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Børn berørt af
krig og katastrofer
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Børnene er de mest sårbare, når krige og katastrofer raser. De risikerer at miste livet eller deres
forældre. Børn tvinges til at være soldater eller udnyttes seksuelt. Og børn berøves deres fremtid:
De får ingen uddannelse. Skolerne er det første, der bryder sammen og det sidste, der bliver
genetableret efter krige og katastrofer.

Krigen i Mellemøsten
med børnenes øjne

Red Barnet råber op
Udsatte børn i Grønland får et børnehus. Aidsramte børn i Afrika
kommer i skole, får medicin og omsorg, mens børnehavebørn i
Danmark lærer at opbygge sunde kammeratskaber fri for mobberi.
Mangfoldigheden i Red Barnets projekter er stor. Det skal man ikke
læse langt i denne årsberetning for at opdage, og det er vi stolte af.

- Gid denne dumme krig var overstået! Jeg savner
mit hjem, mine ting og at lege med vennerne, ligesom
jeg plejede at gøre, sagde Mohammed Ahmad abed-El
Aal kort tid efter, at krigen mellem Israel og Libanon
brød ud i begyndelsen af 2006.

Men konkrete projekter er langt fra nok i kampen for varige
forbedringer for børn og deres rettigheder. Derfor arbejder
Foto: Anna Kari

Han er et af de børn, der flygtede fra krigens rædsler
og søgte ly hos en af Red Barnets partnerorganisationer. Her fik han hjælp til at udtrykke sin angst for krigen og de svære følelser, der opstår, når man bliver
fordrevet fra sit hjem. Og der var nok at tage fat på:
- Da bomberne begyndte at falde, var jeg rædselsslagen. Jeg så mange døde og sårede og smadrede
huse, sagde Mohammed Ahmad abed-El Aal, der
kunne ånde lettet op i et af de 29 ”sikre områder
for børn”, som Red Barnet etablerede under krisen i
Mellemøsten.

Red Barnet hver dag for at minde politikere og regeringer om
de forpligtelser, de har påtaget sig gennem ratificeringen af
Børnekonventionen. Vi taler børnenes sag. Vi råber op. Både i
medierne og over for Folketinget, EU og FN.
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I 2006 var der desværre alt for mange grunde til at råbe rigtig
højt på børnenes vegne. I medierne kritiserede vi de uanstændige
forhold for asylbørn i Danmark og bad regeringen sætte børnenes tarv og helbred højere end udlændingeloven. Vi blandede os i
debatten om handel med børn, seksuelt misbrug og børns chatvaner. For blot at nævne et par eksempler.

Hjælp til ofrene for krigen i Mellemøsten
Under krisen i Mellemøsten ydede Red Barnet
alliancen – Save the Children humanitær bistand
til interne flygtninge i det sydlige Libanon. 47.000
mennesker, inklusiv 19.000 børn, modtog nødhjælpspakker med mad, modermælkserstatning,
bleer, legetøj og andre fornødenheder. Desuden
etablerede Red Barnet alliancen skoleundervisning
og andre aktiviteter for børnene i de krigshærgede
områder og vejledte den libanesiske regering i
at udarbejde en omfattende plan for psykosocial
støtte til børn i Libanon.

Samtidig forsynede Red Barnet politikere med baggrundsviden og
anbefalinger om alt fra børneporno på internettet til konflikten
i Uganda. Et konkret resultat af det solide benarbejde er, at FNs
Sikkerhedsråd nu jævnligt rapporterer om situationen for børn
i en række konfliktramte lande. Et andet er, at Europarådet har
indført regler, der forpligter EUs medlemslande til at forsøge at
identificere og hjælpe de mange børn, der er ofre for seksuelle
krænkelser på nettet. Og jeg kunne blive ved.
Men de mange gode resultater kunne vi dog aldrig opnå alene.
Samarbejdet med de frivillige, lokale partnere i ind- og udland og
ikke mindst Red Barnet alliancen – Save the Children er helt afgørende for, at det gang på gang lykkes os at sætte børnene på den
politiske dagsorden. Jeg vil gerne sige tak for et fantastisk samarbejde til alle Red Barnets partnere. Samtidig skal der lyde en varm
tak til alle, der støttede Red Barnets arbejde og gjorde det muligt
for os at råbe op i 2006.

Venlig hilsen

Generalsekretær Mimi Jakobsen

Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik • Formand: Hans Poulsen

Generalsekretærer
på besøg i Uganda
Mimi Jakobsen besøgte det nordlige Uganda sammen
med fire andre generalsekretærer i Red Barnet alliancen.
I Uganda er knap en million børn berørt af en mangeårig
væbnet konflikt. Generalsekretærerne fra Danmark, Norge,
Storbritannien, Sverige og USA besøgte blandt andet en lejr
for internt fordrevne.
Med sig hjem bragte generalsekretærerne stærke billeder
fra livet i lejren, hvor børnene hver eneste dag lever med

Sierra Leone
– nyt samarbejdsland
Vi skal sikre så mange børn som muligt en god skolegang.
Det var målsætningen, da Red Barnet i 2006 begyndte
at arbejde sammen med et af verdens fattigste lande,
Sierra Leone. Red Barnet har valgt at fokusere på uddannelse i det nye samarbejdsland og har taget fat på at
hjælpe myndighederne med at opbygge og administrere et
skolesystem, der tager udgangspunkt i elevernes behov og
forudsætninger.
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faren for seksuelle og voldelige overgreb og for at blive kidnappet til et liv som børnesoldat.
- Vi risikerer at miste en hel generation på gulvet. Nu må
det være nok. Regeringen i Uganda og det internationale
samfund har en moralsk forpligtelse til at gøre noget for
de mange, mange børn, der lever under så umenneskelige
forhold. FNs Sikkerhedsråd bør som det mindste udpege
en speciel udsending til at sætte fokus på konflikten, sagde
Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet efter hjemkomsten.
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Vi lever
– en fotoudstilling om børn og krig
De leger på sønderskudte ruiner, læser lektier i støvet og
fortæller om leg, skole, kidnapninger og tortur. Børnene fra
det nordlige Uganda og Aceh i Indonesien besøgte i slutningen af året Nytorv i København på Red Barnets fotoudstilling 'Vi lever'.
Børnene, der har levet med borgerkrig og naturkatastrofer som en del af deres hverdag, fortalte i billeder og ord
om huslige pligter, fodbold og venskaber. Om mishandling,
drab, angst og viljen til at leve. De børn vil en bedre fremtid. De vil det bedste for deres land, og for alt i verden vil
de i skole.

Fakta

Foto: Louise Dyring / Red Barnet

Fotoudstillingen 'Vi lever', gæstede København fra den
24. november til den 13. december 2006. Udstillingen
var en del af kampagnen 'Skriv en ny fremtid'. Billeder
og tekster fra udstillingen kan ses på:
www.redbarnet.dk/ViLever

God undervisning til otte
millioner børn

Foto: Aubrey Wade

39 millioner børn kommer ikke i skole, fordi de lever i områder ramt af
krig og konflikt. Red Barnet alliancens
kampagne 'Skriv en ny fremtid', skal
sikre, at tre millioner børn i lande
berørt af krig og konflikt får adgang
til undervisning af høj kvalitet, og at
yderligere fem millioner børn får forbedret kvaliteten af deres nuværende
undervisning.

Skriv en ny fremtid
Da Sarah var mindre, var krigen det eneste, hun kendte til.
- Det var vores uddannelse, fortæller hun. Drengene tog
ud for at kæmpe. Vi piger forsøgte at passe på soldaterne
og vores hjem. Det var enormt svært, for bombefly fløj
hen over os, så vi måtte flygte ind i krattet. Efter våbenhvilen hjalp Red Barnet os med at oprette skoler og uddanne lærere.
I dag går Sarah i skole på Mahdol-skolen i Sydsudan – et
land, der stærkt medtaget forsøger at rejse sig efter 21
års borgerkrig. Skolen modtager støtte som en del af Red
Barnets globale kampagne 'Skriv en ny fremtid'.

- Jeg troede egentlig, skole kun var noget for drenge, men
nu har de uddannet kvindelige lærere og vænnet folk til tanken om, at piger kan blive uddannet. Ellers ser de os bare
som en slags bankkonto, hvor man kan hæve noget kvæg
som medgift, hvis tiderne bliver trange, siger Sarah.
I Danmark blev Red Barnets kampagne lanceret i en hytte
på Vigerslev Allé Skole i Valby, hvor femteklasser diskuterede børn berørt af krig med udviklingsminister Ulla Tørnæs,
Red Barnets generalsekretær Mimi Jakobsen og drengebandet B-Boys.
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Udsatte børn i
Danmark og Grønland
Alt for mange børn i Danmark og Grønland kommer hjem til en tom lejlighed og et tomt køleskab.
Andre børn får masser af omsorg fra deres forældre, men de kommer aldrig i biffen eller på ferie.
I Danmark og Grønland arbejder Red Barnet for at give udsatte børn en bedre tilværelse; Et nyt
hjem, naturoplevelser, en venskabsfamilie eller et frirum fra hverdagens problemer.

Skandale, Danmark!
Uacceptable forhold for asylbørn
Familien på syv er stuvet sammen i to små rum på asylcentret. Om natten vækkes børnene ofte af faderens skrig, når
uhyrlige oplevelser fra krigen vender tilbage som mareridt.
Om dagen må børnene fungere som små voksne, fordi
deres forældre er blevet psykisk syge på grund af familiens
usikre situation i Danmark.
I 2006 satte Danmark nye triste standarder for, hvor
dårligt man kan behandle asylbørn. Og Red Barnet måtte
endnu engang råbe højt for at gøre klart, at Danmark
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er juridisk og moralsk forpligtet til at ændre de uacceptable forhold for børnene på de danske asylcentre.
Børnekonventionen, som Danmark har forpligtet sig på,
er helt klar: I alle foranstaltninger vedrørende børn skal
hensynet til barnets bedste komme i første række. Det
gælder både udenlandske børn i Danmark og børn født
af forældre med dansk statsborgerskab. Derfor lød Red
Barnets appel til statsminister Anders Fogh Rasmussen og
Integrationsminister Rikke Hvilshøj: Lad hensynet til børnene komme i første række!

Børnene syntes godt nok, at det var lidt barskt at skulle gå
to kilometer gennem skoven med fiskegrej, mad og gryder.
Men da de nåede målet, gik de straks i gang med forskellige
aktiviteter: Brændehugning, madlavning, fiskeri, boldspil og
udforskning af de høje bøgetræer.
- Det er godt at være her – at få en pause fra hverdagen
og fra mine problemer. Jeg er bare ked af, at når vi kommer tilbage til asylcentret, bliver filmen spolet tilbage til
alt det triste, sagde 16-årige Sokol, der boede på Center
Sandholm i to små rum sammen med sine forældre og to
søskende.
Red Barnet søsatte i 2006 et nyt initiativ, der skal give
udsatte børn en mulighed for at få naturoplevelser og et
afbræk i en trængt hverdag.

Min ven er blå: Bjørns maleri

- Børnene skal ikke bare lære en masse om naturen, men
også bruge sig selv og hinanden. Alene det at komme ud
og få frisk luft og bruge kroppen kan styrke børnenes selvværd, siger Thor Hjarsen, naturvejleder i Red Barnet.

Foto: Louise Dyring / Red Barnet

Naturoplevelser giver selvværd

Ret til udvikling og oplevelser
Flere gange om året arrangerer Red Barnet natur
oplevelser for udsatte børn i alle aldre og lejre for
børn og deres forældre. Det drejer sig blandt andet
om påskelejr for udsatte børn, weekendlejr for børn
og deres mødre og den såkaldte barnevognslejr for
enlige forældre og deres børn. Formålet er at udbygge
børnenes netværk og understøtte deres ret til udvikling
og oplevelser.

Min ven er blå
- Jeg bor på Nørrebro. Min mor og far kommer fra
Marokko, det gør jeg også - fra Berkane. Det, der gør mig
glad, er at lege med mine venner. Så leger vi mor, far og
børn. Jeg vil helst være mor. Jeg bliver ked af det, hvis jeg
bliver slået på. Når jeg bliver stor, vil jeg arbejde i Fætter
BR. Jeg vil være en elefant, hvis jeg var et dyr, fordi den løber så langsomt. Det gør jeg også, siger Iman Rachdi på fire
år. Hun er en af de små kunstnere, der havde sit selvportræt med på Red Barnets udstilling 'Min ven er blå'.

Et ekstra medlem af familien
Børn skaber kunst og dialog
Udstillingen 'Min ven er blå' var Red Barnet og
Ghassan Kanafanis Kulturfonds bidrag til kulturfestivalen 'Images of the Middle East'. Den
bestod af over 200 selvportrætter. Halvdelen af
malerierne var lavet af palæstinensiske børnehavebørn, der er vokset op i flygtningelejre i Libanon.
Den anden halvdel var skabt af børnehavebørn i
Helsingør, Odense og Nørrebro. Et af formålene
med udstillingen var at vise, at børn har mange
ressourcer uanset hvor i verden, de kommer fra.

Pandekager med is, fnisende piger og hygge i baghaven. Når
12-årige Kira Spetzler besøger sin venskabsfamilie, rummer
hvert besøg nye oplevelser. Dem tager Kira med sig fra
Helsingør og hjem til Vesterbro.
- Vi laver så meget, når vi er sammen. Tiden flyver af sted.
Jeg tror ikke, jeg kan blive træt af dem, og mit billede hænger også på væggen sammen med alle de andre familiebilleder, fortæller Kira.
Mange børn i Danmark har af forskellige årsager brug for et
ekstra netværk. Via venskabsfamilier formidler Red Barnet
moderne aflastning til børn og deres forældre.

Foto: Louise Dyring / Red Barnet

Bro mellem
danske og svenske børn
2006 blev året, hvor en spændende ny aftale mellem Øresundsbron og Red Barnet faldt på plads.
Partnerskabet skal bygge bro mellem udsatte børn
i Danmark og Sverige. Børnene og deres forældre
(typisk enlige mødre) vil komme på natur- og kulturophold på begge sider af broen med det formål at få
nogle positive og anderledes oplevelser sammen.
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Musik mod mobning
- Hvis du mobber og du tror, du’ sej, spørg du mig, så er
svaret nej, sang Anna David. Sammen med danske stjerner
som Carpark North og Ataf deltog hun i The Voice TV og
Red Barnets kampagne mod mobning, der blev skudt i gang
i 2006. Mens The Voice TV viste musikvideoer, kunne man
i Bog og Idé og Bøger og Papir forretninger over hele landet købe ’Stop-mobning armbånd’. Overskuddet fra salget
gik til Red Barnets arbejde mod mobning, som fik vokseværk i 2006.
H.K.H. Kronprinsesse Mary var en af drivkræfterne i udarbejdelsen af den forebyggende kampagne 'Fri for Mobberi',
der henvender sig til børn mellem tre og otte år. Samtidig
udviklede Red Barnet i samarbejde med SSP-samrådet og
Det Kriminalprævensive Råd en ny sektion på hjemmesiden
www.sikkerchat.dk, henvendt til fagfolk, der søger viden
om og værktøjer til at tackle elektronisk mobning.

Pusterum for børn i Nuuk

Uden for fællesskabet

Red Barnets generalsekretær Mimi Jakobsen havde
travlt med at sludre med børnene i Mælkebøtten
i Nuuk ved indvielsen i slutningen af marts 2006.
Huset, der er bygget på et fundament af gode erfaringer fra værestedet i Grønlands nordligste by
Qaanaaq, er et aktivitetscenter for byens børn og
unge. Et sted, hvor udsatte børn kan få et pusterum
fra problemer i hjemmet.

- De må jo synes, at jeg er anderledes end dem. Jeg prøver
altid at gøre, ligesom de gør og være mere som dem, men
det hjælper altså ikke noget, fortæller en 15-årig dreng.
Drengen deltog i undersøgelsen ’Opvækst med afsavn’, som
Socialforskningsinstituttet foretog for Red Barnet i 2006.
Mere end halvdelen af børnene i undersøgelsen trives ikke
i skolen, blandt andet fordi de er fattige i forhold til deres
kammerater. De oplever fysisk og psykisk mobning og en
konsekvent udelukkelse af fællesskabet.

Projektet er sat i gang, fordi omsorgssvigt er et markant problem i Grønland. Initiativtagerne til
Mælkebøtten er foruden Red Barnet, Lions Club i
Nuuk, Nuuk Rotary Club og Grønlands
Arbejdsgiverforening.
Det gode arbejde i Nuuk blev i 2006 belønnet med
Red Barnets Børnerettighedspris, der gik til psykolog
Kirsten Ørgaard, der er leder af Mælkebøtten. Prisen
blev overrakt af H.K.H. Kronprinsesse Mary.
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Det var tredje år i træk, at Red
Barnet satte børn og fattigdom
på dagsordenen i 2006. Og for
at skabe viden om emnet blandt
kommende pædagoger og
fagfolk udgav Red Barnet folderen ’Fattigdom i Danmark’.
Folderen kan bestilles gratis
på www.redbarnet.dk
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Hiv/aids skaber fattigdom
Hiv/aids er mere end en grusom epidemi, der hvert år koster millioner af menneskeliv. Virussen
øger også fattigdommen betydeligt. I Red Barnets arbejde for at udrydde fattigdom er forebyggelse
og beskyttelse mod hiv/aids derfor en af de væsentligste opgaver. Samtidig spiller støtte og omsorg
til hiv-smittede og deres pårørende også en vigtig rolle i vores projekter.

En chance for livet
- Der er ikke noget mere forfærdeligt end at miste begge
sine forældre på grund af aids, siger Habte, som er ni år
gammel. Det skete for ham, da han var tre. Habte er lykkeligvis ikke hiv-smittet, men smitten ramte desværre hans
lillebror.
- Jeg troede ikke, det kunne blive værre, siger Habte, mens
han kæmper for at holde tårerne tilbage, - men så flygtede
min tante med de få penge, mine forældre havde efterladt
mig og mine søskende, og hun tog min bror og min søster
med sig.
Habte blev efterladt alene i byen Shashemene i Etiopien.
En nabo-familie forbarmede sig over ham og lod ham flytte
ind, men de kunne ikke betale for Habtes skolegang og
hans fremtid så derfor mørk ud. Først da Habte kom med i
Red Barnets projekt i Shashemene, begyndte det at lysne.
Projektet dækker Habtes udgifter til læge og medicin. Han
får også lidt nyt tøj og basale skolematerialer. Men frem

for alt kan han benytte Red Barnets dagcenter og deltage i
aktiviteter sammen med andre børn i samme situation. Her
får han mulighed for at få basal skolegang samt lære sig et
håndværk, så han i fremtiden kan skabe sig en indkomst.
- Jeg troede aldrig, at jeg skulle være så heldig at komme i
skole. Jeg tænker på min familie hver eneste dag, men nu
har jeg i det mindste fået en chance for at ændre min fremtid, siger han.

Kampen mod hiv/aids
I Etiopien og Uganda arbejder Red Barnet primært med
uddannelse, oplysning om børnerettigheder og forebyggelse af hiv/aids. Projekterne sikrer blandt andet, at
hiv-smittede børn får adgang til medicinsk behandling,
og at de mange forældreløse børn får skolegang, mad og
omsorg i såkaldte børnehuse.
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Seksuelt misbrug
og handel med børn

Foto: Michael Daugaard

Dag og nat er børn til salg. På internettet, på gader og i bordeller over hele verden. Handel med
børn – trafficking – og børneprostitution er et globalt fænomen, som Red Barnet arbejder målrettet
for at bekæmpe både i Danmark og resten af verden. Red Barnet arbejder for at forbedre vilkårene
for børn, der har været udsat for handel eller prostitution og for at få regeringerne til at gå mere
aktivt ind i det forebyggende arbejde.
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Bogen indeholder fortællinger om pigernes daglige oplevelser med vold,
kriminalitet, tiggeri og prostitution og forslag til, hvordan man arbejder
med udsatte børn.
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- Vores forældre kan ikke holde øje med os hele tiden. De er afhængige af,
at Gud passer på os. Men det virker som om, at hverken vores forældre
eller Gud har tid nok til at se efter os på gaden, fortæller en af de seje gadepiger fra Bangladesh, som medvirker i bogen ’The Super Sisters on the
Savage Streets’, som Red Barnet udgav i 2006.
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9000 anmeldelser
af børneporno i 2006
Væk fra en voldelig hverdag
På legepladsen foran børnehjemmet Dar Al-Aman i
Jordan gynger den femårige pige så voldsomt på en
fjedrende and, at det er svært at se, at hun for blot
to år siden havde brækkede knogler og sår i ansigtet,
fordi hendes psykisk syge mor havde banket hende og
forsøgt at skære hendes næse af. Børnehjemmet er
pigens vej ud af en voldelig hverdag. Sammen med 31
andre børn, der har været udsat for vold og seksuelle
overgreb, får den femårige pige omsorg, kærlighed
og professionel hjælp til at bearbejde de traumatiske
oplevelser.

Red Barnets internethotline for anmeldelse af børneporno
var rødglødende i 2006. Hotlinen modtog næsten 9000 anmeldelser, hvor anmelderen mente, der var tale om ulovlige
billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. Det er en
stigning på omkring 25 % sammenlignet med 2005.
Red Barnet arbejder tæt sammen med Rigspolitiet og internethotlines i 23 lande over hele verden i forsøget på at dæmme op for de krænkelser, som titusindvis af børn hvert år er
ofre for på internettet. Samtidig blander Red Barnet sig ofte i
debatten om seksuelt misbrug af børn i de danske medier.

Foto: Birgitte Kabel / Red Barnet

Red Barnet er med til at uddanne jordanske socialrådgivere og politifolk i arbejdet med voldsramte og
seksuelt misbrugte kvinder og børn. I samarbejde
med den Sociale Højskole i København sendte Red
Barnet i løbet af 2006 14 jordanske socialrådgivere
på efteruddannelse i både Danmark og Jordan. Her
arbejdede socialrådgiverne intenst med blandt andet
konfliktløsning i familier, coaching og samtaler med
misbrugte børn.

Klædt på til at sikre
handlede børns rettigheder
- Jeg blev solgt til en bagmand, der truer mig, hvis jeg går til
politiet. Hvordan skal jeg nogensinde få hjælp i Danmark?,
spørger et af de børn, der er kommet til Danmark som offer for menneskehandleres forbrydelser.
I 2006 arbejdede Red Barnet med dette spørgsmål og
mange andre af de dilemmaer, der melder sig i arbejdet
mod handel med børn. Målet er at klæde de danske myn-

digheder på, så de kan sikre handlede børns rettigheder.
Sammen med Socialministeriet og et netværk af fagpersoner over hele landet arbejder Red Barnet for at sikre en
bedre sagsbehandling og for at udbrede viden om handlede
børn. Samtidig har Red Barnet inviteret socialfagligt personale i Danmark til træningsseminar og har udarbejdet en
rapport med anbefalinger til, hvad Danmark bør gøre for at
hjælpe handlede børn.
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Børnearbejde
Børn elsker at passe butikken, når det er for sjov. Men for 218 millioner børn over hele verden
er arbejde ikke en leg. De knokler i marken, på gaden, i værksteder og på fabrikker. Hver dag.
Red Barnet arbejder for at afskaffe skadeligt børnearbejde blandt andet ved at oprette skoler,
hvor børnearbejdere får undervisning i almindelige skolefag og lærer om deres rettigheder.

Værktøjet i orden
Børnene knokler 12 til 16 timer om dagen, inden de lægger sig til at sove på fabriksgulvet. Huden på deres fingre
er tyndslidt og misfarvet, og på armene svier væskende
sår og rifter.
Børnearbejdere er børn, som har et skadeligt job, hvor
arbejdet dominerer deres liv og er en trussel mod deres
sundhed, udvikling og uddannelse. Børnearbejdere var i
centrum, da Red Barnet og Håndværksrådet i december
2006 var værter for en international konference om
børnearbejde i beklædningsindustrien.
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På konferencen lancerede Red
Barnet og Håndværksrådet en
værktøjskasse (Child Labour
Toolkit) med praktiske anvisninger til tekstil- og beklædningsvirksomheder.

Børn på arbejde på Fyn og i Bangladesh
- Jeg samler ødelagte ting. Flasker, knust glas og plastik. Der
er selvfølgelig fare for at få glas ind i fingrene og hænderne.
Der er også mange bakterier, som kan være farlige for mig,
siger drengen fra Bangladesh. Kameraet glider henover den
losseplads, der også er drengens arbejdsplads.
- En god arbejdsgiver burde ikke slå mig. Han burde give
mig kærlighed, siger han.
Få sekunder efter viser Johan en velordnet fabrikshal på
Fyn. – Det er min arbejdsplads. Jeg fejer gulvet og gør rent.
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De to drenge er et par af hovedpersonerne i en af de fem
små film, som 7. klasse på Sdr. Nærå Friskole i 2006 lavede
sammen med en gruppe børnearbejdere fra Bangladesh.
Filmene handler om livet i Danmark og Bangladesh. Om
forskelle og ligheder i to meget forskellige verdener.
Filmene findes på www.redbarnet.dk/u-landskalender.

Foto: Louise Dyring / Red Barnet

Tak for hjælpen
til verdens børn
Red Barnets arbejde bygger på et solidt fundament af folkelig opbakning fra medlemmer, frivillige,
virksomheder, fonde og ambassadører, der på forskellig vis støtter arbejdet for udsatte børn i hele
verden. En stor tak til alle, der også i 2006 gav en uundværlig hånd til Red Barnet.

Gaver glæder syge børn

Jazz for en god sag

Julen 2006 blev lidt sjovere for de mange børn, der er
indlagt på de danske hospitaler. Her fik de besøg af Red
Barnets ambassadører Bubber og B-Boys, der medbragte julegaver fra LEGO Koncernen.

Menuen stod på swingende evergreens og luksusbuffet, da Red Barnets lokalkomite i Kalundborg
slog dørene op for det årlige jazz-arrangement på
Asnæsværket. Musikere og professionelle kokke
var sammen med lokalkomiteens frivillige med til
at sikre et overskud på hele 15.000 kroner, der går
ubeskåret til Red Barnets arbejde. Arrangementet
er blot et eksempel på den kreativitet og de mange kræfter, som lokalkomiteerne over hele landet
lægger i det frivillige arbejde.

I 2006 støttede LEGO Koncernen desuden udarbejdelsen af Red Barnets kampagne 'Fri For Mobberi', der
henvender sig til børn i børnehavealderen. Hjælpen fra
LEGO Koncernen betyder, at Red Barnet har kunnet
fremstille en særlig kuffert med materiale om mobning
til brug i daginstitutioner og skoler.

Red Barnet årsberetning 2006
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Ellen Hillingsø i Uganda

180 børn i skole i Angola
180 børn får mulighed for at få den skolegang, de ellers aldrig har kunnet få. Det
er resultatet af en indsamling, som Novo
Nordisk lavede i 2006 til fordel for Red
Barnet. På en stor konference i Holland
støttede koncernen Red Barnet med et
beløb pr. deltager og derudover valgte deltagerne også at give bidrag på egne vegne.
I alt 250.000 kroner bliver med stor glæde
modtaget af Red Barnet i Angola.

Foto: Louise Dyring / Red Barnet

- Jeg har mødt børn, hvis vigtigste år er
blevet taget fra dem, fordi sindssyge voksne
udnytter dem til at slå ihjel eller udnytter
dem seksuelt. Jeg har set børn, der kun har
det tøj, de går og står i - gennemhullet og
beskidt. Men jeg har også set, hvordan alle
disse børn kæmper for at få et bedre liv og
siger “at gå i skole”, når de bliver spurgt
om deres højeste ønske. Sådan skrev Red
Barnets ambassadør Ellen Hillingsø, da hun
i sommeren 2006 besøgte det nordlige
Uganda. Hillingsøs dagbog kunne hver dag
læses på nettet og i Urban og var med til at
sætte fokus på Red Barnets arbejde forud
for landsindsamlingen.

Udenrigsministeriet
Det gode samarbejde mellem Red Barnet og Udenrigs
ministeriet fortsatte i 2006. En god dialog sikrede
bl.a., at Danmark fra sin plads i FNs Sikkerhedsråd var
med til at fastholde opmærksomheden omkring børn
påvirket af konflikt. Samtidig glæder Red Barnet sig
over, at ministeriet i 2006 gav tilsagn om at hæve Red
Barnets rammebevilling med fem millioner kroner for
2007 og med udsigt til en yderligere stigning på fem
millioner i 2008.

Nye fadderskaber
Red Barnet lancerede i 2006 en ny form for fadderskaber. Fadderne støtter et konkret landeprojekt i lande
berørt af krig og konflikt eller Grønland/Danmark sammen med andre faddere. På den måde er det ikke kun
ét barn, der får gavn af faddernes støtte, men en hel
gruppe af børn. Den nye form for fadderskab er mere
effektiv og giver lavere administrationsomkostninger, så
flere penge kan gå direkte til børnene.

Foto: Helle Kjærsgaard / Red Barnet

Foto: Mette Hilden / Red Barnet

Jul på Det Kongelige Teater

6,6 millioner
Man siger, at al begyndelse er svær, men Red Barnets første
landsindsamling gjorde dette udtryk til skamme. Indsamlingen
gav et flot resultat på hele 6,6 mio. kroner - ikke mindst takket
være alle de frivillige koordinatorer og indsamlere og det store
arbejde, som Red Barnets lokalkomiteer udførte.
- Det er ganske enkelt helt enestående. Over hele landet har
frivillige sat alle sejl ind for at gøre landsindsamlingen til en succes. Den store opbakning har været helt uundværlig, og i Red
Barnet siger vi stort TAK til alle gode kræfter, der har været
med til at løfte denne vigtige opgave, sagde Red Barnets generalsekretær Mimi Jakobsen efter indsamlingen.

Foto: Louise Dyring / Red Barnet

- Det kunne have været kedeligt, men det
var det slet ikke. Det var sjovt at være oppe
på scenen og bagved med alle remedierne,
sagde Niklas på 13 år, da han sammen med
andre børn fra Red Barnets venskabsfamilier
havde været til juleforestilling i Det Kongelige
Teater. Det var Red Barnets erhvervspartner
CSC og Det Kongelige Teater, der i fællesskab stod for arrangementet, som bød på
rundvisning på teatret, buffet, godteposer,
et brag af en børneforestilling og håndtryk af
skuespillerne Sidse Babett Knudsen og Henrik
Kofoed. Begejstringen var stor hos både børn
og voksne og CSC håber at lave et lignende
arrangement i 2007.

Indsamling til lands og i luften
SAS var en af de virksomheder, der ydede en
ekstraordinær indsats under landsindsamlingen
i 2006. Som hovedsponsor valgte SAS at gøre
opmærksom på Red Barnets indsamling både
i lufthavnen i Kastrup og ombord på flyene,
hvor ledelse og medarbejdere samlede ind
blandt passagererne.
På landjorden sørgede Danske Bank for det
store arbejde med at tælle penge op på indsamlingsdagen, hvor flere af bankens filialer
over hele landet holdt ekstraordinært åbent.
Den kreative del af indsamlingen stod reklamebureauet Grey København for. Med en
utraditionel indgangsvinkel til indsamlingens
budskab blev der lavet en kampagne, helt uden
beregning, der vakte både interesse og følelser
for emnet.

Red Barnet årsberetning 2006
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Foto: Mette Hilden / Red Barnet

Musik for uddannelse
Under overskriften ’Børn hjælper børn’ varmede bandet B-Boys op under Tivoli i marts 2006. Pengene fra
koncerten gik til de mange børn, som direkte eller indirekte blev påvirket af jordskælvet i Pakistan i 2005. På
scenen fik B-Boys selskab af Jaleesa, der vandt Scenen
er din i 2005. Alle kunstnere optrådte gratis og var
således med til at give et imponerende bidrag til Red
Barnets arbejde i Pakistan.

Fra Langebjerg Fritidshjem

Genbrug gavner

Æbleskiver, pizzaflûtes og saftevand. Fuglehuse, brætspil
og pyntede rengøringshandsker. Opfindsomheden og kreativiteten er stor, når børnene på Langebjerg Fritidshjem
i Humlebæk går i værkstedet til fordel for verdens udsatte børn. Overskuddet fra fritidshjemmets årlige loppemarked går ubeskåret til Red Barnet, og i 2006 var
børnene ekstra stolte af at kunne overrække frugten af
flere måneders hårdt arbejde til generalsekretær Mimi
Jakobsen: En check på hele 12.000 kroner.

Takket være et enormt engagement fra frivillige og
lokalkomiteer rundt om i landet, er Red Barnets
genbrugsbutikker med til at støtte arbejdet for udsatte børn i Danmark og resten af verden. Selvom to
butikker måtte dreje nøglen om i 2006, håber vi at
kunne finde flere engagerede, frivillige ildsjæle, der
vil være med til at åbne nye butikker i 2007. En varm
tak til alle involverede i genbrugsbutikkerne for deres
store arbejde.

IT til udsatte børn
Red Barnets hovedsponsor, Microsoft, stillede i 2006 ITuddannelse, software og arbejdstimer til rådighed for Red
Barnets væresteder i Danmark og Grønland. Det tætte
samarbejde mellem Red Barnet og Microsoft betyder også,
at de to organisationers eksperter i en koordineret indsats
skaber synergi til gavn for både Microsoft og Red Barnet.

Red Barnets hovedsponsorer i 2006

Red Barnets partnere i 2006
ETIK INVEST

Kortspecialisten ApS

Dansk Reklameagentur
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Medalje til tronarvingen

Foto: Leif Ascanius

For at fejre den kongelige dåb i
januar udgav Mønthuset Danmark
'Tronarvings medaljen' i ægte sølv.
Gennem salget af medaljen støtter
Mønthuset Danmark Red Barnets
arbejde med 10 kroner pr. medalje
og en donation på 150.000 kroner.

Børnerettighedsprisen 2006

Sofie lugter! Vi vil ikke lege med
Thomas, for han er tyk! I dag er det
velkendt, at kimen til mobning bliver
lagt allerede i Børnehaven. Derfor har
Red Barnet startet anti-mobbe-projektet 'Fri for Mobberi', som Kronprinsesse
Mary tog initiativ til i 2006. Med inspiration fra The Alannah and Madeline
Foundations arbejde mod mobning i
Australien satte Kronprinsessen sig i
spidsen for at udvikle Red Barnets kampagne, som bliver skudt i gang på skoler
og i børnehaver i løbet af 2007.

- En af de første planter, jeg lærte at kende her i mit nye
hjemland var mælkebøtten. Den var overalt. Smuk og dejlig
med sin gule blomst. Sejlivet og i stand til at overleve
selv på de mest øde og barske steder. Sådan er
det også med Mælkebøtten i Nuuk – et fristed
for børn og unge. Mange gode kræfter har
hjulpet til. Men uden Kirsten, ja, så kunne
selv en mælkebøtte nok ikke slå rod
i Nuuk, sagde Kronprinsesse Mary,
da hun overrakte Red Barnets
Børnerettighedspris 2006 til
Kirsten Ørgaard, leder af værestedet Mælkebøtten i Nuuk.

Foto: Lars E. Andreasen/HER&NU

Mary mod mobning

Foto: Louise Dyring/Red Barnet

Red Barnet og Kongehuset

Med Kronprinsen i biffen
Der var både lys og gys i øjnene hos de mange børn og barnlige
sjæle, der var mødt op til forpremieren på den danske familiefilm
'Tempelriddernes skat'. Ikke mindst fordi Red Barnets protektor
H.K.H. Kronprins Frederik var at finde blandt publikum i Imperial
Biografen, som i dagens anledning var fyldt til bristepunktet. Efter
filmen overrakte Nordisk Film/Egmont en ”skat” til Red Barnet på
250.000 kroner fra billetsalget til forpremieren.
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Red Barnet Ungdom

Foto: Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom er en selvstændig organisation for unge mellem 15 og 30 år, der arbejder for
at sikre børns rettigheder. Målet er at gøre små smil større, at skabe gode forhold for alle børn
og at alle børn bliver hørt og har medindflydelse. Læs mere om Red Barnet Ungdoms arbejde på
www.redbarnetungdom.dk

Ricky Martin skaber dialog

Unge forstår unge

Når en pige fra Nørrebro spørger sin penneveninde i
Kurdistan, hvilken musik hun lytter til, og svaret spontant lyder: ”Ricky Martin” – ja, så er der skabt dialog
og fælles forståelse. Det er netop idéen bag Red Barnet
Ungdoms dialogprojekt, der blev skudt i gang i 2006.

I en sofa i ungdomsklubben Club X på Nørrebro fortæller de to 14-årige drenge, Dani og Khaled, at det fede ved
klubben er, at det er unge, der styrer stedet. - Unge forstår
bedre unge og er sjovere at hænge ud med, siger drengene.

I samarbejde med Red Barnet i Kurdistan har Red
Barnet Ungdom udstyret i alt 240 skoleelever med papir, kuglepenne og engangskameraer. De 120 elever fra
6. klasserne i Danmark skal fotografere og skrive om
deres hverdag til de 120 elever i irakisk Kurdistan – og
omvendt. Brevvekslingen kan forhåbentlig være med til
at nedbryde fordomme og hjælpe børnene til at få en
forståelse for både egen og andres kultur.
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I Red Barnet Ungdoms Nørrebro-projekt kan tosprogede
unge mødes et par gange om ugen og blandt andet se film,
spille billard, fodbold og tale om skole, musik og venner.
Eller bare hænge ud. Målet er at inspirere til god stil, god
fremtid og godt kammeratskab. Club X er drevet af frivillige
fra Red Barnet Ungdom, der trofast møder op to gange om
ugen for at skabe et trygt og inspirerende værested for de
unge på Nørrebro og for at hjælpe med lektier, jobansøgninger og meget mere.

Flere penge til verdens børn
Af Mimi Jakobsen

Bruttoindtægter 2006
I alt 156,3 mio.

2006 var året, hvor Red Barnet arrangerede sin første landsindsamling. På
grund af nye krav om at de danske ngo’er skal have en større grad af egenfinansiering, måtte Red Barnet med relativt kort varsel ud med raslebøsserne i kampen for verdens bedste sag.
Udfordringen var stor, men takket være Red Barnets frivillige og lokalkomiteer over hele landet lykkedes det i løbet af kort tid at få mobiliseret et
imponerende netværk af koordinatorer og indsamlere.
Resultatet af deres store indsats var overvældende: Næsten syv millioner
kroner! Ikke alene kunne vi leve rigeligt op til egenfinansieringskravet, de
indsamlede midler gav os også nye muligheder for at gøre en forskel for
verdens mest udsatte børn.
I 2006 kunne vi desuden glæde os over, at Danida gav tilsagn om at udvide
Red Barnets rammeaftale med fem millioner kroner i 2007 og yderligere
fem millioner kroner i 2008. Dermed udgør rammeaftalen med Danida
39 millioner kroner i 2007 og 44 millioner kroner i 2008. De nye midler
betyder blandt andet, at Red Barnet har fået flere penge til opstarten af
arbejdet for udsatte børn i et af verdens fattigste lande, Sierra Leone. Det
nye programland er hårdt medtaget efter årelange krigshandlinger, og Red
Barnets arbejde koncentrerer sig derfor først og fremmest om at give uddannelse til krigens børn.

Danida – 72,4 mio. – 46%
EU – 7,1 mio. – 5%
Indsamlede midler – 58,6 mio. – 37%
Genbrugsbutikker – 1,3 mio. – 1%
Tips & Lotto – 5,3 mio. – 3%
Fonde og andre organisationer
– 4,3 mio. – 3%

På bundlinien ser det forgangne år også pænt ud. I Red Barnet er vi glade
for at kunne præsentere et overskud på 700.000 kroner, der lever fuldt
op til vores grundlæggende princip: Red Barnet skal ikke skabe store overskud, men koncentrere sig om at udvikle arbejdet for børns rettigheder
over hele verden og sikre, at organisationen har en forsvarlig økonomi.

Andet – 7,3 mio. – 5%

Det er derfor en stor glæde at se tilbage på 2006, hvor Red Barnet ikke
blot levede op til årets økonomiske målsætning, men også gav arbejdet for
verdens børn et mere solidt fundament.

Anvendte indtægter 2006
I alt 116,1 mio.

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

Her arbejder Red Barnet alliancen
Her yder Red Barnet Danmark økonomisk støtte
	(Angola, Bangladesh, Danmark, Etiopien, Grønland, Guatemala, Indonesien, Indien, Irak, Jordan, Kenya, Kina
(Tibet autonomous region), Kirgistan, Libanon, Mexico, Pakistan, Peru, Somaliland, Sri Lanka, Sudan og Uganda.)

Afrika – 65,1 mio. – 55%
Asien – 31,1 mio. – 27%
Latinamerika – 0,7 mio. – 1%
Mellemøsten – 3,5 mio. – 3%
Globalt – 5,7 mio. – 5%
Danmark/Europa – 10,0 mio. – 9%
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Støt Red Barnets arbejde
Ring 90 56 57 58 og støt med 100 kr.
SMS HJÆLP til 1277 og støt med 100 kr.
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.
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