sådan
et liv på samfundets sidelinie. Det er
også et brud på FNs Børnekonvention
og en umådelig dårlig investering i fremtiden. For vi ved, at fattige børn i dag er
morgendagens fattige voksne. At dårlige
levevilkår desværre går i arv fra børn til
forældre. Derfor har vi simpelthen ikke
råd til at lade være med at gøre noget.
Hverken på samvittighedskontoen eller
i det nationale regnskab.
Det budskab fik Red Barnet for alvor
slået fast i 2008 – i den offentlige debat
- overfor politikerne og befolkningen.
Mens Red Barnet blev kimet ned af dybt

indignerede borgere, der tilbød deres
hjælp, kvittererede velfærdsminister
Karen Jespersen med ikke at ville kommentere de nye fattigdomstal. - Det er
ikke mit bord, hævdede ministeren og
sendte aben videre til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen – som
heller ikke ville kommentere sagen.
Men Red Barnet giver naturligvis ikke
op. Som børnerettighedsorganisation
kan vi ikke sidde overhørigt, at der findes 59.000 fattige børn i Danmark, som
ingen minister vil tage ansvaret for.
Derfor bliver vi ved med at råbe op på
børnenes vegne. Ligesom vi gør det, når
sultkatastrofer tager livet af millioner af
børn, når asylbørn bliver psykisk syge,
fordi Danmark svigter, eller når børn
tvinges til at sælge deres kroppe eller

arbejdskraft for at overleve – for blot at
nævne et par eksempler fra 2008.
Red Barnets mandat til at råbe højt
på børnenes vegne ligger i FNs
Børnekonvention – vores styrke ligger i
baglandet: engagerede frivillige i hele
Danmark, lokale partnere og donorer i
ind- og udlandet og ikke mindst Red
Barnet alliancen, som vi arbejder stadig
tættere sammen med i kampen for
børns rettigheder.
En varm tak for kampen i 2008
til jer alle!

Mimi Jakobsen, generalsekretær
i Red Barnet.

Foto: Helle Kjærsgaard/Red Barnet
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De globale klimaforandringer har understreget
nødvendigheden af, at det akutte og langsigtede
hjælpearbejde hænger nøje sammen

,,

Åbne sår i et lukket land
Den 2. maj 2008 ramte cyklonen Nargis
Myanmar og trak dybe spor af død og ødelæggelse efter sig. Mens militærjuntaen nægtede
nødhjælpsarbejdere adgang til landet, kunne Red
Barnet i Myanmar gå i gang med at hjælpe børn
og familier med det samme.
- Den nat kæmpede vi hårdt. Min far holdt min hånd og bar
samtidig min treårige yngre søster på sine skuldre. Min
etårige søster var sammen med min mor. Vi kæmpede i
vandet, der steg og steg. Det smagte salt og bittert.
Samtidig var regnen så tung, at det gjorde ondt, når det
ramte mit ansigt. Vinden var utrolig stærk der i mørket.
11-årige Khine mistede to søstre og sit hjem, da cyklon
Nargis og de efterfølgende oversvømmelser raserede hendes landsby i Myanmar i maj måned 2008. Hun fortæller
om den værste tid i sit liv.
- Vi faldt i det dybe vand tre gange, før vi nåede søbredden. Da vi kom i nogenlunde sikkerhed, var min yngste
søster død – hun var druknet. Min far bad min mor om at
slippe hende, men hun blev ved med at holde min søster i
sine arme, indtil det blev morgen. Så begravede vi hende
ved søbredden og græd rigtigt meget.

Katastrofernes år
2008 blev katastrofernes år. Ulykkeligvis kommer vi nok til
at kunne sige det samme om de kommende år. For flere og
mere voldsomme storme, tørker og oversvømmelser er
den direkte konsekvens af de dramatiske klimaforandringer.
Cyklonen Nargis i Myanmar var en af årets største
katastrofer. Den har kostet flere end 140.000 mennesker
livet heraf titusinder af børn. Mange er stadig meldt savnet,
over en million har mistet deres hjem og 4.000 skoler og
tre fjerdedele af landets sundhedsfaciliteter er ødelagt.
Mens militærjuntaen i Myanmar i begyndelsen nægtede
internationale nødhjælpsorganisationer adgang til landet,
kunne Red Barnet gå i gang med at hjælpe børn som Khine
og hendes familie med det samme. Red Barnet alliancen har
nemlig arbejdet i Myanmar i 13 år og er en af de største
ngo’er i landet.

Foto: Jim holmes
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Akut og langsigtet hjælp
Udover at have hjulpet næsten en halv million mennesker
med livsnødvendig mad og vand, tag over hovedet og hygiejne- og køkkenredskaber, har Red Barnet etableret sikre
zoner for børn og genforenet familier, der er blevet splittet under katastrofen. Samtidig er det langsigtede hjælpe-

arbejde stadig godt i gang. Det består blandt andet i at få
børnene tilbage i skole, hjælpe forældrene til at finde en
ny levevej og at yde omsorg for de børn, der er blevet
forældreløse.
- De globale klimaforandringer har understreget nød-

vendigheden af, at det akutte og langsigtede hjælpearbejde hænger nøje sammen. Derfor er udviklingsarbejde
som feks. uddannelse en vigtig del af Red Barnets nødhjælpsarbejde, siger Alice Moltke Ladekarl, nødhjælpskoordinator i Red Barnet.

m ya n m a r Børnene leger foran deres midlertidige hjem. Red Barnet hjælper
bl.a. med at få børnene tilbage i skole.
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Afrikas horn sulter

Krigens ansigt

- Sult er ikke en katastrofe, man vågner op til og har dramatiske
billeder af over en nat. Sult er en langsom og ikke særlig synlig
katastrofe. Ordene kommer fra Red Barnets landedirektør i
Etiopien, Susanne Kirk Christensen, der fortæller om sultkatastrofen på Afrikas horn, som i 2008 bragte minder om sulten i
1980erne. Alene i Etiopien sulter op mod ti millioner mennesker. Men også Somalia og andre østafrikanske lande er hårdt
ramt. Red Barnet kæmper sammen med andre internationale
organisationer for at hjælpe de millioner af mennesker, der er
ramt af den desperate fødevaresituation.

Når krige raser, bliver skoler ødelagt, og det er farligt for børn
at lege ude. Mange børn må flygte fra deres land, hjem og kammerater - og efter en krig må børnene lære at tilgive dem, der
dræbte deres søskende, forældre eller bedsteforældre.
’Krigens ansigt’ er Red Barnets nye undervisningshæfte til 7.-10.
klasse om børn berørt af krig. Den berømte ærkebiskop,
Desmond Tutu, har skrevet
forordet og
Statens Museum
for Kunst bidrager med kunstværker, der omhandler håb, sorg,
angst og drømme,
som klassen kan
analysere og
diskutere.
Bestil hæftet gratis
på redbarnet.dk/materialer
.indd 1
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Uddannelse fremmer IT-børns sikkerhed

Vi lever – fotoudstilling

Tænk hvis det var dig. Hvis det var din familie, der blev ramt af
katastrofen. Hvis det var dig, der ikke mere havde noget hjem.
Dig, der ikke kunne finde dine forældre. ’Når katastrofen rammer’ er Red Barnets nye oplysningsfilm om, hvordan katastrofer
rammer børns liv – både de naturskabte som tsunamien i Asien,
hungersnød i Etiopien og de menneskeskabte krige i lande som
Uganda og Angola. Filmen viser også, hvordan Red Barnet arbejder før, under og efter en katastrofe.
Bestil filmen gratis på redbarnet.dk/materialer

Red Barnet uddanner voksne, der skal øge børns sikkerhed på nettet.

Foto: LOUISE DYRING/Red Barnet

Foto: K arin beate nøsterud/Red Barnet norge

Det er blevet farligere at være barn i et krigsramt land. Seks
millioner børn er i de seneste årtier blevet såret eller invalideret i krig. De har fået skudt hul i barndommen og er blevet
mærket for livet. Krigens børn lever med smerte, tab og savn,
men også med en ukuelig vilje til at komme videre. Det er den
vilje og det håb om en bedre fremtid, som Red Barnets fotograf
Louise Dyring har fanget på sine rejser til lande, der er medtaget af mange års krig. I august og september 2008 kunne publikum møde krigens børn på fotoudstillingen ’Vi lever’ på Nytorv
i København og Bruun’s Galleri i Århus.

Film:
Når katastrofen rammer
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Moderatorer. Sådan kaldes de voksne, som er tilknyttet et
net-mødested, hvor børn og unge mødes for at spille eller
’chatte.’ Moderatorerne spiller en vigtig rolle for børns sikkerhed på nettet, og derfor har Red Barnet startet en
såkaldt moderator-uddannelse.
- De bliver uddannet til at tackle online-konflikter, digital
mobning og seksuelle krænkelser af børn og unge. Det er så
vigtigt, at de voksne, der er med til at styre slagets gang på
net-mødesteder f.eks. kender til den manipulation, som seksuelle krænkere bruger over for børn på nettet – eller ved
hvordan man skal gribe ind, hvis børnene begynder at mobbe
hinanden, siger Jon Lange, programmedarbejder i Red Barnet.

Stor interesse

Stop sexturisme

Viden kan hindre overgreb

Hvor mange danskere misbruger børn i udlandet? I 2008 gik
Red Barnet sammen med Justitsministeriet (Rigspolitiet),
Udenrigsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd, Danmarks
Rejsebureau Forening og SAS om kampagnen ’Stop Child Sex
Tourism’. Red Barnets bidrag består i at vurdere omfanget og
karakteren af danskeres overgreb på børn i udlandet.
Undersøgelsen er en del af et større projekt i Thailand,
Cambodja og Burma (Myanmar), der også beskytter de, der allerede er en del af sexindustrien og de børn, der er i farezonen.
Projektet er støttet af Udenrigsministeriet og omfatter blandt
andet oprettelse af børneklubber, oplysningsarbejde og uddannelse af socialrådgivere, lærere og pædagoger.

Større viden om seksuelle overgreb kunne sandsynligvis have
stoppet en pædagogmedhjælper langt tidligere i at begå overgreb mod børn i en daginstitution i Århus. Det viser en rapport
lavet af Red Barnet og Videnscentret SISO i 2008. Rapporten
”Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution” bygger på interview med forældre og ansatte med tilknytning til børnehaven
og viser, at kommunen ikke har sørget for, at personalet var
klædt ordentligt på til at læse en krænkers signaler og færden.
Der er især behov for at styrke den generelle viden om
’grooming’, den seksuelle krænkers forførelse og manipulation
med børnene og de voksne.

I oktober 2008 blev det første hold på moderatoruddannelsen
udklækket. Red Barnet stod for undervisningen med assistance
fra AMOK-konsulenterne på mobbeområdet, og deltagerne
kom fra DR, TV2, Egmont, Habbo og Go Supermodel.
- Uddannelsesforløbet har fået flere af chat-udbyderne til
at ændre deres interne procedurer, så IT-børnene er mere
sikre, når de er online. Det er en god indikator for, at uddannelsen virker, siger Jon Lange.
Efterfølgende har flere - også internationale - chatsites vist
interesse for uddannelsen. Det har fået Red Barnet til at lave
en engelsk udgave af uddannelsen i løbet af 2009.

Asylbørn

børnearbejde
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Hvis Danmark vil gøre et seriøst forsøg på at forhindre,
at asylbørn forsvinder, så skal vi begynde at gøre brug af
reglerne til barnets bedste, siger Inger Neufeld

,,

Red Barnet støtter børnearbejde
Under denne bizarre overskrift har Red Barnet i 2008 taget hul på et nyskabende samarbejde
med virksomheder i den tredje verden.

Modelfoto: Red Barnet norge

DK svigter
- børn forsvinder
Alt for mange asylbørn forsvinder fra de danske
asylcentre, fordi de ikke bliver oplyst om deres
rettigheder. - En skamplet på Danmark, kalder
Red Barnet det.
I 2008 kom det frem, at to ud af tre uledsagede flygtningebørn forsvinder kort tid efter, de er ankommet til Danmark.
- Det er vores klare indtryk, at børnene ikke tror, at de
kan få ophold i Danmark. Derfor går de under jorden i
Danmark eller rejser videre til andre lande, hvor de måske
lever en illegal tilværelse helt uden rettigheder – uden at
kunne komme til at gå til lægen eller i skole og med stor risiko for at blive udnyttet, siger Inger Neufeld, programkoordinator i Red Barnet.
Hun kalder det et klart svigt, at de danske myndigheder
ikke tager ansvar for at informere de uledsagede børn om
deres rettigheder og kæmpe for, at de bliver opfyldt.
- Det virker desværre ikke som om, de danske myndigheder kender til de særlige muligheder, som uledsagede flygtningebørn har ifølge reglerne i EU. De slår fast, at uledsagede børn kan behandles ud fra princippet om barnets bedste
og ikke behøver blive sendt tilbage til et andet EU-land. Hvis
Danmark vil gøre et seriøst forsøg på at forhindre, at asylbørn forsvinder, så skal vi begynde at gøre brug af reglerne
til barnets bedste, siger Inger Neufeld.

Besser med slag i
Red Barnets Børnerettighedspris 2008 gik til ’Bedsteforældre for asyl’, der søndag efter søndag i grupper - og i
al slags vejr – står foran de tre asylcentre for at protestere
mod forholdene for de børn og unge, der må leve i uvished
og under trange forhold på asylcentrene. De 30.000 kroner,
der følger med prisen, skal bruges til HT-klippekort til børnene og deres familier, så de kan komme på udflugter ud i
'virkeligheden', når de har behov for det.

- Jeg mistede begge mine forældre, da jeg var helt lille. Min
far døde af kræft og min mor af tyfus. I starten tog min
ældre søster sig af mig og mine søskende, men det var svært
at overleve. Maden slap op, og vi måtte tage ind til Dhaka,
fortæller 13-årige Nusrat Jahan fra Bangladesh.
- Du drømmer ikke om, hvordan vi kæmpede for at få
mad. På et tidspunkt lykkedes det mig at få et job som pige i
huset, men familien slog mig, fordi jeg er fra landet og ikke
ved, hvordan man opfører sig i byen. Efter et år kunne jeg
ikke holde det ud længere. Jeg fik job på en tekstilfabrik,
hvor jeg skulle arbejde fra 8.00-23.00. Vi stod op hele tiden
og holdt kun pause en gang om dagen, når vi spiste frokost. I
starten lagde jeg tøj sammen, men siden blev jeg sat til at
arbejde ved maskinerne. Hvis jeg lavede en fejl eller misforstod noget, slog de mig og råbte af mig. Vi måtte ikke engang
drikke vand, for det kostede arbejdstid, sagde de.

Skæv alliance

dens fattige lande er børnenes eneste alternativ et liv på
gaden med vold og udnyttelse eller slet og ret døden. Det er
en af årsagerne til, at Red Barnet i 2008 gik sammen med
tekstilproducenter i Danmark og Bangladesh og diverse brancheorganisationer om at udvikle en bæredygtig løsning på
børnearbejdsproblemet. Projektet går ud på, at udsatte børn
med støtte fra Red Barnet får mulighed for at få en faglært
og markedsrelevant uddannelse hos den lokale ngo. Børnene
får også mulighed for efterfølgende ansættelse hos virksomheder i eksportsektoren med et godt og sundt arbejdsmiljø
og solid viden om, hvor og hvordan børn må arbejde.
- Den skæve alliance med udvalgte tekstilvirksomheder er
indgået i erkendelse af, at børn er nødt til at arbejde for at
overleve i mange af de lande, hvor vi er aktive. Derfor tilbyder Red Barnet børnene et ordentligt alternativ til arbejdet
på gaden eller under ukontrollerede og farlige forhold i den
uformelle sektor, siger Neel Gammelgaard, programkoordinator i Red Barnet.

Desværre kan alt for mange børn i verden fortælle historier,
der ligner Nusrats. De er tvunget til at arbejde for at overleve, og det er der virksomheder, der udnytter. I mange af ver-

Læs mere om Red Barnets kamp mod børnearbejde på:
www.redbarnet.dk

Uanstændig asylaftale
ALLE afviste asylfamilier har ret til et liv uden for asylcentrene – uanset hvorfra i verden de kommer. Og familierne
skal ud af centrene efter ét år, mener Red Barnet.
Kritikken af de danske forhold for asylbørn kom i kølvandet på regeringen og Dansk Folkepartis asylaftale fra 2008.
Med aftalen står 50 familier til at komme ud af asylcentrene – men kun hvis de kommer fra Irak, Iran, Kosovo eller
Somalia og har opholdt sig i Danmark i mere end tre år.
- Når vi ved, at børnene i de danske asylcentre får
markante psykiske lidelser allerede efter et år, er det helt
uanstændigt at lave en aftale, der kun omfatter særlige
grupper. Det er at spille hasard med flygtningebørns
barndom, siger Bente Ingvarsen, national programchef i
Red Barnet.

B ø r n e a r b e j d e Med støtte fra Red Barnet får børn mulighed for en
faglært og markedsrelevant uddannelse.

Foto: LOUISE DYRING/Red Barnet
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Skoler hanker op i mobning
Børnehaver i hele landet er allerede i fuld gang
med at forebygge mobning. I 2008 kom skolerne
også med. Den nye Fri for Mobberi skolekuffert
giver elever, lærere og forældre konkrete
redskaber i kampen mod mobning.

På lærerværelset overhører du en samtale mellem lærerne i
parallelklassen. De taler om en pige i deres klasse og omtaler hende som klassens ballademager og kimen til klassens
problemer. Du hører ofte den slags på lærerværelset. Hvad
gør du?
Sådan lyder et af spørgsmålene fra de såkaldte dilemmakort, der findes i Red Barnet og Mary Fondens Fri for
Mobberi skolekuffert, der blev lanceret i 2008. Kufferten er
fuld af pædagogiske redskaber, der skal forebygge mobning
blandt børn i folkeskolens mindste klasser – ikke kun ved at
arbejde med børnene, men også ved at arbejde med de voksne – fagfolk og forældre.

En af de vigtige pointer i projekt Fri for Mobberi er nemlig,
at voksne spiller en meget væsentlig rolle i forhold til mobning.
- Vores erfaringer viser, at både handling og holdning hos
lærere, pædagoger og forældre har stor betydning for, om
der opstår mobning i en børnegruppe. De voksne kan i høj
grad være med til at skabe positive såvel som negative sociale mønstre. Derfor indeholder skolekufferten både redskaber til det daglige arbejde med børnene – i undervisningen
og på fritidshjemmet - men også materiale, der kan bruges
på personale- og forældremøder, siger Signe-Marie Paludan,
projektkoordinator i Red Barnet.

Det virker
Den nye skolekuffert står på skuldrene af Fri for Mobberi
børnehavekufferten, som blev lanceret i 2007. Siden da har
børnehaver i hele landet forebygget mobning med kuffertens
redskaber bl.a. massageprogrammer, samtaletavler, bøger og
lege. Og det har de gjort med stor succes.
En forskningsgruppe fra Roskilde Universitetscenter har
fulgt projektet fra start, og resultaterne viser bl.a., at det
pædagogiske personale er blevet langt mere opmærksomme
på deres egen rolle i forhold til at skabe tolerance og
respekt i børnegruppen. Samtidig har børnene ændret
adfærd - de er blevet bedre til at håndtere konflikter og viser
større omsorg for hinanden.
Læs mere på: www.redbarnet.dk/mobning

Familie savnes

Ny grønlandsk klub

Det handler ofte om de 'små' ting: At blive husket
på sin fødselsdag. En tur i skoven. At et kendt
ansigt sidder på tilskuerrækken til teaterforestillingen på skolen. For de børn, der har en venskabsfamilie gennem Red Barnet, er det netop de små
ting, der gør den store forskel i hverdagen. De er
ofte børn af enlige forældre, der er alene om at få
hverdagen til at hænge sammen. Familien har intet
eller et meget sparsomt netværk og ofte få penge.
I 2008 var der så stor efterspørgsel på venskabsfamilier, at Red Barnet midlertidigt måtte
lukke ventelisten og annoncere målrettet efter
familier, der har tid, plads og overskud til at
åbne deres hjem for et barn og dets forældre.

Endnu er det bare et koldt betongulv. Alligevel leger børnene i den nordgrønlandske by Upernavik allerede på det, der inden længe bliver deres
nye klub. De kan ikke vente. Når klubben slår dørene op i sommeren
2009 er det tredje gang, at Red Barnet er med til at åbne et værested for
børn og unge i Grønland. I Qaanaaq og Nuuk har børn og unge allerede
fået deres eget fristed med varme, tryghed, lektiehjælp og endda en seng
at sove i, når det er for svært at være derhjemme.
Da Red Barnet besluttede at bruge de gode erfaringer andre steder i
Grønland, var det ikke svært at vælge Upernavik.
- For tre – fire år siden oplevede byen en bølge af selvmord blandt børn og
unge, der var ensomme og havde store sociale problemer. Myndighederne tog
heldigvis hånd om problemet, men med den nye klub vil vi gerne være med til
at forebygge, at noget lignende sker igen, siger programkoordinator, Dorrit
Hermann. Villum Kann Rasmussen Fonden finansierer klubben i Upernavik.

Grønland i
undervisningen

Ud af isolationen

De fleste kender Grønland som et snedækket land med en storslået natur, et
Grønlands
børn og unge
rigt dyreliv og et oprindeligt folk med
stærke traditioner. Men de fleste kender efterhånden også til bagsiden af
medaljen: Historier om alkoholproblemer, fattigdom og selvmord. Red
Barnets nye undervisningsmateriale
giver i ord og billeder et snapshot af
børnenes Grønland i rivende udvikling og fyldt med dilemmaer. Materialet henvender sig til folkeskolens 7.-9.klasse og
er trykt med støtte fra BIKUBENFONDEN.
Historie, geografi og klima

Uddannelse og job

Alkohol og overgreb
Børns egne billeder

Interview med Kronprins Frederik

Julie Berthelsens Grønland
Red Barnet i Grønland

Grønland.indb 1

25/02/08 14:27:01

Ud i naturen og kulturen. Red Barnet sender hvert år hundredvis af børn og forældre på aktive ferielejre, natur- og kulturoplevelser i både Danmark og Øresundsregionen. Det er
med til at give familierne oplevelser, der er helt afgørende
for deres trivsel og udvikling og er med til at bryde den isolation, som familierne ofte lever i. I 2008 blev aktiviteterne
suppleret med et netværksprojekt for enlige forsørgere, der
deltager på Red Barnets ferielejre. De enlige forsørgere har
ikke altid en stor familie eller vennekreds at trække på i
hverdagen, og derfor kan det være afgørende at gå sammen
med andre enlige om madlavning, bagning eller bare hygge
med madpakker på legepladsen med ungerne.
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Da jeg solgte min krop på gaden, var der ingen, der respekterede
mig. Som frisør oplever jeg, at folk viser mig respekt, og det betyder,
at jeg har fået større selvtillid, siger Saba

,,

G r i b MEGAFONEN – R e d B a r n e t
ly t t e r Red Barnets børne- og
ungesite bliver flittigt brugt af både
børn og unge i skolen og fritiden.

Foto: Red Barnet Etiopien

16

Ud af prostitution – ind i skolen
Kampen mod hiv/aids handler bl.a. om at få helt unge piger væk fra gaden og
prostitutionen. I Etiopien har Red Barnet stor succes med den strategi.
Pigerne taler om respekt og personlige sejre. Om at foragte
sig selv, sit liv og sin krop. De sidder på Red Barnets center,
’Safe Home’ i Bahir i det nordlige Etiopien, som de seneste
år har været en meget vigtig del af deres liv.
- Jeg vil slet ikke tænke på, hvordan mit liv var – det er
noget, jeg aldrig vil vende tilbage til. Livet som prostitueret
er dybt tragisk, så det at komme ud på den anden side er en
stor sejr. Ind imellem har jeg stadig svært ved at forstå, at
det faktisk lykkedes mig at komme videre, fortæller en af
pigerne, der ønsker at være anonym. Vi kalder hende Saba.

På skolebænken
Safe Home er et døgncenter for piger, der er kommet ud af
prostitution. Centret fungerer som pigernes hjem. Pigerne
flytter først ind i Safe Home, når de igennem et halvt til et
helt år har modtaget hjælp i et såkaldt Drop-in dagcenter,
som også er støttet af Red Barnet.

Saba har aldrig før gået i skole, men på Drop-in centret og
i Safe Home har hun fået mulighed for at få almindelig skoleundervisning sammen med andre unge piger i samme situation som hende selv. Udover de almindelige skolefag lærer
pigerne om hygiejne, sundhed, seksualitet, familieplanlægning
og hiv/aids. De får støtte til at bearbejde de barske oplevelser, som deres tidligere liv har budt dem og får tilbud om at
blive undervist i fag som syning, broderi, madlavning, frisør,
make-up osv.
- Da jeg solgte min krop på gaden, var der ingen, der
respekterede mig. Som frisør oplever jeg, at folk viser mig
respekt, og det betyder, at jeg har fået større selvtillid, siger
Saba.
Alene i Etiopien driver Red Barnet fire Drop-in centre og
tre Safe Homes. Desuden hjælper Red Barnet pigerne med
at finde et sted at bo, når de flytter ud af et Safe Home.

Hiv/aids og fattigdom hænger sammen
På den ene side er fattigdom med til at gøre
hiv/aids-problematikken endnu værre. Et liv
i fattigdom øger nemlig risikoen for at blive
hiv-smittet, fordi mennesker tvinges ud i
f.eks. prostitution. På den anden side er der
stor risiko for, at hiv-smittede havner i fattigdom, bl.a. fordi sygdommen forhindrer
mange i at arbejde. Red Barnets indsats

mod hiv/aids koncentrerer sig derfor om at
sikre bedre livsvilkår for børnene – især i
Afrika syd for Sahara, hvor hiv/aids problemet er størst. Derudover består Red
Barnets hiv/aids program i:
• Oplysning og vejledning
• Hjælp til børn, hvis forældre er døde
af hiv/aids

•
•
•
•
Læs

 t give hiv-smittede børn behandA
ling, medicin og rådgivning
Uddannelse og oprettelse af hiv/aids
klubber i skolerne
Anti-diskriminationskampagner
Fortalerarbejde for hiv-smittedes
rettigheder
mere på www.redbarnet.dk

Grib MEGAFONEN – Red Barnet lytter
MEGAFONEN er Red Barnets nye skoleportal, der lytter
til børn og unges meninger og tager dem alvorligt.
- Hej mennesker, jeg har et spørgsmål. Hvorfor er der sådan
et fattigdomsproblem i Danmark? Jeg mener, vi er jo et af
verdens rigeste lande.
Med den indgangsreplik tager Anders hul på en debat om
børnefattigdom i Danmark på Red Barnets børne- og ungesite MEGAFONEN, der blev lanceret i foråret 2008. Siden er
MEGAFONEN blevet flittigt brugt af børn og unge i både
skolen og fritiden.
- Børn og unge er fulde af gode ideer og har masser af
meninger om den verden, de lever i. Dem vil vi gerne lytte til
og bruge i vores kamp for børns rettigheder, fortæller
Birgitte Kabel, MEGAFONENs redaktør.
På MEGAFONEN er der tekster, video, foto og spil om
børn og unges liv i Danmark, Grønland, Afrika og resten af
verden. Sitet er bygget op omkring forskellige temaer, og til
alle temaer følger lærervejledninger og opgaver til 4.-7. og
7.-9. klasse. Samtidig bliver eleverne opfordret til at være
aktive i debatter, afstemninger og ved at sende billeder og
videoer ind til hjemmesiden.

- MEGAFONEN er en hjemmeside med et budskab. Vi vil
gerne oplyse om udsatte børns liv i Danmark, Grønland og
resten af verden. Men vi gider ikke løfte pegefingre. Vi vil
hellere stille de spørgsmål, der går tæt på, provokerer,
udfordrer og engagerer eleverne, og som lærerne også kan
bruge i en aktiv debat i undervisningen, siger Birgitte Kabel.
Læs mere på www.redbarnet.dk/MEGAFONEN
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Succesfuld
landsindsamling

Grønt partnersk ab
For at give udsatte børn
positive oplevelser og
bedre selvværd laver Red
Barnet naturprojekter.
Projekterne er bl.a. støttet
af Friluftsrådet, Erik Thunes
Legat og Miljøministeriet.

Hvor langt vil du gå for at redde et barn? Søndag den 7.
september gik mere end 5.000 indsamlere fra dør til dør og
samlede syv millioner ind til Red Barnets arbejde i blandt
andet Sierra Leone. Selvom der i 2008 var færre indsamlere
end i 2007, blev der samlet flere penge ind, da hver indsamler samlede mere ind end tidligere - i gennemsnit hele 1200
kroner pr. bøtte. Det er rigtig flot!
Mimi Jakobsen sender sin varme tak til alle indsamlere og
ikke mindst til de 440 lokale koordinatorer – som alle gav
noget af det dyrebareste, de har, nemlig deres tid og engagement. I Sierra Leone bliver pengene fra landsindsamlingen
brugt på børnebeskyttelse og uddannelse.

Fonde støtter udsatte børn
Hvert år modtager Red Barnet uvurderlig
støtte fra større og mindre private fonde.

Foto: LOUISE DYRING/Red Barnet

Foto: LOUISE DYRING/Red Barnet

Fondenes bidrag er helt afgørende for det langsigtede arbejde
for udsatte børn. En stor varm tak skal lyde til de fonde, der
støttede Red Barnets arbejde i 2008:

BIDRAGYDERE

Sortbrogede malkekøer er effektive fortalere for udsatte børn i
Danmark – det opdagede Red Barnet i 2008. Akut mangel på
venskabsfamilier til børn, der har brug for et ekstra netværk,
satte gang i et nyt samarbejde mellem Red Barnet og De Små
Mejerier – på mælkekartoner og i TV.
Samarbejdet betød, at Red Barnet kom langt ud til de mange familier rundt omkring i landet, som kunne overveje at blive venskabsfamilie.
- Vi nåde helt ud på folks køkkenborde og helt ind i deres køleskabe, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Samarbejdet resulterede i en masse henvendelser fra familier, som gerne vil
åbne deres hjem for et barn, der har brug for et ekstra netværk, fortalte Anne Tang, programkoordinator i Red Barnet.

ren ud
ø
-
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rn

2008 blev året, hvor 25øren udgik af den danske
møntfod. Derfor satte Red
Barnet jagten ind på den lille mønt med budskaber,
som alle kunne forstå: For
en 25-øre kan et barn få en
blyant, og for 16 25-ører kan
et barn i et af verdens fattige lande blive behandlet for malaria. Red
Barnets lokalforeninger, genbrugsbutikker
og erhvervspartnere, bl.a. Arbejdernes Landsbank,
tog kampen op og samlede overDetennytter
million
25-ører ind.
at støtte

bø

En bagende sol og en rask løbetur gav knap 2000 børn og voksne sved på panden, da Red Barnet for første gang afholdt børnestafetløb i Fælledparken i København i juni til fordel for Red
Barnet og Mary Fondens projekt Fri for Mobberi. H.K.H
Kronprinsesse Mary var med hele dagen og deltog også i opvarmningen forud for løbet. Børnene løb hver en kilometer
hvorefter, der vankede medaljer, som blev uddelt af
Kronprinsessen. De heldigste fik også et kongeligt kram.
I Århus, nogle få dage senere, var det ikke sved, men masser af
regn børnene fik på panden. Men det afholdt dem ikke fra både
at gennemføre børnestafetten og lytte og danse til Nicolai,
Anne Gadegaard og Caroline og se Teater Kulissen opføre Orla
Frøsnapper.
Red Barnet vil gerne takke Microsoft, IKEA, Codan, Magasinet
Junior og BT for samarbejdet omkring børnestafetten.

Lille mønt –
stor værdi
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Løb og kongelige kram

r
gå

Harald Lyngse's og Inger Lyngse's Børnefond
Ida & J. Rindom's Fond
Ingeniør, kaptajn Aage Nielsens Familiefond
Irene og Morten Rahbeks Fond
J. C. Hempels Fond
JL-Fondet
Kaptajn J. C. Jensen Og Hustru Magdalene, født Schou´s Fond
Komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøe's Familie og funktionærlegat
Kong Frederik VII's Stiftelse paa Jægerspris
Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond
Lemvigh-Müller Fonden
Louis Petersens Legat
Margrethe og Johs. F. la Cours Fond
Margrethegaardens Legat
Mary Fonden
Max Fodgaard Fonden
Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen
Nordea Danmark-fonden
Novo Nordisk Fonden
Oticon Fonden
Otto Bruuns Fond
Politiken-Fonden
Rørkærfonden
Simon Spies Fonden
Skandinavisk Tobakskompagni's Gavefond
Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmann's Fond
Susi og Peter Robinsohns Fond
Thorvald & Rigmor Møllers Mindefond
Toyota Fonden
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond
Villum Kann Rasmussen Fonden
Aase og Ejnar Danielsens Fond

- gi v

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Arbejdernes Landsbanks Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond
Asta & Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Bikubenfonden
BUPL Solidaritets- og kulturpuljen
Dansk Sygeplejeråd
Direktør Otto E. og Sigrid Andersens, født Michaelsens Legat
Dorte - Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond
DR's ønskekoncerter giro 413 - fond
Egmont Fonden
Ellen Hørup's Fond
Erik Thunes Legat
Ernst og Vibeke Husmans Fond - Frantz Hoffmanns Mindelegat
Espefonden
Fabrikant E. H. Ludvigsen & Hustrus Legat
Fabrikant Knud Johan Danielsen og hustru A.L. Danielsen,
født Ferslevs Legat
Fabrikant Mads Clausens Fond
Fabriksejer, Civilingeniør Louis Dreyer Myhrwold og hustru Janne Myhrwolds Fond
Fabriksejer, ingeniør Valdemar Selmer Trane og hustru, Elisa Trane's Fond
Familiefonden af d. 1. oktober 1975
Familien Hede Nielsens Fond
Fonden af 17.12.1981
Foreningen Mødres og Børns Bespisning
Foreningen Roskilde Festival
Foreningen Østifterne
Frederik og Emma Kraghs Mindefond
Frederik Tolto & Hustrus Legat
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Georg og Emilie Petersens Legatfond
Gerda Laustens Fond
Harald Bergstedts Fond

Malkekøer hjælper
udsatte børn

Foto: Marianne Eriksen/Red Barnet
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Spis med hjertet
God mad. God samvittighed. Århusianernes hjerter, munde
og maver blev godt stimuleret, da eventen ’Spis med hjertet’
for første gang blev afholdt til fordel for børn berørt af katastrofer. Ideen bag projektet er, at en række århusianske restauratører vælger at donere én aftens omsætning til et godt
formål – i 2008 til Red Barnets Børnekatastrofefond. Den 2.
oktober arbejdede personalet på 11 restauranter i Århus således gratis, leverandører sponsorerede, gæster betalte, hyggede og kunne være stolte af aftenens flotte resultat: over
150.000 kroner til Børnekatastrofefonden.

Børnekatastrofefonden
Tid betyder liv eller død for børn, når katastrofen rammer. De
har brug for hjælp med det samme. Den bedste hjælp er den, du
giver, før katastrofen rammer. Derfor oprettede Red Barnet i
2008 Børnekatastrofefonden, der betyder, at vi kan hjælpe verdens udsatte børn, når cykloner hærger, krige bryder ud og i
stille katastrofer som f.eks. hungersnøden i Etiopien.
Børnekatastrofefonden er allerede blevet en trist succeshistorie:
Siden lanceringen i foråret har rigtig mange virksomheder og private doneret penge til fonden – og samtidig har flere store kata-

Tættere samarbejde
med virksomheder

Red Barnet
i nye omgivelser

2008 var året, hvor samarbejdet med Red Barnets store partnere som SAS, Microsoft, IKEA og Novo Nordisk - igen udviklede sig. Vi fejrede vores 10 år lange samarbejde med SAS ved
at lave en indsamling på alle danske SAS-fly. I tre måneder blev
150.000 foldere fordelt på sæderne. Her kunne passagererne
læse om Red Barnets arbejde og samarbejdet med SAS og samtidig støtte verdens udsatte børn. Microsoft var hovedsponsor
på Fri For Mobberi Børnestafetten og involverede deres medarbejdere aktivt i arrangementet. Desuden gav det øvrige samarbejde med Microsoft om både hardware og software mere end
500.000 kroner til Red Barnet. Novo Nordisk byggede deres
tredje skole i samarbejde med Red Barnet. Samtidig indledte
Red Barnet endnu et skolebyggeri i Angola. Denne skole er finansieret af Bech-Bruun, som også står for vedligeholdelsen af
skolen de næste fire år.

I forlængelse af et mangeårigt succesfuldt samarbejde med
IKEA, indledte Red Barnet i oktober 2008 et ambitiøst indretningsprojekt. Som en del af IKEAs 'social responsibility-strategi',
valgte de at donere møbler og assistance fra to indretningsarkitekter til de ca. 50 kontorer, som i dag huser Red Barnets 100
medarbejdere.
Til maler- og istandsættelsesarbejdet modtog Red Barnet også
store donationer. HKI, Hans Knudsen Instituttets malerværksted, har således sat farve på kontorer, mødelokaler og gange.
- Dette er en kæmpe gave til os alle. Red Barnet bruger generelt ikke penge på indretning, men vi er jo stadig mennesker,
som har det bedst i rare omgivelser. Fornøjelsen ved at sætte
sig i stolen er uden tvivl større nu i de nye lækre og farverige
omgivelser, sagde Mimi Jakobsen efter istandsættelsen.

strofer rystet verden. Over ni millioner sulter i Etiopien og også
Somalia og andre østafrikanske lande er hårdt ramt. Her har
hungersnøden udviklet sig til en reel sultkatastrofe. Red Barnet
har allerede sendt 6,6 mio kr. til børnene i Østafrika, bl.a. fra
Børnekatastrofefonden. Også ofrene for cyklonen i Myanmar og
flygtningene i Congo har i 2008 fået hjælp fra
Børnekatastrofefonden.

Shitlife 4 Kids
Så er den her! - ShitLife 4 kids. Sådan lød det, da Red Barnet
tog hul på en utraditionel kampagne, der skulle få flere til at
melde sig i kampen for børns rettigheder. Det tegneserieanimerede univers – 'ShitLife 4 Kids' - og den meget direkte
fortællestil tiltrak især de yngre målgrupper. Dermed fik
Red Barnet slået fast, at vi går hele vejen for børns ret til et
bedre liv.

Læs mere på www.redbarnet.dk/boernekatastrofefonden

Red Barnet i flammer
Temperaturen viste minus én grad, men stemningen var
varm på Rådhuspladsen i København, da 325 børn, voksne
og bedsteforældre tændte en fakkel for verdens udsatte
børn på FNs børnerettighedsdag den 20. november. Målet
var at lave et brændende Red Barnet-logo, der som det
første nogensinde bliver registreret i Guiness Rekordbog.
I Holbæk, Gilleleje og Nykøbing Mors trodsede frivillige
fra Red Barnets lokalforeninger ligeledes kulden for at
markere børnerettighedsdagen med fakkellogoer på byernes centrale pladser.

Red Barnets hovedsponsorer i 2008

Red Barnets erhvervspartnere i 2008
ETIK INVEST
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økonomi 2008

Stor opbakning
til verdens udsatte børn

Foto: Pernille Moltrup Gormsen/Red Barnet Ungdom

Tillid er ikke ligefrem et populært ord, når talen
falder på økonomi i disse tider. Ikke desto mindre er
tillid lige præcis det ord, der kendetegnede Red Barnets
økonomi allerbedst i 2008. Det er vi rigtig glade for.

INDTÆGTER TIL HJÆLPEARBEJDE
 Midler fra Danida

Mio.kr.

%

85,0

43,5%

ANVENDELSE AF MIDLER TIL HJÆLPEARBEJDE

Mio. kr.

%

 Afrika

90,0

46,0%

 Midler fra EU

15,0

7,7%

 Asien

40,0

20,5%

 Drifts- og administrationstilskud

10,0

5,1%

 Mellemøsten

7,0

3,6%

85,5
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 Administration

Fødselsdag med rollemodeller til bords
Red Barnet Ungdom fejrede i 2008 sin femårs
fødselsdag og søsatte bl.a. et nyt projekt for
unge rollemodeller.
- Jeg har taget nogle beslutninger og fundet nogle løsninger,
som har hjulpet mig til at handle godt i nogle svære situationer. Jeg vil gerne hjælpe andre unge med at lære at træffe
rigtige valg, så de passer på sig selv, fortæller Ömer Terkesil
på 16 år.
Han er en del af Red Barnet Ungdoms rollemodelsprojekt
UNG2400, som i 2008 uddannede 14 nye rollemodeller, der
tager ud på de københavnske skoler og ungdomsklubber og
bryder tabuer, gør op med fordomme og får unge til at tage
stilling til deres liv.
Rollemodellerne har alle blandede kulturelle baggrunde og er
uddannet i at skabe motiverende og levende fortællinger om
deres personlige livshistorier. Ideen er, at fortællingerne skal
åbne for diskussioner om det at være fremmed i sit eget land,
om fremtidsmuligheder og om ungdomslivet i det hele taget.

Fødselsdag med succes
UNG2400 er allerede en succes og er bare et af de nye projekter, som Red Barnet Ungdom lancerede i 2008, hvor
organisationen også kunne fejre sin femårs fødselsdag.
På bare fem år er organisationen blevet en stærk ungdomsorganisation med en voksende base af medlemmer og mange
engagerede frivillige. Medlemstilgangen til Red Barnet
Ungdom hænger i høj grad sammen med det høje aktivitetsniveau. Ved udgangen af 2008 havde organisationen således
dobbelt så mange projekter som året før.
- Det er dejligt at opleve, hvordan unge frivillige strømmer
til organisationen med ideer og engagement. Samtidig er de
nationale medier også begyndt at interessere sig for vores
arbejde. I 2008 var medierne med i forbindelse med den
landsdækkende kampagne ’Sammen mod mobning’ og integrationskampagnen ’Brug for alle unge’, fortæller Sarah
Franzmann, der er formand for Red Barnet Ungdom.
Tillykke med de fem år!
Læs mere på www.redbarnetungdom.dk

Anvendelse af midler i alt

Hvert år modtager Red Barnet en
uvurderlig støtte fra både private
bidragydere, fonde og virksomheder.
På trods af at disse organisationer,
virksomheder og privatpersoner lever
med krisen i deres hverdag, har vores
bidragydere tilsyneladende fastholdt
bevidstheden om, at der i hele verden
findes børn, der har så hårdt brug for
deres støtte. Børn, hvis liv er en lang
krise, hvis ikke de får afgørende hjælp
udefra.
I Red Barnet er vi stolte over bidragydernes trofaste støtte og tilliden til
vores arbejde. Det er en af forudsætningerne for, at vi kan hjælpe udsatte
børn både ude i verden og henne om
hjørnet. Samtidig er vi også glade for
den tillid, som Danida har udvist os ved
at hæve vores grundbevilling til 50 mio.
kroner. Det er noget, der kan mærkes.

Samtidig er det et udtryk for, at vores
projekter har en meget høj standard.
Den tillid, som Red Barnet nyder
blandt bidragyderne, gør vi vores allerbedste for at leve op til. Set fra den
økonomiske vinkel kræver det en solid
regnskabs- og kontrolfunktion. Det er
bl.a. noget af det, de syv procent, som
Red Barnet bruger på administration,
går til. Det er bidragydernes sikkerhed
for, at pengene når frem og falder i de
rigtige hænder. Derfor er det heller
ikke svært at svare på det ofte stillede
spørgsmål: ’Nytter det at støtte Red
Barnet – eller går det hele til administration?’ Ja, det nytter. Og vi gør en
dyd ud af at holde vores såkaldte
administrationsprocent så lav som
mulig. Men vi forklarer også gerne,
hvorfor de syv procent er helt afgørende for, at vi kan opretholde en høj

13,5

6,9%

195,5

100,0%

kvalitet i hjælpearbejdet, sikre at resultaterne af vores arbejde bliver kommunikeret ud til den danske befolkning
og at bidragyderne også i fremtiden
har tillid til arbejdet for verdens bedste sag.
Red Barnet vil gerne sige vores mange indsamlere, frivillige og bidragydere i
alle afskygninger TAK for tilliden og
støtten i 2008. Vi glæder os til det forsatte samarbejde.
Mimi Jakobsen, generalsekretær i
Red Barnet.
Du er velkommen til at rette spørgsmål
om vores regnskabsforhold til økonomichef Torben Norberg, på telefon
35 36 55 55.

27

Redaktion: Mimi Jakobsen (ansv.), Janne Tynell • ISBN-nr: 978-87-91682-02-5
Forsidefoto: Anna Kari og Lars Bech. Bagsidefoto: Janne Tynell/Red Barnet • Layout: Westring + Welling A/S • Tryk: Clausen Offset Aps

Støt Red Barnets arbejde
Ring 90 56 57 58 og støt med 100 kr.
SMS HJÆLP til 1277 og støt med 100 kr. + alm. sms takst
Giro 540-4312 (Netbank: girotype 01)
www.redbarnet.dk/bidrag

Red Barnet er en del af Save the Children - verdens største uafhængige
børnerettighedsorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og
giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V
www.redbarnet.dk
Tlf: 35 36 55 55

