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Her er Red Barnet

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

Ta’ børnenes parti
Stem på redbarnet.dk. Sådan lød opfordringen, da der i
efteråret 2007 blev udskrevet lynvalg. Politikerne havde tre
uger til at slås om taburetterne på Christiansborg – og Red
Barnet havde tre mærkesager, som vi besluttede os for at
få politikerne til at tage stilling til.
Vi spurgte, hvad politikerne havde tænkt sig at gøre ved
de tusinder af børn i Danmark, der lever under EU's fattigdomsgrænse. Ved forholdene for asylbørnene – og ved
ulandsbistanden til verdens fattigste. Politikerne tog imod
udfordringen, og det kom der mange spændende svar ud af.
Svar, som Red Barnet vil holde dem fast på i dag, i morgen
og i de kommende år.
Red Barnets valgkamp satte børnene på dagsordenen.
Vores kampagne var hverken blå, rød, gul eller grøn.
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Men den var i høj grad børnepolitisk – og i øvrigt et godt
eksempel på, hvordan Red Barnet arbejder:

deres kammerater – for blot at nævne et par eksempler
fra 2007.

Mens hovedkontoret i København koordinerede og producerede valgmateriale, gik frivillige i hele landet deres lokale
politikere på klingen, fik aktiveret lokalpressen og – ikke
mindst – fik vælgerne til at spytte godt med penge i bøsserne på valgdagen. 400.000 kr. til udsatte børn i Danmark
og Grønland. Sådan!

Red Barnet har mandat til at råbe højt på børnenes vegne
både nationalt og internationalt, fordi rygraden i vores arbejde er FNs Børnekonvention. Men vi kan kun gøre det,
fordi frivillige over hele landet, lokale partnere i ind- og
udlandet og – ikke mindst – Red Barnet alliancen er der og
kæmper sammen med os. Til alle dem, skal der lyde en hjertevarm tak for samarbejdet. På gensyn i de kommende år.

Med en fælles indsats bed vi os fast i - og skar ud i pap
- at børns rettigheder ikke kan gradbøjes, hverken i
Danmark eller resten af verden. Det er netop vores fornemmeste opgave - at være der med det samme, når nogen eller noget spænder ben for børns rettigheder. Om
det så er en naturkatastrofe i Afrika eller Asien, asyllejre,
der gør børn psykisk syge eller en økonomi, der afskærer
børn i fattige familier fra at udvikle sig på lige fod med

Foto: Anne Kari

(Angola, Bangladesh, Danmark, Etiopien, Grønland, Guatemala, Indonesien, Jordan, Kenya, Kina
(Tibet autonomous region), Kirgistan, Libanon, Mexico, Pakistan, Peru, Sierra Leone, Somaliland,
Sri Lanka, Sudan og Uganda.)

Venlig hilsen

Generalsekretær Mimi Jakobsen
Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik
Formand: Hans Poulsen
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Hjælp til irakiske børn

Foto: David Greedy

Foto: David Greedy

Børn berørt af krig og katastrofer

- Jeg kan godt lide at lege med bogstaver og sætte dem
sammen. Jeg kan også godt lide at tegne og lege med fly,
fortæller Jafter og putter sig ind til sin bedstemor.
Jafter er fem år gammel og bor i Amman med sin lillesøster, mor og bedstemor. Hans far blev dræbt i Irak, hans
mor har stærke psykiske lidelser, og hele familien bor i
et eneste rum og lever udelukkende af bedstemoderens
pension. - Selvom jeg ikke har råd, så tager vi gerne en
taxa, for at Jafter kan komme i børnehaveklasse. Han
oplever ellers ikke så meget, og jeg vil gerne have, at
han skal lære at læse og skrive – det har vores børn jo
også krav på, siger Jafters bedstemor.

Når vejret
koster børneliv
Vandmasserne væltede ned fra himlen og forvandlede store
områder i Sierra Leone, Uganda og Mozambique til bakteriebefængte mudderhuller. I Bangladesh frarøvede cyklonen
Sidr den fattige befolkning i den sydlige del af landet alt:
Huse, veje, dyr, træer – og børn.
I 2007 fik verden en bitter smagsprøve på nogle af de
klimachok, som vi ifølge klimaforskere vil få mange flere
af i de kommende år. Red Barnet måtte rykke ud til både
Asien, Afrika og Caribien - for når katastrofer rammer, er
børn de allermest sårbare.

Mad, vand og uddannelse
- Min søn holdt fast i min hånd, indtil han blev trukket ud
af mit greb af tidevandet. Jeg så ham først to dage efter.
Da var han død, fortæller Hasina fra landsbyen Kejzurparia
i det sydlige Bangladesh. Hun bryder hulkende sammen,
mens hendes to overlevende døtre klynger sig til hende.
Hasinas familie er bare en ud af flere tusinder, der mistede
et barn og alt, hvad de ejede, da cyklonen Sidr ramte
Bangladesh. De havde brug for hjælp med det samme, og
det fik de. En fælles koordineret indsats mellem Red Barnet
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Syv millioner til børnene
Efter at 6000 indsamlere over hele landet havde
været rundt med raslebøssen for Red Barnet den
9. september, var resultatet syv millioner kroner.
Generalsekretær Mimi Jakobsen glædede sig over, at
Red Barnets landsindsamling 2007 satte rekord, og
hun rettede en varm tak til alle frivillige indsamlere og
koordinatorer, der havde knoklet til fordel for udsatte
børn i verdens fattige lande. Indsamlingsresultatet var
også frugten af en vellykket informationskampagne,
hvor Mimi Jakobsen og børnereporteren Carlos
Mezenga bl.a. bloggede om kap og viste, at Angola er
meget andet end et land med en lang krigshistorie.
Angola er også beriget med et folk, der vil det bedste
for sit land.
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alliancen og lokale samarbejdspartnere betød, at det akutte
nødhjælpsarbejde kunne gå i gang allerede få timer efter, at
den værste storm havde lagt sig.
Første opgave var at få børnene og deres familier væk fra
de farefulde områder. Derefter fik familierne midlertidigt
tag over hovedet, mad, tæpper, medicin, vandrensningsudstyr og andre fornødenheder. Børnene fik sikre områder,
hvor de kunne lege og få hjælp til at bearbejde de voldsomme oplevelser. Og endelig blev der oprettet nødundervisning, som var med til at normalisere hverdagen og skabe
mere trygge rammer for børnene midt i kaos.

En pris til en stemme
Red Barnets Børnerettighedspris 2007 gik til den angolanske børneradio, Radio Uíge, der hver uge giver
stemme til børn i radioprogrammet ’Parque Infantil’.
Der er 10.000 lyttere, og alt foregår ud fra børnenes
synsvinkel: Det er børnene, der sætter dagsordenen.
Det er børn, der interviewer og fortæller. Men det er
både børn og voksne, der lytter.

Bæredygtig nødhjælp
Eksperter vurderer, at antallet af klima- og menneskeskabte
katastrofer vil stige kraftigt i de kommende år. Flere og
mere voldsomme storme, tørker og oversvømmelser er
nemlig den direkte konsekvens af de dramatiske klimaforandringer, som det globale overforbrug af energi har skabt.
Det er de 2,6 milliarder fattigste mennesker i verden,
der er mindst ansvarlige for de globale klimaforandringer.
Paradoksalt nok er det alligevel dem, som betaler den
højeste pris. Det får store konsekvenser for Red Barnets
arbejde. Gennem 2007 rustede Red Barnet sig derfor til at
kunne rykke endnu hurtigere ud til børn i katastrofeområder bl.a. ved at etablere en børnekatastrofefond.

Foto: Louise Dyring/Red Barnet

Naturkatastrofer ramte tusinder af børn over
hele verden i 2007. Red Barnet rykkede ud til
de katastroferamte områder.

Hundrede tusinde irakiske børn lever som flygtninge i
Jordan. Præcis som i Danmark lever mange af dem på
få kvadratmeter med psykisk syge forældre og med få
gode oplevelser i hverdagen. I begyndelsen af maj 2007
startede Red Barnet fire børnehaveklasser for irakiske
flygtningebørn i Jordan, og flere er siden kommet til.

Børnereporteren Carlos Mezenga var i Danmark for
at modtage prisen, som blev overrakt af skuespilleren
Lars Mikkelsen. – De 30.000 kroner vi har fået med
Red Barnets pris, skal bruges til at lave ekstra programmer for. Det er der brug for indtil den dag, alle
børn går i skole, ja indtil den dag, børn i Angola får
alle deres rettigheder opfyldt, sagde Carlos Mezenga,
som ses på billedet til venstre.

Se mere på www.redbarnet.dk/boernekatastrofefonden
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Seksuelt misbrug og handel med børn

For få voksne blander sig i børns sociale liv online. Derfor klæder Red Barnet voksne på til at
tackle børns liv på internettet.

- Der er børn, der kommer ud for negative oplevelser
som trusler og mobning på sms eller seksuelt grænseoverskridende adfærd på nettet. Derfor er det vigtigt,
at lærere og pædagoger har viden på dette område
og ved, hvordan de skal hjælpe børnene, når de har
problemer – også i online-verdenen, siger Kuno
Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Værktøj til fagfolk
Den 19. april 2007 åbnede en ny hjemmeside
med viden og værktøjer til fagfolk, der til hverdag skal tackle børns brug af internet og mobil.
På hjemmesiden kan lærere og pædagoger
få inspiration til en god dialog med børn og
unge om netadfærd. Det er nemlig vigtigt, at
børnene selv er med til at formulere, hvad
der er gode normer på chatten og sms.

B ech

I dag fører børn i stor stil deres sociale liv på nettet og
mobilen. Det er her, de har kontakt med vennerne, her
de bliver underholdt, og her de bliver oplyst. Det er kun
positivt. Men desværre kan de digitale medier også misbruges. Det sker, at voksne blotter sig for børn på webkamera. Det sker også, at børn bliver udsat for fysiske,
seksuelle overgreb efter kontakt på nettet, og at udsatte
børn og unge lokkes til at sælge seksuelle ydelser over
internettet.

- Mange SSP-medarbejdere mærker dagligt behovet for
en større viden om børns sociale liv med internet og
mobil. Det nye materiale vil blive taget imod med kyshånd
af fagpersoner rundt omkring i landet, siger Linda KrügerNielsen, SSP konsulent, SSP-Samrådet.
Hjemmesiden er lavet i samarbejde mellem SSP-Samrådet,
Det Kriminalpræventive Råd og Red
Barnet – og er sponsoreret af
TrygFonden.
: L ar s

Sådan lyder den første del af en ung piges fortælling på
hjemmesiden www.sikkerchat.dk. Drengen viste sig at
være 28, og da pigen nægtede at tage på hotel med ham
en weekend, blev han gal og truende. Pigens fortælling er
langt fra enestående.

Siden er en ny sektion på www.sikkerchat.dk og indeholder blandt andet: Video om børns netmødesteder, rådgivning i konkrete situationer, hvor medierne bruges negativt, inspirationskatalog til lærere og klubmedarbejdere,
liste over lokale foredragsholdere i SSP-regi.

Foto

- Jeg brugte altid de samme to chatrum, når jeg kedede
mig, og her mødte jeg en dreng, som fortalte, at han var
16 år. En aften spurgte han, om jeg ville mødes…

Når voksne krænker
Red Barnet udgav i 2007 et nyt hæfte, der fortæller om
Red Barnets arbejde mod seksuelt misbrug. Hæftet henvender sig til fagfolk og forældre. Seksuelle overgreb er stadig
et tabu for mange mennesker. Det kan være svært at forstå, at mennesker, vi måske kender og holder af, kan begå
så alvorlig en forbrydelse over for et barn. Men vi ved, det
sker hver dag – også i Danmark.

Foto: MIchael Daugaard

Bland dig i børns liv
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- Red Barnet har gennem flere år arbejdet målrettet for
at udbrede viden om seksuelle overgreb på børn. Både
forældre og fagfolk har brug for redskaber for at kunne
handle, skriver Red Barnets generalsekretær, Mimi
Jakobsen, i sit forord til hæftet.

Bliv en haj på nettet

En chance til handlede børn

- Er titlen på en lille bog, som henvender sig til børn i
3. – 4. klas
klasse og deres forældre, og som giver tips, råd
og vejledning
vejledni i at træde de første trin på nettet. Formålet
med bogen er at fremme dialogen mellem børn, lærere
og forældr
forældre, og på den måde ruste børnene til at håndtere nettets
nettet udfordringer.

Ivanka er en tjekkisk pige på 17 år med romabaggrund.
En dag fik hendes familie besøg af Ivankas fætter, der
tilbød Ivanka et job i Sverige. Alle var glade, for hendes
mor havde svært ved at få penge til hendes skolegang.
Men da Ivanka kom til Sverige, blev hun solgt til
bagmæn
bagmænd, der tvang hende til prostitution, inden
hun und
undslap til Danmark…

Mellemøstens misbrugte
M
gte børn
- Min far slog os næsten hver dag. Vi fik tit lussinger,
men hvis vi f.eks. gik uden for huset uden at spørge
rge
g
om lov,
lo slog han os med en stok, fortæller Latifa på
13 år.

- Danma
Danmark er ikke dygtige nok til at identificere børn,
der - so
som Ivanka - er udsat for trafficking, lød en af konklusione
klusionerne i Red Barnets rapport ’Handel med børn i
Danmar
Danmark’. Rapporten anbefalede bl.a., at myndighederne
udarbejd
udarbejder kriterier for, hvornår et barn skal betragtes
som offer
offe for menneskehandel; at der laves et system,
så fagpersoner ved, hvad de skal gøre, hvis de møder
et barn, der er offer for menneskehandel, og at derr
et
t ableres et samlet opholdstilbud særligt rettet mod
d
etableres
handlede børn.
børn.

I dag slår faren ikke mere, men får derimod hjælp tilil
entt
at håndte
håndtere sin vrede af Family Protection Department
(FPD)– en afdeling i det jordanske politi, der udelukkende tage
tager sig af overgreb på kvinder og børn.
o voldelige overgreb på børn har i mange år
Seksuelle og
været tabu i Mellemøsten. Men flere lande i regionen
ko
tager nu konkret
fat på problemet – inspireret af det jorpol som Red Barnet samarbejder med.
danske politi,
I 2007 stod Red Barnet i spidsen for konferencer og udentdannelse af politi, ngo’er, socialrådgivere og andre offentlige myndig
myndigheder.
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Foto: Tom Pietrasih

Børnearbejde
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skadeligt børnearbejde
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ng,
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Sammen for etisk handel
Igennem 2007 arbejdede Red Barnet sammen med
andre folkelige organisationer, fagbevægelse og erhvervslivet om at danne den nye fælles organisation
Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). DIEH skal
klæde danske virksomheder bedre på til at tage
socialt ansvar, når de handler og producerer i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier som Kina og
Indien. Red Barnet vil bruge det nye initiativ til at skabe bedre forståelse for børns og unges rettigheder
og til at få virksomheder til at forebygge og håndtere
børnearbejde rigtigt.

Tager sagen i egen hånd

- Børn skal ikke udnyttes til tungt og farligt arbejde.
Virksomheder spiller en vigtig rolle og har et medansvar for bl.a. at bidrage til børns skoletilbud, siger
Rasmus Juhl Pedersen, CSR rådgiver i Red Barnet.

23.000 børnearbejdere i Bangladesh er gået i aktion for at bekæmpe dårligt arbejdsmiljø
og grov udnyttelse.

Han er 15 år og med i en børneklub i Kurigram i det
nordlige Bangladesh, hvor børnene i fællesskab opsøger
børnearbejdere og deres arbejdsgivere. Klubben oplyser
børnearbejderne om deres rettigheder og lægger pres på
arbejdsgiverne for at få dem til at skabe bedre arbejdsvilkår.

Teater for udvikling
Børnearbejderne i Bangladesh har dannet deres egne klubber, og med støtte fra Red Barnet henter de inspiration og
viden på kurser i for eksempel kommunikation og teater.
Klubberne kæmper bl.a. også for id-kort til børnearbejdere, forhandler løn med fabriksejere, holder møder med
politikere og embedsmænd og laver kritiske teaterstykker.
- Vi laver bl.a. det, vi kalder ’teater for udvikling’. Når vi har
vist et teaterstykke, diskuterer vi med publikum, hvad der
er godt, og hvad der er skidt i stykket, og hvordan vi kan
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løse problemet. På den måde forsøger vi at påvirke folk,
fortæller Bulbul på 15 år.

Børn rykker
Hver klub har en voksen tilknyttet, som hjælper børnene,
hvis de har problemer – f.eks. med at få kontakt til lokalregeringer og andre voksne, der traditionelt ikke gider lytte
til børn. Nogle steder har de voksne allerede fundet ud af,
at børnene rykker mere end de fleste voksne.
- Børnearbejderne i Bangladesh har vist sig at være fantastisk effektive til at tale deres egen sag over for arbejdsgivere, lokalsamfund og myndigheder. De har i praksis opbygget det, vi herhjemme kalder fortalervirksomhed. Det er
meget beundringsværdigt og viser, at der er fremtid i at yde
hjælp til selvhjælp, siger Vita Søgaard Pedersen, programkoordinator i Red Barnet.
I Bangladesh har børnearbejderne ambitioner om at nå ud
til endnu flere virksomheder og arbejdsgivere.
- I fremtiden vil vi holde et møde med alle arbejdsgivere i
Kurigram. På mødet vil vi rose alle de arbejdsgivere, der
holdt deres løfter om at skabe bedre arbejdsmiljø for børnearbejdere, fortæller Zhilik Parvin.

Virksomheder tager ansvar
Red Barnet kunne i 2007 glæde sig over, at flere
selskaber begyndte at tage ansvar for at sikre børns
rettigheder. Ikke kun i forbindelse med skadeligt børnearbejde, men også i forhold til produktion af f.eks.
klyngebomber og landminer.
Igennem mange år har Red Barnet arbejdet for at få
afskaffet skadeligt børnearbejde. Erfaringerne herfra
understreger nødvendigheden af en kritisk dialog
med virksomhederne.
- Det er afgørende, at man ikke blot stopper med at
investere i virksomheder, der anvender børnearbejdere. For det tvinger i mange tilfælde børn til at finde
arbejde andre steder, hvor arbejdsforholdene måske
er meget værre. Vi har derimod gode erfaringer med
at gå aktivt ind og få virksomheder til at forbedre
arbejdsforholdene for børnene, så de eksempelvis
får fritid og støtte til at gå i skole, siger Rasmus Juhl
Pedersen, CSR rådgiver i Red Barnet.

Foto: Tom Pietrasih

- Vores venner har mange problemer. De får ikke morgenmad og bliver behandlet dårligt. De har ikke mulighed for at
lege, deres arbejdsmiljø er farligt, og de har ikke et ordentligt sted at sove. Når vi rykker ud i fællesskab, respekterer
folk os, og de kan ikke undgå os, fortæller Zhilik Parvin i en
weblog på www.redbarnet.dk/ulandskalender.

Foto: Louise Dyring/Red Barnet

Udsatte børn i Danmark og Grønland

Et sted at være
Når stuen er tom og gaden kold, er det rart at have et sted at gå hen. Red Barnet kunne
sidste år udvide sin støtte til væresteder for børn og unge i Grønland, mens statistikkerne
bragte nye triste tal om grønlandske børns vilkår.

- Når festerne bliver for sjove, er der nogle forældre, der
glemmer, at de har børn og skruer op for musikken. Men vi
taler ikke så meget om det her i Mælkebøtten. Vi har det
bare sjovt sammen, siger Mika Fleischer på 11 år, der ikke
kan huske, hvordan man staver hans efternavn. – Men det
er tysk og betyder slagter, siger han.
Mika er et af de mange børn, som dagligt har glæde af værestedet Mælkebøtten i Nuuk. Værestedet er støttet af Red
Barnet, og her kan Mika være sammen med sine kammerater, lave lektier, spille spil og hygge sig.
Flere af Mikas kammerater har et særligt behov for et trygt
sted at være både om dagen og om natten. Det er børn og
unge, som oplever at komme hjem til en tom lejlighed eller
et tomt køleskab, til fordrukne forældre eller et lag øretæver. For selvom de fleste børn og unge i Grønland vokser
op i gode og trygge rammer, er der desværre også rigtig
mange, som mistrives.

- Når man ikke får mad nok, bliver man træt og oftere syg. Det giver børnene et dårligt udgangspunkt
for at følge med i skolen og udvikle sig socialt sammen
med andre børn. I mange grønlandske byer er der heller ingen tilbud for børn efter skoletid. Derfor ender
mange foran fjernsyn og computer. Det er bekymrende og kan på sigt føre til ensomhed, isolation og
dårligt helbred, siger Dorrit Hermann, programkoordinator i Red Barnet.

Fattigdom og isolation
Tallene for seksuelle overgreb,
fattigdom og selvmord
blandt grønlandske børn
og unge har i flere år
talt deres eget triste
sprog. Og i 2007
viste undersøgelser yderligere,
at hvert sjette
skolebarn går
sulten i seng
eller sulten i
skole, og at
alt for mange
børn er ensomme og
inaktive.

På baggrund af gode erfaringer fra værestederne i både
Nuuk og Qaanaaq kunne Red Barnet først og fremmest
lægge et nyt værested på tegnebrættet i Upernavik på
vestkysten. Det nye værested forventes at stå klar i
2009. Samtidig sikrede et støttebeløb på hele seks millioner kroner fra BIKUBENFONDEN, at værestederne
i Nuuk og Qaanaaq nu kan videreudvikles.
- Der er et enormt behov for at skabe trygge rammer
for børnenes fritidsliv i Grønland, hvor fællesskab med
kammerater kan kombineres med voksenomsorg. Det
er et helt nødvendigt alternativ til en rodløs og udsat
tilværelse, siger Dorrit Hermann.

Foto: Helle Kjærsgaard/Red Barnet

Fri for Mobberi
- Jeg giver dig lige lidt massage, hviner Ronja, mens hun triller
rundt på gulvet med Kasper. Hendes arme kan lige akkurat
nå rundt om hans mave. – Det kilder, klukker Kasper, inden
hans grin går over i højlydte hik.
For Ronja, Kasper og de andre børn i Børnehaven på
Hoppesvej i Kolding er massage blevet en naturlig del af deres hverdag. Massage er også en del af Red Barnet og Mary
Fondens projekt Fri for Mobberi ud fra devisen om, at ’den
man rører, mobber man ikke.’

Fri for Mobberi blev skudt i gang i 2007 og giver for første
gang daginstitutioner og skoler i hele landet mulighed for at
forebygge mobning med konkrete pædagogiske redskaber
fra den såkaldte Fri for Mobberi-kuffert. Projektet henvender sig til både børn, pædagoger og forældre, og ideen er at
hjælpe børnene til at opbygge sunde børnefællesskaber, der
bygger på værdier som tolerance, respekt, omsorg og mod.
Allerede et år efter lanceringen har forskning fra Roskilde
Universitetscenter vist, at den tidlige indsats mod mobning,
giver gode resultater.

To en halv times matematik uden pause kan ikke slå
børnene fra Asylcenter Sandholm ud. I skovbunden
har de fundet pinde, blade og kogler, som har givet
dem ny indsigt i matematikkens verden: De har lært
at regne med både meter, centimeter og diameter.

Red Barnet udvider

Læs mere i hæftet 'Grøndlands børn og unge'.
www.redbarnet.dk/materialer

udsat te børn i
Red Barnet arbejder for ved organisering af
.
bl.a
d
lan
Danmark og Grøn
e for børn og forældre
lejr
og
r
ete
ivit
akt
em aktiv indvenskabsfamilier,
og socialt net værk. Genn
med begrænset overskud koler for asylbørn og meget mere.
sats mod mobning, naturs

Asylbørn får eget naturområde

- Vi har jo bare leget, siger Selman i spisefrikvarteret,
da børnene sidder rundt om bålet og spiser den mad,
de selv har lavet.
Red Barnet kunne i 2007 udvide sine naturaktiviteter
for asylbørn i Danmark, da Skov- og Naturstyrelsen
forærede asylbørnene deres eget naturområde på to
tusinde kvadratmeter i Vestskoven ved København.
Red Barnet har åbnet en skovskole i området, hvor
asylbørnene bliver undervist af naturvejledere.
- De lærer ikke blot en masse. De bruger også sig
selv og hinanden. Det styrker dem socialt og mentalt,
og det er helt afgørende for disse børn, der ofte har
traumatiske oplevelser med i rygsækken, siger Red
Barnets naturvejleder Thor Hjarsen.

Etniske unge: Så lyt dog!

Børn bygger bro over sundet

- Vores forældre siger, at vi skal blive læger eller ingeniører. Skolevejlederne siger social- og sundhedshjælpere.

- Det bedste ved at være her er, at jeg er sammen
med min familie. For når jeg er på koloni, så savner
jeg min mor meget. Det her er lige som at være på
koloni med alt det sjove, bare uden at savne min
mor. Og når man ikke savner sin mor, er det meget
lettere at få venner, siger 12-årige Camilla Glantz fra
Malmø.

Sådan lød det fra en gruppe etniske minoritetsunge,
da de i efteråret 2007 var på højskole med Red
Barnet. Når de unge har svært ved at gennemføre en
uddannelse, skyldes det nemlig ofte dårlig vejledning
og manglende opbakning fra voksne omkring dem.
Red Barnets højskoleprojekt hjælper derfor de unge
med at træffe det rette uddannelsesvalg gennem individuel vejledning og undervisning - men først og fremmest ved at lytte til de unge.
- Vi oplever, at de unge er frustrerede og rådvilde,
fordi de voksne i familien og i skolen trækker i hver
sin retning. Det ender med, at de har svært ved at
mærke, hvad de selv vil, og bl.a. derfor dropper mange ud af uddannelserne. Hvis vi skal vende billedet,
kræver det, at de voksne anerkender, støtter og lytter
til dem, siger Tine Kristensen, projektkoordinator i
Red Barnet.

Når pengepungen er flad og overskuddet lille, kan
en tur over Øresund gøre underværker. Det oplever
udsatte børn i Danmark og Sverige, der bygger bro
mellem hinanden i Red Barnets Øresundsprojekt.
Her får de mulighed for at komme på lejre og aktiviteter, der skal tage livtag med den isolation og ensomhed, som mange udsatte familier lever i.
- Der er tale om familier, som ellers ikke kommer
på ferie i udlandet. For dem er det stort at opleve
et nyt sprog, nyt land og nye penge. På den måde
bliver verden større for dem, siger Caroline HolsteinLedreborg fra Red Barnet.

Læs mere: www.redbarnet.dk/mobning
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Foto: Sita Michael Bormann/Red Barnet

Hiv/aids og fattigdom
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Danmarks Indsamling
udsat for vold, seksuelt
og stiglt misbrug, prostitution
pros
matisering.

Det gik over alt forventning, da Danmarks Indsamling kulminerede med DRs tv-show i februar 2007 og indbragte
53 millioner kroner til en række danske ngo´er. Ialt 2,9 millioner kroner gik til Red Barnets arbejde for at hjælpe børn
berørt af hiv/aids i Etiopien.

Derudover hjælper projektet også indirekte 6-7000
andre børn og unge fra lokalområdet via oplysningsarbejde i lokalområdet – og ca. 3000 pårørende/familier,
lærere og fremtrædende personer fra lokalområdet
bliver involveret via informationskampagner, mobilisering af lokale kræfter og fortalervirksomhed for at
nedbryde barrierer og skabe et lokalt sikkerhedsnet
for de forældreløse.

>>

I dag er Sarah en aktiv forkæmper for unge hiv-smittedes rettigheder.

Mor kaldte mig
en omvandrende kiste
Som 14-årig blev Sarah Adong opgivet af sin familie. Hun er hiv-smittet og ikke værd at investere i.
Red Barnet arbejder for at give hiv-smittede børn i Afrika et liv med en fremtid.

Som så mange andre dage satte Sarah sig på sin plads og
glædede sig til, at første time skulle gå i gang. Hun elskede
at gå i skole – især når de havde matematik. Men før hun
nåede at få sit hæfte op af tasken, kaldte inspektøren på
hende. – Du skal gå hjem, for du er blevet meldt ud af
skolen, sagde han og forklarede, at hendes mor ikke havde
betalt denne måneds skolepenge.
Sarah var et stort spørgsmålstegn. Der måtte være sket en
fejl. Hun løb hele vejen hjem til sin mor og spurgte stakåndet, om det kunne være rigtigt, at hun ikke havde betalt
skolepenge i denne måned.
- Ja, det er rigtigt. Det er ikke værd at betale dine skolepenge, for du er alligevel en omvandrende kiste, sagde moren.
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Et liv med hiv
Der gik ikke længe, før Sarah selv begyndte at føle sig som
en omvandrende kiste. Selvom hun endnu ikke kunne mærke sygdommen, satte hun sit liv på stand-by.
Først da en bekendt tog hende med til Red Barnets samarbejdspartner, Health Alert Uganda i den nordlige Guluprovins, fandt hun ud af, hun faktisk havde en fremtid på
trods af hiv-smitten. Hun blev optaget i et projekt, der
støtter hiv-smittede børn og unge og fik adgang til behandling på Gulu Hospital i nærheden. Projektet lagde også ud
for hendes skolepenge, så hun kunne komme tilbage i skole.
Da hun vendte tilbage til familien, genvandt de troen på, at
Sarah kunne få et godt liv og bidrage til familiens hverdag
og udvikling. Familien betaler igen skolepenge for Sarah, og
hun er blandt de dygtigste elever i klassen.

Svigtet og alene
Beskeden ramte Sarah som et lyn. Hun satte sig ned og
stirrede forstenet ud i luften. Hun var bare 14 år, og ikke
alene var det gået op for hende, at hun var hiv-smittet hendes egen mor havde også opgivet hende og sat en stor
streg over hendes fremtid.
I de følgende dage gik Sarah hvileløs rundt. Hun følte sig
svigtet og alene og søgte tilflugt hos sin tante, som hun
altid havde været særligt knyttet til. Tanten ville i hvert tilfælde ikke afskrive hende – og måske ville hun endda betale
hendes skolepenge?
Men der var ingen hjælp at hente hos tanten. Hun gav
Sarahs mor ret: En fattig familie har ikke råd til at investere
i noget, der ikke er fremtid i.

Foto: Frederic Courbet

Med pengene kan Red Barnet give 700-1000 forældreløse
børn direkte adgang til sundhed, omsorg og skole i tre
år. Ved at oprette væresteder, hvor børnene får omsorg,
adgang til sundhedstjek og boglig eller håndværksmæssig
uddannelse, kan man minimere risikoen for, at de bliver

- Mange mennesker – både i Danmark og resten af verden
– ved ikke, at hiv-smittede børn faktisk kan få et relativt
langt og godt liv, hvis de bare får den rette medicin, pleje
og rådgivning. Derfor er oplysning en vigtig del af Red
Barnets projekter i Etiopien og Uganda. Oplysning er dels
med til at forebygge spredning af sygdommen og give børn
og familier håb for fremtiden. Og dels med til at bekæmpe
den stigmatisering og diskrimination, som mange hiv-smittede børn oplever, siger Sita Michael Bormann, programkoordinator i Red Barnet.
I dag er Sarah en aktiv forkæmper for unge hiv-smittedes
rettigheder i sit lokalsamfund. Hun giver gode råd til andre børn og unge og deltager i informationsaktiviteter via
lokalradio, teatershows og musikarrangementer i Gulu.

Bush mod kondomer
Få penge til bekæmpelse af hiv/aids, men glem alt om
sex før ægteskab og kondomer. Sådan lød kravet fra
den amerikanske præsident til udviklingslandene. En
betingelse for at modtage penge fra Præsidentens fond
– ’President’s Emergency Plan for AIDS Relief’ på 15
millioner dollars er nemlig, at 1/3 af pengene SKAL gå
til fremme af seksuel afholdenhed, og at man ikke må
uddele eller promovere kondomer.
Noget tyder på, at det har fået aids-kurven i Uganda
til at stige, og derfor slog Red Barnet alarm. Sammen
med en række andre internationale organisationer
underskrev Red Barnet en erklæring, der anbefalede
præsident Bush til at fjerne restriktionerne.
- Vi har mærket en stigende modstand mod uddeling af kondomer til promovering af sikker sex og er
bekymrede for, at denne modstand vil resultere i, at
vores egne projektpartnere vil begrænse adgangen til
gratis kondomer og åben og ærlig seksualvejledning,
lød det fra Red Barnets internationale chef.

Red Barneta årsberetning 2007
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Foto: Thorsten Overgaard
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Prinsessen på besøg

Den globale kunstbegivenhed CowParade donerede
1,4 mio. kroner til Red Barnets arbejde i Danmark
og Grønland, da 40 modeller af køer, dekoreret af en
række danske kunstnere, blev solgt til højestbydende
på lauritz.com. Inden den store auktion kunne køerne ses på gader og stræder i København.

H.K.H. Kronprinsesse Mary kunne med egne
øjne se, hvordan børn, personale og forældre bekæmper mobning igennem Red Barnets
projekt Fri for Mobberi. Det skete, da hun
besøgte daginstitutionerne på Venøvej og
Skjoldhøjskolen i Århus.

- Vi er super glade for, at en kulturel begivenhed som
CowParade har valgt at støtte Red Barnets arbejde.
Det giver os mulighed for at sætte fokus på de store
problemer, som mange børn i både Danmark og
Grønland desværre lever med, sagde Red Barnets generalsekretær Mimi Jakobsen. - En god kombination
af fest og alvor.

Kronprinsesse Mary har fra starten været en af
drivkræfterne i projektet:
- Jeg er fantastisk imponeret. Nu har vi siddet
og diskuteret og formet teorien bag projektet.
Derfor er det dejligt at se, hvor godt det fungerer i praksis. Og hvis det bare kommer til at
fungere sådan fremover, så bliver det en kæmpe
succes, sagde kronprinsessen på det efterfølgende pressemøde.

Red Barnets pionerprojekt Fri for Mobberi oplevede i
2007 en enorm interesse og opbakning mange steder
fra: MGP-stjernerne B-Boys, Nicolai, Anne Gadegaard
og Caroline sagde NEJ til mobning i deres støttesang
’Gør noget’. Mens Ellen Hillingsø, Bubber, Kaya Brüel
og Ole Kibsgaard hver skrev en Pixi-bog med mobning som tema, hvoraf 1 kr. pr. solgte bog går til Red
Barnet. Bøgerne er udgivet af Forlaget Carlsen, som
også valgte at tildele Red Barnet den fornemme, pelsede ’Rasmus Klump pris’ for projekt Fri for Mobberi:
- I Rasmus Klumps verden bliver forskellighed set som
en styrke, og udfordringer klares med venners hjælp.
Ingen bliver holdt udenfor – tværtimod er godt kammeratskab grobund for fantastiske oplevelser, eventyr og masser af sjov, sagde Lone Ibsen fra Forlaget
Carlsen bl.a. ved overrækkelsen.
Også Microsoft bakkede massivt op om projektet ved
at donere 100.000 kr. til Fri for Mobberi i stedet for
at give gaver til deres ansatte i forbindelse med prisen
’Danmarks bedste arbejdsplads’.
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Et sted at være i Grønland

God karma for børn

Takket være donationer fra flere private fonde kan
udsatte børn i Grønland glæde sig over at have et
trygt sted at gå hen efter skole og om aftenen. – Et
pusterum i en hverdag, der ofte er præget af problemer. Igennem en treårig samarbejdsaftale og i alt seks
mio. kr. støtter BIKUBENFONDEN de to væresteder
i Nuuk og Qaanaaq og Red Barnets generelle udviklingsindsats i Grønland.

God jul – god karma. Kernen i karma-begrebet
er, at det, du sender ud i verden, kommer tilbage til dig igen. Det valgte mange virksomheder
at føre ud i livet ved - gennem Red Barnet - at
sende 20 børn i verdens fattigste
lande i skole i et helt år
for 5000 kr.
Som tak for deres
sociale ansvarlighed
modtog virksomhederne bogen Company
karma, skrevet af
Christian Stadil og
Steen Hildebrandt, udgivet på Forlaget Børsen.

OAK Foundation har også støttet etableringen af værestederne, ligesom VILLUM KANN RASMUSSEN
FONDEN gør det muligt at etablere et nyt værested
i Upernavik med en donation på godt 10 mio. kr. Det
nye værested forventes at stå klar i sommeren 2009.

Foto: Helle Kjærsgaard/Red Barnet

Fri for Mobberi

Foto: Louise Dyring/Red Barnet

Kunstner: Lisbeth Krøll

Kunstkøer donerede 1,4 mio. kr.

Red Barnet – jorden rundt
Arbejdernes Landsbank valgte igen i år at støtte
Red Barnets arbejde med en kalender til deres
kunder og partnere. Kalenderen for 2007 kom
hele jorden rundt og gengav i smukke billeder
den store mangfoldighed i Red Barnets arbejde.

Red Barnets årsberetning 2007
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Novo Nordisk sender børn i skole
I 2006 kunne børn i Angola glæde sig over en ny skole. I 2007 var det børn i Cambodia, der glædede sig.
Red Barnet og Novo Nordisk bygger skoler til børn
berørt af krig og konflikt, og samarbejdet betyder, at
Red Barnet de næste tre år kan bygge tre nye skoler i
lande, hvor skolegang er forbeholdt de få heldige.
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SAS skaffede 500 indsamlere
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’En dag kommer Mikkels far hjem og fortæller,
at de skal ud og samle ind til nogle børn, der
bor i et land i Afrika. Landet hedder Angola.’
Sådan lyder første side af børnebogen ’Da
Mikkel hjalp Rosa med at komme i skole’.
Bogen er en gave fra SAS til de af deres kunder,
der valgte at bruge tre timer af deres søndag på
at samle ind til verdens udsatte børn ved Red
Barnets landsindsamling 2007. Det lykkedes SAS
at skaffe hele 500 indsamlere.

Skoleprojekterne er en del af Red Barnets globale
kampagne ’Skriv en ny fremtid’, der inden 2010 skal
sikre tre millioner børn i lande berørt af krig og konflikt adgang til uddannelse og forbedre undervisningen
for fem millioner børn.

Jul i Det Kgl. Teater

Klæder, der glæder

Naturen gavner udsatte børn

- Wauv – det var fedt, lød det, da børn og deres forældre havde set forestillingen Nøddeknækkeren i Det
Kongelige Teater i december. Først var der børnebuffet i Det Kongelige Teaters gemakker. Her stod den
bl.a. på frikadeller og ris a la mande. Undervejs fortalte
skuespillere og dansere om forestillingen, og børnene
fik godteposer og gaver.

Under modeugen i København fik Red Barnet overrakt 100.000 kr. fra det danske designerlabel Psycho
Cowboy. Pengene gik bl.a. til arbejdet med tidligere
børnesoldater i Uganda. Donationen stammer fra
salget af en serie T-shirts og sweatshirts, designet af
den danske multikunstner Mani Spinx.

Når børn fra danske asylcentre, specialinstitutioner og udsatte familier går på opdagelse i
naturen med Red Barnets naturvejleder, er det
med til at styrke deres selvværd og positive udvikling.

Foto: Louise Dyring/Red Barnet

For mange børn og forældre var det deres første tur i
det gamle teater. Besøget gjorde et stort indtryk og gav
dem en fælles oplevelse, som de kan glæde sig over lang
tid fremover. Arrangementet var sponsoreret af Red
Barnets Erhvervspartner CSC og Det Kongelige Teater.

Red Barnets naturaktiviteter fik i 2007 støtte
fra både Erik Thunes Legat og Friluftsrådet.

Generalsekretær Mimi Jakobsen tog imod checken
og takkede for bidraget til verdens udsatte børn.
Samtidig benyttede hun lejligheden til at opfordre
andre tøjproducenter til at indgå et samarbejde med
Red Barnet. - Red Barnet samarbejder på mange forskellige måder med både store og små virksomheder.
På den måde gør vi det let for erhvervslivet at støtte
verdens vigtigste sag.

Red Barnets hovedsponsorer i 2007

Red Barnets erhvervspartnere i 2007
ETIK INVEST

Børn byggede skole til Angola
Danske skolebørn smøgede ærmerne op og byggede
skoler til børn i Angola sammen med bl.a. Sebastian
Klein, Rushy Rashid og sangerinden Julie.
Skolebyggeriet foregik på gaden og på folkeskoler over
hele landet og markerede Red Barnets landsindsamling,
hvorfra en stor del af pengene gik til at få børn i skole i
Angola. Generalsekretær Mimi Jakobsen lagde den første sten til byggeriet – en gylden sten, der er signeret
af Red Barnets protektor H.K.H. Kronprins Frederik.
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Hæder til Red Barnet
Ved DRs Award Show ’Grand Danois’ modtog
Red Barnet og The Voice den fine Grand Danois
Orden for kampagnen ”Drop mobning”.
Studieværten Signe Lindkvist gav kampagnen disse roser med på vejen ved prisoverrækkelsen:
- Kæreste jer, der gør en forskel. Hvis man en
gang i livet har prøvet at blive mobbet, hvis man
bare en enkelt gang er blevet drillet, så glemmer
man det aldrig – det gør ondt, det svier og det
stikker rigtig dybt ind i sjælen.
Det har jeg og tusindvis af andre prøvet. Men
der er ikke mange tusinde, der stiller sig op og
med klar røst siger ’drop mobning’, det gør I.

Red Barnets årsberetning 2007
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Red Barnet Ungdom

Penge til verdens bedste sag

Da Børnekonventionen
blev voksen

Af Mimi Jakobsen

Bruttoindtægter 2007
I alt 181,4 mio.

revis
Pæne tal på bundlinien er ikke bare noget, der glæder revisoren.
For Red
Barnet betyder det, at arbejdet for verdens udsatte børn har et solidt fundament. En god og sund økonomi giver os nemlig det bedste udgangspunkt
for at planlægge vores indsats på såvel den korte som den lange bane. Det
er helt afgørende i kampen for at sikre børns rettigheder. Derfor er det
meget glædeligt at se tilbage på et år, hvor Red Barnet endnu engang er
ænt resultat – uden stort over- eller underskud.
kommet i hus med et pænt

Børnestemmerne var lige så høje som ambitionerne om, at alle børn skal kende til deres
rettigheder, da Red Barnet Ungdom inviterede til Børnekonventionens 18-års fødselsdag.
De danske skoleelever ved mindre om børns rettigheder
end mange børn i Afrika. Det bør der gøres noget ved,
mener Red Barnet Ungdom, der derfor valgte at bruge
Børnekonventionens 18-års fødselsdag til at sprede budskabet om, at børn har ret.
- I vores arbejde med børn og unge kan vi se, at mange
danske børn ikke får den fornødne information om deres rettigheder, og dermed er børnene ikke rustede til
at få medindflydelse. Det er simpelthen for dårligt, siger
Delphine Pawlik, eventkoordinator i Red Barnet Ungdom.

Børn underviser børn

Danida – 77,9 mio. – 43%
EU – 17,7 mio. – 10%

- Børnene har virkelig nydt at arbejde med denne udfordring, og for mange af dem har det f.eks. været en øjenåbner, at skolegang, som vi er vant til, slet ikke er en selvfølge
andre steder på kloden, sagde Christina Degn Wille, lærer
på Guldberg Skole.

Indsamlede midler – 64,8 mio. – 36%
Genbrugsbutikker – 1,4 mio. – 1%
Tips & Lotto – 3,8 mio. – 2%
Fonde og andre organisationer
– 6,0 mio. – 3%

Foruden fødselsdagsballoner og kakao med flødeskum tilbød Red Barnet Ungdom også børn at illustrere, hvad de
mener, deres rettigheder er, i tegninger og malerier. Deres
værker blev hængt op i et 60.000 meter farvestrålende
spindelvæv installeret på dagen af billedkunstneren Karoline
H. Larsen.

Andet – 9,8 mio. – 5%

2007 bød på hele to indsamlinger til fordel for verdens udsatte børn. Først
og fremmest Red Barnets anden landsindsamling, der med et imponerende
engagement fra lokalforeninger, frivillige, koordinatorer, virksomheder og
indsamlere gav et flot resultat på mere end syv millioner kroner. Og så
valgindsamlingen, hvor de frivillige igen måtte ud med indsamlingsbøsserne
med kort varsel. Indsamlingen ved valgstederne i store dele af landet indbragte ikke alene 400.000 kroner til udsatte børn i Danmark og Grønland
– den sikrede også, at vælgerne fik verdens bedste sag med helt ind i
stemmeboksen.
Foto: Red Barnet Ungdom

Op til børnerettighedsdagen den 20. november havde Red
Barnet Ungdom undervist københavnske skoleelever i
Børnekonventionen. På selve dagen var det så elevernes tur

til at videreformidlede deres nye viden til andre elever. Det
skete under festlige forhold i H.C. Andersen Slottet i Tivoli.
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arbejde på :

Anvendte indtægter 2007
I alt 136,5 mio.

72 millioner af verdens børn

FNs Konvention om Barnets

Mange børn og forældre i

går ikke i skole. 37 millioner

Rettigheder slår fast, at børn

Danmark har brug for et ekstra

bor i områder, der er berørt

har rettigheder på lige fod med

netværk. En familie, der kan

af væbnet konflikt. Red Barnet

voksne. Børnekonventionen,

give en hjælpende hånd, når det

arbejder for, at uddannelse skal

som den populært kaldes, blev

kniber med børnepasningen. En

gives til alle børn, selv under de

vedtaget i 1989 og er rygraden

familie, der husker barnets fød-

mest vanskelige forhold. Vi kan

i Red Barnets arbejde.

selsdag, tager med til teater-

udrydde fattigdom på globalt
plan, hvis alle børn får mulighed

Alle verdens lande på nær USA

deres hjem i weekender, ferier

for at komme i grundskole.

og Somalia har tiltrådt Børne-

og på udvalgte hverdage.

konventionen, hvis fire hovedMed kampagnen ‘Skriv en ny

Befolkningens engagement og vilje til at bidrage til kampen for verdens udsatte børn vidner om, at der generelt er stor tillid til vores arbejde. Det er
vi både glade for og stolte af. Men i forbindelse med efterårets debat om
de humanitære organisationers brug af midler, måtte vi igen ud og forklare,
hvordan vi bruger vores penge. Og det gør vi gerne.
For selvom alt koster penge – også danske organisationers humanitære
arbejde – så er vi glade for at kunne slå fast, at langt de fleste penge går til
børnene. Red Barnet bruger kun syv procent til administration. Med andre
ord, hvis du giver 100 kroner til Red Barnets arbejde, går de 83 kroner til
udsatte børn. Syv kr. går til administration og 10 kr. går til indsamlinger og
oplysningsarbejde om udsatte børn over hele verden.

principper i er:

fremtid’ vil Red Barnet alliancen inden 2010:
• Sikre tre mio. børn ramt af
konflikt adgang til uddannelse
af høj kvalitet

• Alle beslutninger vedrørende

nuværende undervisning for

Afrika – 83,0 mio. – 61%

fem mio. børn ramt af konflikt

(artikel 3)
• Barnet har ret til overlevelse
• Barnet har ret til beskyttelse
mod diskrimination. (artikel 2)
• Barnet har ret til deltagelse i
beslutninger vedrørende sit

Tak for støtten og debatten i 2007.
Mellemøsten – 4,4 mio. – 3%

Læs mere på:

Globalt – 9,7 mio. – 7%

www.redbarnet.dk

eget liv. (artikel 12-14)
Læs mere på:

Danmark/Europa – 13,8 mio. – 10%

www.redbarnet.dk
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venskabsfamilie gennem Red
Barnet.

der er til barnets bedste.

og udvikling. (artikel 6)
• Forbedre kvaliteten af den

Hvis du har tid, plads og overskud i din hverdag, kan du blive

barnet skal tages ud fra, hvad

Asien – 25,6 mio. – 19%

Red Barnets økonomiske årsberetning er tilgængelig på www.redbarnet.dk

forestilling på skolen og åbner

Læs mere på:
redbarnet.dk/venskabsfamilier
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Skriv en
ny fremtid
Foto: Anna Kari

Børn
har ret
Foto: Louise Dyring/Red Barnet

Foto: Janne Tynell/Red Barnet

Bliv
venskabsfamilie

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
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