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RED BARNET UNGDOM - INTRO

HVAD ER RBU?

 –
Red Barnet Ungdom arbejder for en 
børnevenlig verden, hvor børn og unge 
bliver taget alvorligt. 

Vi er ca. 2.500 medlemmer og ca. 900 
frivillige.

HVEM ER RED BARNET UNGDOM 
OG HVAD ARBEJDER VI FOR?

Red Barnet Ungdom vil have en børnevenlig verden, 
hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt. Det 
er den vision, som vi arbejder for. I denne pjece kan du 
læse mere om, hvordan du kan gøre en forskel. 
 Du kan læse om, hvad der er af muligheder som 
frivillig, hvilke uddannelsestilbud vi har til dig. Du kan 
derudover læse mere om FN’s børnekonvention, som 
danner grundlag for Red Barnet Ungdoms arbejde. 

Denne publikation har til formål at:
•  Præsentere Red Barnet Ungdom og vores arbejde
•   Besvare dine spørgsmål som nysgerrig eller nyt medlem
•   Fortælle dig om organisationens fundament: FNs 

Børnekonvention
•   Fortælle dig om hvilke muligheder du har i organisa-

tionen og forklare, hvilke politikker vi arbejder ud fra

Red Barnet Ungdom (RBU) er en organisation for aktive, 
unge frivillige og støttemedlemmer mellem 15-30 år, som 
med Børnekonventionen som fundament mener, at børn 
blandt andet har ret til fritid, uddannelse og til at blive hørt. 
Som unge har vi en særlig evne til at møde børn i øjenhøjde. 
Det gør vi med anerkendelse og inddragelse samt engage-
ment og ansvarlighed for øje. RBU blev dannet i 2003 og er 
en selvstændig organisation med tilknytning til Red Barnet. 

Vores formål er at arbejde for at:
•   Alle børns rettigheder i henhold til Børnekonventio-

nen anerkendes og respekteres
•   Alle børn bliver hørt og har indflydelse på de beslut-

ninger, der berører dem
•   Alle børn har kendskab til børnekonventionen og 

deres rettigheder

I Red Barnet Ungdom kan du være frivillig eller støtte-
medlem. Hvis du er frivillig, er du tilknyttet et projekt 
i organisationen og giver os noget af din tid og dit en-
gagement. Som støttemedlem er du også en uvurderlig 
støtte for organisationen, og støtter med dit medlem-
skab. Det er vores medlemmer – både støttemedlem-
mer og frivillige – der giver vores organisation liv, og 
muliggør at vi fra år til år vokser og når ud til endnu 
flere børn og unge i Danmark og i verden.
 Red Barnet Ungdom har cirka 2500 medlemmer, 13 lokal-
foreninger og projekter fordelt over Danmark, Østeuropa, 
Mellemøsten og Afrika, og vi bliver hele tiden større.



Red Barnet Ungdom gør visionen om en børnevenlig 
verden til virkelighed inden for områderne uddannelse 
og fritid, antimobning og på internationalt plan. På de 
tre indsatsområder har man som frivillig mulighed for 
at melde sig ind i kampen for børns rettigheder ved at 
være frivillig i et projekt og gøre en forskel i en masse 
børn og unges liv. Det kan man fx i et projekt på et 
asylcenter, på et skolebesøg for at bekæmpe mobning, i 
samarbejde med en international organisation i udland-
et eller i lektiecafeer og klubber.

UDDANNELSE OG FRITID 
- BØRNS RET TIL UDDANNELSE OG FRITID
I Red Barnet Ungdom mener vi, at alle børn har ret til 
uddannelse og fritid. Tanken bag Red Barnet Ungdoms 
integrationsprojekter er at indvirke positivt på børn og 
unges livssituation og aktive medborgerskab.
  Vores projekter har det til fælles, at de tilbyder me-
ningsfulde aktiviteter, der styrker børns sociale, faglige, 
kreative og demokratiske kompetencer. Vores ønske 
er at få endnu flere børn og unge til at spille en aktiv og 
positiv rolle i det danske samfund.
 Som frivillig på uddannelses- og fritidsindsatsen 
bliver du en del af ca. 400 frivillige i alderen 15 til 30 år, 
der hvert år er i kontakt med ca. 2.200 børn og unge.

RED BARNET UNGDOMS UDDANNELSES- OG 
FRITIDSINDSATS
•  Drenge-, pige- og børneklubber
•  Lektiehjælp
•  Storebror- og storesøsterordningen Barnets Ven
•  Sportsprojekter
•  Rollemodelsprojektet UNG2400
•  Én dags events som fx Eid festival
•  Projekter og aktiviteter på asylcentre

EN AKTIV FRITID OG GODE OPLEVELSER!
Nogle børn og unge lever i familier som har få mulig-
heder for oplevelser og fritidsaktiviteter. I Red Barnet 
Ungdom gør vi en indsats for, at disse børn får en aktiv 
fritid med gode oplevelser sammen med andre børn og 
unge. Vi arrangerer sjove, sociale og lærerige aktiviteter, 
som er tilgængelige i børnenes nærmiljø. Da uddannelse 
er vigtig for børns fremtid, tilbyder Red Barnet Ungdom 
desuden lektiehjælp og uformel uddannelsesvejledning 
til børn og unge.

RED BARNET UNGDOM - INDSATSOMRÅDER
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BØRN PÅ ASYLCENTRENELSE
Børn på asylcentre har også ret til uddannelse og fritid, 
så de kan udvikle sig, have det godt og lære. På et 
asylcenter er der ikke mange muligheder for at udvikle 
faglige eller sociale færdigheder. Mange af børnene 
tilbringer det meste af deres barndom i asylsystemet, 
hvor de ofte lever en nomadetilværelse. De flytter fra 
asylcenter til asylcenter alt afhængig af, hvor de er i 
asylansøgningsprocessen. Red Barnet Ungdom har 
projekter, der giver asylbørn indhold i deres dagligdag. 
Vores frivillige arbejder for, at børnene ser andet af livet 
end indersiden af et asylcenter. Vi hjælper børnene til 
medbestemmelse over deres egen tid og fritid.
  Vi laver blandt andet udflugter til zoo, kører go-card 
og kitesurfer. Vi laver også aktiviteter på centrene 
rundt omkring i landet, hvor der bliver spillet fodbold, 
tegnet, lavet mad, leget lege, lavet lektier og vi inviterer 
desuden børnene på feriekoloni.
 Vores frivillige skaber et pusterum, men børnene 
har fortsat en hård hverdag, hvor de lever i uvished om 
den nærmeste fremtid. Derfor arbejder vi i Red Barnet 
Ungdom for at sætte fokus på børnenes vilkår på 
asylcentrene og skabe offentlig debat om de forhold de 
lever under.

ANTIMOBNING ER ANTIDISKRIMINATION
I Red Barnet Ungdom mener vi, at alle børn har ret 
til at blive hørt. Derfor arbejder vi for øget trivsel 
blandt børn i folkeskolen. Det er Red Barnet Ungdoms 
overbevisning, at mobning ikke kun påvirker de enkelte 
involverede men hele klassen.
  Vi tror på, at en tidlig indsats øger sandsynligheden 
for at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Derfor har Red 
Barnet Ungdom etableret et antimobbeprojekt, der 
engagerer skoleelever i at stoppe mobning. Projektet 
hedder MobSQUAD, og de frivillige i projektet tager ud 
på skoler, diskuterer mobning med eleverne og for-

og forbedre børn og unges vilkår. Internationalt hjælper 
vi med at styrke partnerorganisationen.

Red Barnet Ungdom arbejder blandt andet i:
•  Ghana
•  Jordan
•  Kenya
•  Libanon
•  Moldova
•  Rwanda
•  Palæstina
•  Nepal
 
RETTIGHEDER OG MULIGHEDER INTERNATIONALT
I Red Barnet Ungdom arbejder vi for børns rettigheder 
internationalt og vi samarbejder med frivillige organi-
sationer i Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Vi arbejder 
for at kapacitetsopbygge unge frivillige, så de kan blive 

midler konkrete redskaber til forebyggelse af mobning. 
Gennem blandt andet fællesskabslege, quiz og rollespil 
finder klassen i samarbejde med MobSQUAD frem til 
fælles aftaler mod mobning.
 Eleverne bliver på den måde rustet til at undgå og 
løse mobbesituationer.
  
Red Barnet Ungdoms antimobbeindsats er at finde i: 
•  København
•  Aarhus
•  Aalborg 
•  Randers
•  Hjørring

KAMPEN FOR TRIVSEL - OG IMOD MOBNING
Børn er eksperter i deres eget liv, og derfor er det vigtigt 
at inddrage dem, når det gælder mobning. Inddragelse 
giver medansvar, og Red Barnet Ungdom mener, at det 
er vigtigt at motivere børnene til at turde at sige fra. Vi 
er naturligvis opmærksomme på lærernes rolle i vores 
arbejde. I RBU sætter vi ikke kun fokus på mobning i 
skolen, men er også opmærksomme på, at mobning 
foregår på internettet og via forskellige sociale medier.

INTERNATIONALE PROJEKTER
Red Barnet Ungdom samarbejder med ungdomsor-
ganisationer i Mellemøsten, Afrika og Østeuropa, 
som også arbejder med nogle af grundprincipperne i 
Børnekonventionen.
 Vi samarbejder med de frivillige i vores partnerorga-
nisationer om at finde ud af, hvordan vi bedst afhjælper 
hvilke problemer. På den måde skaber vi opmærksom-
hed omkring børn og unges rettigheder og vilkår i de 
lande, hvor vi arbejder.
 Red Barnet Ungdom arbejder på tværs af grænser, 
kulturer og organisationer. Resultatet er unge frivillige, 
der går sammen om at advokere for børns rettigheder 

endnu bedre til at gøre en indsats for børn og unges 
rettigheder i de samfund og det land, de er en del af. 
Vi tror, at engagement og deltagelse af unge vil give et 
andet tilhørsforhold og interesse for deres samfund og 
rettigheder, og at de her igennem vil opbygge kom-
petencer, som kan være af stor betydning for børn og 
unge. Vi arbejder blandt andet for udsatte børn og unges 
rettigheder og uddannelsesmuligheder i hele verden.

RED BARNET UNGDOM - INDSATSOMRÅDER RED BARNET UNGDOM - INDSATSOMRÅDER
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RED BARNET UNGDOM VIL HAVE EN 
BØRNEVENLIG VERDEN, HVOR BØRN 
OG UNGES RETTIGHEDER BLIVER 
TAGET ALVORLIGT. HAR DU DET 
LIGESOM OS? SÅ KOM OG VÆR MED 
TIL AT OPNÅ MÅLET.



Som medlem kan du bruge din stemme til 
at få indflydelse på rammerne i dit eget 
frivillige arbejde. Du kan være med til at 
beslutte hvilke aktiviteter der skal laves 
i dit projekt, og du kan være med til at 
inddrage børnene i projektet i beslut-
ningsprocesser der er relevante for dem

12 13

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE 
FRIVILLIG?

Red Barnet Ungdom eksisterer kun fordi vi har et korps af 
engagerede frivillige der gerne vil være med i kampen for 
en børnevenlig verden.
 
Når du er frivillig i Red Barnet Ungdom får du også en 
masse igen for den tid, energi og omsorg du lægger i dit 
frivillige arbejde:
•   Du gør en forskel for børn og unge i Danmark sam-

men med andre engagerede unge
•   Du kan få indfl ydelse på vores arbejde og via dit 

engagement gøre os endnu bedre til at arbejde for en 
børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder 
bliver taget alvorligt

•   Du får støtte og opbakning fra vores sekretariat og 
udvalg til dit frivillige arbejde

•   Du får mulighed for at deltage i Red Barnet Ungdoms 
aktiviteter som f.eks. fejring af Børnekonventionens 
fødselsdag

•   Du har mulighed for at deltage i kompetence-
udviklende uddannelsesdage, fester og det årlige 
medlemsdemokratiske landsmøde

•   Du får tætte relationer med de børn og unge du 
møder i dit projekt, og et netværk af unge frivillige 
der, ligesom dig, brænder for at gøre en forskel, for 
iværksætteri og for børns rettigheder

•   Du får opbygget væsentlige erfaringer, som kommer 
dig til gode i dit senere arbejdsliv

I Red Barnet Ungdom har alle medlemmer på det årlige 
landsmøde i efteråret indflydelse på, hvad bestyrelsen, 
der også vælges på landsmødet af alle de deltagende 
medlemmer, skal arbejde for som den medlemsvalgte 
ledelse for organisationen. 
  På landsmødet vedtages der også et arbejdsprogram, 
der bestemmer, hvad RBU skal arbejde med det 
kommende år. Bestyrelsen tager ansvar for at lede og 
udvikle organisationen inden for arbejdsprogrammets 
rammer, mens alle Red Barnet Ungdoms medlemmer 
er med til at gøre initiativerne til virkelighed.
 Som medlem kan du bruge din stemme til at få  
indflydelse på rammerne i dit eget frivillige arbejde. 
Du kan være med til at beslutte, hvilke aktiviteter 
der skal laves i dit projekt, og du kan være med til at 
inddrage børnene i projektet i beslutningsprocesser 
der er relevante for dem. Mellem landsmøderne er det 
den medlemsvalgte bestyrelse der er organisationens 
ledelse. Mellem bestyrelsesmøderne ledes organisa-
tionen af bestyrelsens forretningsudvalg, som består 
af formand, næstformand og kasserer. Vi har også 13 
lokalforeninger med lokale bestyrelser der har til ansvar 
at afholde intromøder, sociale arrangementer for de fri-
villige der hører til i deres lokale afdeling, samt arbejde 
med hvervning til projekter.

MULIGHEDER FOR 
INDFLYDELSE

RED BARNET UNGDOM - INDFLYDELSERED BARNET UNGDOM - INDSATSOMRÅDER

I Red Barnet Ungdom har du mulighed for at 
give en hjælpende hånd til børn og unge, der 
har brug for det. 

Du kan hjælpe børn med deres lektier. Du kan 
holde foredrag for børn og unge i belastede 
områder. 

Du kan holde foredrag for børn for at forhin-
dre mobning i folkeskoleklassen. 

Du kan være fast kontaktperson og rollemo-
del for et barn, der kommer fra svære kår. 
 
Faktisk kan du det meste. Find ud af det på 
redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk, 
hvor vi lige nu mangler frivillige. 



I Red Barnet Ungdom har du mulighed for 
at påvirke organisationens udvikling. Vi har 
organisatoriske udvalg, hvor du kan hjælpe 
med at arrangere arrangementer og events, 
levere historier til web og nyhedsbreve og 
uddannelsesdage. 

Er der noget, du har lyst til? Skriv til redbar-
netungdom@redbarnetungdom.dk for at 
finde ud af, hvad du har af muligheder. 

HVAD KAN MAN ELLERS I RBU?
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.

Brænder du for at lave fede events der skaber pmærk-
somhed om Red Barnet Ungdom,  eller vil du gerne lave 
uddannelsesdage for alle medlemmer? Det kan du gøre 
i et af vores udvalg. 
 Man har nemlig også mulighed for at være frivillig og 
arbejde med kommunikation, lokalforeninger og meget 
mere. Red Barnet Ungdom har en række udvalg, der alle 
ligger inden for det organisatoriske område. Udvalgene 
arbejder hver især med projekter og ideer, der arbejder for 
organisationens fælles vision om at skabe en børnevenlig 
verden, hvor børn og unges rettigheder bli’r taget alvorligt.

I Red Barnet Ungdom har vi:
•   Et kommunikationsudvalg, der arbejder med alt fra 

presse og events til intern kommunikation og hjem-
mesideudvikling

•   Et rettighedsbaseret HR-udvalg, der står for at lave to 
årlige uddannelsesdage og andre kompetenceudvik-
lingstilbud for vores frivillige

•   En række lokalforeninger, der arbejder organisatorisk 
og lokalt for at skabe sammenhæng imellem Red 
Barnet Ungdoms mange gode aktiviteter

RED BARNET UNGDOM - INDSATSOMRÅDER
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Endeligt forventer vi af vores frivillige, at de udfylder en 
børneattest der dokumenterer, at ingen frivillige har en 
kriminel fortid med børn.
  Du kan finde alle retningslinjer og regler på vores 
intranet og webside, og hvis du er i tvivl om bare det 
mindste skal du ikke tøve med at ringe til sekretariatet 
på 35 24 85 42.
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EN DEL AF FÆLLESSKABET

  Som nyt medlem eller ny frivillig vil det være en 
fordel at sætte sig ind i vores værdier, vores strategi, 
vores holdningsprogram og vores retningslinjer.
 Vi forventer at alle medlemmer og alle frivillige betaler 
deres kontingent, fordi vores kontingentindbetalinger er 
af vital betydning for vores muligheder for aktivitet.

Den 20. november 1989 vedtog FN’s Generalforsamling 
FN’s Konvention om Barnets Rettigheder populært 
kaldet Børnekonventionen. Konventionen er verdens-
historiens første bindende folkeretlige dokument om 
barnets rettigheder, og alle verdens lande på nær USA 
har tiltrådt Børnekonventionen.

I RED BARNET UNGDOM ARBEJDER VI SÆRLIGT MED 
4 AF RETTIGHEDERNE, SOM VI MENER AT VI KAN 
GØRE EN REEL FORSKEL OMKRING, OG DET ER:
•  Børns ret til at uddannelse
•  Børns ret til fritid
•  Børns ret til at ytre sig
•  Børns ret til at blive hørt

DEN RETTIGHEDSBASEREDE ARBEJDSMETODE
Red Barnet Ungdom er en rettighedsbaseret organisa-
tion, og vi tager vores udgangspunkt i FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder. Konventionens artikel 12 
foreskriver, at alle børn har ret til at blive hørt i beslut-
ninger, der vedrører deres liv. Derfor arbejder vi i Red 
Barnet Ungdom med at inddrage børn der kommer i 
vores projekter og i beslutningsprocesser der vedrører 
dem. Vores arbejdsmetode er derfor inddragelse og 
anerkendelse af både børn, unge og frivillige.
  Du kan finde Børnekonventionens på www.redbar-
netungdom.dk.
 

Du kan få råd og vejledning til inddragelse af såvel fri-
villige, som børn på Red Barnet Ungdoms sekretariat og 
hos udvalget for et rettighedsbaseret RBU, der udbreder 
vores metoder til at arbejde strategisk med at inddrage
børn og unge. Find kontaktoplysninger på: www.redbar-
netungdom.dk.

BØRNEKONVENTIONEN

Børn er deres egne, selvstændige men-
nesker, og de har rettigheder ligesom alle 
andre. Børn er særligt sårbare, fordi de ikke  
nødvendigvis har alderen og kræfterne til 
selv at sørge for, at de bliver overholdt. 

Derfor har de særlige rettigheder, som er 
beskrevet i FN’s Børnekonvention.  

BARNETS VEN - INTRO RED BARNET UNGDOM - BØRNEKONVENTIONEN
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BRUG DIN STEMME – TAL 
BØRNENES SAG

FRIVILLIGPOLITIK

Red Barnet Ungdom vil gerne udbrede kendskabet til 
børn rettigheder og hvordan man kan forbedre børns 
vilkår. Derfor vil vi gerne i medierne og vil gerne sætte 
fokus på de ting organisationen gør, for at fremme 
børns rettigheder. Som medlem kan du gøre opmærk-
som på børns rettigheder i læserbreve, artikler om dit 
projekt i den lokale avis og meget mere.

Red Barnet Ungdom har lavet en frivilligpolitik, for at 
skabe en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være 
frivillig i RBU. Frivilligpolitikken tager udgangspunkt i 
vores værdigrundlag som det er udtrykt i Børnekonven-
tionen og vores vision. Frivilligpolitikken beskriver, hvad 
du som frivillig kan forvente af os og hvad vi til gengæld 

Hvis du bliver kontaktet af pressen, så skal du være 
mere end velkommen til at kontakte Red Barnet Ung-
doms kommunikationskonsulent på telefon 51 64 98 25.

forventer af dig som frivillig. Her følger et uddrag af 
politikken, du kan læse den i sin fulde længde på RBUs 
intranet på intra.redbarnetungdom.dk.

VÆRDIER FOR DET FRIVILLIGE ARBEJDE I RBU:
Anerkendelse: I RBU ønsker vi, at alle børn og frivillige 

skal mødes med en anerkendende tilgang. Som frivillige i 
RBU er vi alle med til at skabe en kultur for anerkendelse, 
der sikrer, at alle børn, medfrivillige og ansatte vil opleve 
at være værdsat i organisationen for den, de er og for 
det, de gør. Vi ønsker en kultur, hvor vi møder hinanden 
anerkendende i tanke og handling. Det indebærer, at vi i 
vores arbejde tror på og handler ud fra, at andre omkring 
os handler ud fra den bedste intention og erfaring.
 Inddragelse: I RBU ønsker vi, at alle børn inddrages 
i beslutninger, der vedrører dem. Som frivillig er du 
derfor også med til at sikre, at børn i dit projekt bliver 
hørt og inddraget i beslutninger, hvor de har en relevant 
stemme. Tilsvarende har vi som frivillige også ret til at 
blive inddraget i beslutninger, der vedrører os og vores 
arbejde. Vi har pligt til at inddrage andre frivillige, når vi 
tager beslutninger, der vedrører dem og deres arbejde. 
Det er derfor vigtigt, at du som frivillig i RBU engagerer 
dig og bruger dine demokratiske medlemsrettigheder til 
at forbedre og ændre organisationen, hvis der er noget, 
du mener, vi sammen kan gøre bedre.
 Engagement: Vi er overbevist om, at handlinger flyt-
ter holdninger, og at vi kan gøre en positiv forskel for børn 
og unge gennem vores engagement. Som frivillig gør 
dit engagement en uundværlig forskel både i samværet 
med børn, og når du bruger din viden om børnene og 
projekterne til at påvirke organisationens beslutninger og 
til at udtale dig til fx pressen. Dine ideer er afgørende for, 
at RBU kan være med til at sikre en børnevenlig verden, 
hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt. Del 
derfor dine ideer med andre frivillige, din projektleder, din 
lokalforening eller medlemmerne af bestyrelsen, som er 
valgt til at lede organisationen.
 Ansvarlighed: Det er afgørende for vores arbejde, at 
vi er en pålidelig organisation over for børn og samar-
bejdspartnere. Det er vores fælles ansvar at udbrede 
kendskabet til børn og unges rettigheder, og det er 
nødvendigt, at vi tager et stort ansvar for børnene, for 
projekterne og for RBU som organisation. For at sikre at vi 

alle som frivillige lever op til vores ansvar, har RBU nogle 
regler, retningslinjer og politikker, som alle frivillige skal 
følge. Til frivilligfunktioner, der kræver en særlig grad 
af ansvarlighed, gør vi somme tider brug af frivilligkon-
trakter. I henhold til vores regler kan frivillige desuden 
udelukkes fra en aktivitet, hvis de opfører sig uansvarligt.

FRIVILLIGPOLITIKKEN I PRAKSIS
Som frivillige i RBU er vi alle ansvarlige for at give hinan-
den de bedste rammer og muligheder for at udføre vores 
frivillige arbejde. Det er derfor et fælles ansvar, at vi lever 
op til de regler og retningslinjer, der danner grundlag for 
vores samarbejde og arbejdet for og med børn.

„Red Barnet Ungdom vil gerne udbrede 
kendskabet til børn rettigheder og hvordan 
man kan forbedre børns vilkår. Derfor 
vil vi gerne i medierne og vil gerne sætte 
fokus på de ting organisationen gør, for at 
fremme børn rettigheder“

RED BARNET UNGDOM
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FRIVILLIGROLLEN

 –
Som frivillig er du hverken pædagog, 
barnepige, terapeut eller „papmor / 
papfar“ - du er derimod en ildsjæl, som 
ønsker at opbygge et venskav til et 
barn gennem gensidig læring, samtale 
og sociale og kulturelle aktiviteter

SOM FRIVILLIG FÅR DU

-
1. FÆLLESSKAB

2. ET STORT NETVÆRK

3. KURSER OG UDDANNELSE

4. FORBEDRET DIT CV

5. KULTURELLE OG SOCIALE OPLEVELSER

6. EN GOD VEN

20 21

Red Barnet Ungdom arbejder ud fra FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Ifølge 
Børnekonventionen har alle børn og unge ret til blive 
beskyttet mod vold, misbrug og udnyttelse. Formålet 
med samværspolitikken er at sikre, at børns rettighed-
er overholdes, når de deltager i Red Barnet Ungdoms 
forskellige aktiviteter.
  I Red Barnet Ungdoms aktiviteter opbygges nære og 
sociale relationer mellem frivillige og børn og unge. Dis-
se relationer er som udgangspunkt meget positive og 
givende for alle, men det er vigtigt, at man som frivillig 
tænker over sine egne og andres grænser. Samværspo-
litikken skal være med til at beskytte de børn, som Red 
Barnet Ungdom har ansvaret for – og samtidig beskytte 
de frivillige mod at blive misforstået i deres handlinger, 
mistænkeliggjort eller udsat for falske anklager.

GRÆNSER SKAL RESPEKTERES
Personlige grænser hos børn og unge skal respekteres i 
alle Red Barnet Ungdoms aktiviteter.

Som frivillig skal du være opmærksom på:
•   at din kommunikation med børn og unge er inklu-

derende og anerkende
•   at det er ok sige fra over for børn og unge, som over-

skrider dine egne personlige grænser
•   at verbale udtryk kan tolkes vidt forskelligt af børn 

og frivillige. Ordenes betydning og måden, de bliver 
sagt på, kan have en uønsket effekt. Specielt børn har 
vanskeligt ved at forstå og forholde sig til sarkasme, 
ironi, sort humor og indforståede bemærkninger. 

Disse udtryksformer kan blive opfattet som mobning. 
Vær derfor opmærksom på sprog, som kan misforstås 
af andre. Generelt gælder det, at du skal være klar og 
entydig i din kommunikation med børn og unge

•   at fysisk kontakt i sig selv kan opfattes som grænse-
overskridende, da vi alle har vores individuelle 
grænser; at sidde på skødet, knus og at holde i hånd 
kan opfattes anderledes af barnet og andre voksne 
end det, der var hensigten

•   at børn og unge kan begå overgreb mod hinanden 
og at der skal tages forholdsregler mod dette, når de 
frivillige aktiviteter tilrettelægges

•   at det er helt i orden, at man som frivillig får opbrugt 
sin tålmodighed i arbejdet med børn og unge. Når 
man som frivillig mærker dette, skal man være ærlig 
over for sig selv og sine medfrivillige, så man kan få 
frustrationer bearbejdet i et børnefrit rum

Som frivillig skal du undgå:
•   at udlevere dit private telefonnummer, adresse eller 

e-mail til børnene eller deres forældre eller at blive 
„ven“ med dem på de sociale medier

•   at omgås børnene og de unge uden for aktivitetens 
rammer. Skulle man møde børnene eller forældrene 
uden for Red Barnet Ungdoms regi, så afvent om 
barnet eller den voksne hilser på dig først

•   at være alene med børn eller unge. Det hænder, at 
man som frivillig har en fortrolig samtale med et barn 
i aktiviteten. I sådanne tilfælde bør det foregå i pas-
sende afstand fra de andre tilstedeværende, således 
at de kan se, men ikke høre jer

SAMVÆRSPOLITIK
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•   at der er låste døre, når du er sammen med børn eller 
unge. En lukket eller låst dør kan føre til rygter om, at 
der foregår noget forkert bag døren, selv om det ikke 
er tilfældet 

Som frivillig skal du tilstræbe:
•   at diskutere omgangsformer med dine medfrivillige 

og børn og unge. Åbenhed om måden, I er sammen 
på, reducerer misforståelser og risikoen for ubevidste 
overgreb eller krænkelser

•   at anvende og tage stilling til denne folder. Derved 
er du allerede i gang med at forebygge overgreb og 
krænkelser på børn og unge i Red Barnet Ungdom

FÆRDSELSREGLER PÅ DE SOCIALE MEDIER
Sociale medier er en del af alles hverdag. Derfor er 
det naturligt, at fællesskaber i Red Barnet Ungdoms 
aktiviteter også foregår online. I den forbindelse er der 
en række ting at være opmærksom på:
•   At der ikke uploades billeder af andre på de sociale 

medier, fordi billederne bliver offentligt eje, når de 
først er delt

•   Alderskrav for brug af de sociale medier – f.eks. er 
alderskravet 13 år på Facebook

•   At „aktivitetsgrupper“ skal være lukkede for uved-
kommende

BØRNEATTESTER
Frivillige i Red Barnet Ungdom afkræves samtykke til ind-
hentning af en børneattest hos Rigspolitiet. Børneattester 
indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens 
regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. 

FORÆLDRESAMTYKKE
Der skal indhentes og opbevares skriftligt samtykke fra 
forældre til børn under 15 år, hvis:
•   samværet foregår på tomandshånd i ikke-offentlige rum
•  der tages fotos, som efterfølgende skal offentliggøres
•  børn og frivillige foretager aktiviteter ud af huset

Tavshedspligt for frivillige i Red Barnet Ungdom
Som frivillig i Red Barnet Ungdoms kan der opstå 
situationer, hvor børn og unge taler om personlige 
forhold. Når sådanne situationer opstår, ønsker vi at 
møde børnene og de unge med respekt og loyalitet, så 
de ikke oplever, at deres tillid og åbenhed misbruges. 
I Red Barnet Ungdom arbejder vi ud fra en selvpålagt 
tavshedspligt. Det betyder, at man ikke må videregive 
private eller personlige oplysninger om børnene, de 
unge eller deres familier til uvedkommende.

UNDERRETNINGSPLIGT FOR FRIVILLIGE I RED  
BARNET UNGDOM
Som frivillig har du pligt til at reagere over for overgreb 
i Red Barnet Ungdom-regi. Desuden har alle voksne i 
samfundet underretningspligt til de sociale myndig-
heder, hvis de får viden eller mistanke om, at et barn er 
udsat for vold, overgreb eller vanrøgt.
 I den Sociale Servicelov er den generelle underret-
ningspligt beskrevet således: „Den, der får kendskab til, 
at et barn eller ung under 18 år fra forældres eller andre 
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdi-
gende behandling eller som lever under forhold, der 
bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at 
underrette kommunen“.

RED BARNET UNGDOM - SAMVÆRSPOLITIK

Det betyder mere konkret, at hvis du får mistanke om 
overgreb i hjemmet, ophører din tavshedspligt, og du 
har pligt til at underrette kommunen.

HVAD SKAL DU GØRE, HVIS DU FÅR KENDSKAB TIL 
OVERGREB?
Hvis du får viden eller mistanke om et overgreb, skal du 
som det første tage kontakt til  Red Barnet Ungdoms se-
kretariat, som vil hjælpe dig med at håndtere situationen. 
Som frivillig skal du ikke stå alene med ansvaret for en 
evt. underretning. Sekretariatet vil typisk bede dig om at:
•   nedskrive dine observationer (tegn på overgreb på et 

barn eller en ung) eller dit kendskab til et overgreb på 
et barn eller en ung

•   angive barnets eller den unges fulde navn og adresse, 
hvis det er muligt

Sekretariatet vil i samråd med dig og dine medfrivillige 
aftale, hvad der skal gøres. Det indebærer typisk:
•   at I sammen diskuterer, hvilken betydning situationen 

har for det fremtidige frivillige arbejde med barnet.
•   at I sammen diskuterer, om emnet skal tages op med 

barnet og dennes familie
•   at sekretariatet tager sagen op med den relevante 

kommune og forestår underretning

HVAD ER OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE?
Fælles for alle former for overgreb er, at personlige 
grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan 
være tale om fire typer af overgreb:
•   Fysiske overgreb er handlinger, hvor børn eller unge 

lider fysisk overlast. Det kan ske i form af slag, spark, 
rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse eller anden påfø-
ring af kropslige skader

•   Psykiske overgreb er handlinger såsom indespær-
ring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og 
nedværdigende behandling

•   Seksuelle overgreb kan ske ved fysisk kontakt, psy-
kisk eller verbal krænkelse

•   Vanrøgt er manglende handlinger og forsømmelse i 
omsorgen for og plejen af børn og unge. Eksempel-
vis er det vanrøgt, hvis børn eller unge afholdes fra 
mad og drikke, rent tøj og adgang til uddannelse og 
sundhedsvæsenet

HER KAN DU FÅ HJÆLP
Red Barnet Ungdom har telefonnummer 35 24 85 42. 
Sekretariatet står altid til rådighed for frivillige, der har 
viden eller mistanke om overgreb mod børn!

RED BARNET UNGDOM - SAMVÆRSPOLITIK
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HVEM & HVAD ER
RED BARNET UNGDOM?

Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation, 
der arbejder for en børnevenlig verden, hvor børn og 
unge bliver taget alvorligt. 

Børn er deres egne. Dem er der ingen, der ejer. Derfor 
har børn rettigheder som alle andre mennesker. 

Børn er særligt sårbare pga. deres alder og styrke. 
Derfor kan de ikke nødvendigvis selv sikre, at deres 
rettigheder bliver overholdt. De har deres eget sæt 
rettigheder, som er sikret i FN’s Børnekonvention fra 
1989. 

Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at sikre børns 
ret til uddannelse, fritid og deres internationale 
rettigheder. 

Vi er ca. 2.500 medlemmer og ca. 900 frivillige. 

KONTAKTINFORMATIONER
RED BARNET UNGDOM
ROSENØRNS ALLÉ 12
DK-1634 KØBENHAVN V

WWW.REDBARNETUNGDOM.DK
TLF. 3524 8542
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