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melde dig nyhedsbrevet. Har du ideer, gode historier 
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Modtag nyheder
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under ‘Nyheder’. Har du en historie til nyhedsbrevet? Så 
skriv til os på: nyheder.hrk@drk.dk. 

  

KæRE LæSER

Husk
at logge ind på vores hjemmeside -  

hovedstaden.drk.dk - hvor du kan læse 
om vores aktiviteter, se hvordan du bliver 

frivillig eller medlem og meget mere.

har du dét der skal til for at blive midlertidig forældremyndighedsindehaver? 

Hver måned kommer der nye uledsagede børn til Danmark. De står alene – uden familie eller venner til at tage sig 
af dem. De skal integreres, og der er derfor brug for hjælp! Dette nødråb er heldigvis allerede blevet hørt af rigtig 
mange i København. Behovet bliver dog ikke mindre – og det er derfor et område, hvor der konstant er fokus på at 
have nok hjælpsomme sjæle stående på venteliste, så der er nogen, der er klar til at tage imod de unge flygtninge 
og hjælpe dem – Du kan læse mere om hvordan det foregår i dette nummer af NYT. Du kan også læse om, hvordan 
der blev grillet, danset og snakket blandt de lystige frivillige til dette års sommerfest! Eller du kan lære lidt om, hvor-
dan du kan bidrage til et bæredygtigt samfund ved at købe genbrugstøj - eller donere dit eget tøj. Sæt i gang! 

Rigtig god fornøjelse!

m.v.h. Kommunikationsgruppen
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Når HjælpsomHed 
bliver til bæredygtigHed

Af Lene Voller

En ny t-shirt koster måske kun 75 kroner. Men der går faktisk 
11 kilo CO2 på at producere den. Hvis du i stedet køber en 
brugt i genbrugsforretningen, koster den 0 kilo i CO2. Ifølge 
en rapport fra Miljøministeriet fra 2014, så køber den gen-
nemsnitlige dansker 16 kilo tøj om året. Det koster ikke kun 
CO2, for 16 kilo tøj kræver også næsten 50 kilo kemikalier 
at producere. Det er tankevækkende. Som forbruger kan vi 
gøre flere ting for at skrue ned for både CO2 og kemikalier. 
Vi kan ifølge den tidligere Miljøminister, Kirsten Brosbøl, 
blandt andet gå i kvalitetstøj, som holder længere. Vi kan 
være med i lejeordninger vedrørende tøj, og så kan vi selv-
følgelig genbruge tøjet.

giv bæredygtigheden videre 
Genbrugstøj er derfor ikke kun godt for pengepungen, 
men også for miljøet. Og så er der også et socialt aspekt 
i vores genbrugstøj. Når Røde Kors modtager tøj, kan de 
sælge det til andre. Pengene Røde Kors tjener kan for 
eksempel bruges til at hjælpe flygtninge, men det kan 
også være med til at hjælpe ensomme ældre i Danmark. 
Det betyder, at forbrugeren, der enten køber eller donerer 
tøj i Røde Kors’ genbrugsbutikker, også medvirker til en 
social bæredygtighed. 

Rent spild 
Det meste tøj kan bruges op til 200 gange, men alligevel 
bruger de fleste kun deres tøj 20 gange. Så dropper vi 
det. Det skønnes derfor, at der ligger mellem 30.000 og 
50.000 tons tøj rundt omkring i de danske klædeskabe. 
Tøj, som aldrig vil blive brugt igen, medmindre tøjet bliver 
givet videre. 

Du kan læse mere om Røde Kors genbrugsbutikker på 
vores hjemmeside. Her kan du også læse om kampagnen 
”god stil”, som netop handler om at give sit brugte tøj vi-
dere. Hvis du vil høre mere om det frivillige arbejde, kan du 
kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00.

Har du nogensinde tænkt på, at dit gamle tøj bliver bæredygtigt, 
når du giver det til røde kors? når tøjet genbruges, er dit Co2-af-
tryk mindre. det er fordi, en anden får gavn af det og derfor ikke 
skal købe nyt.

Ryd ud i KlædesKabet:
sådan hjælpeR dit bRugte tøj 

	 •	 	For	værdien af en sæk blandet genbrugstøj på ca. 10 kg 
kan vi fx købe tæpper til to børn på flugt eller et køkkensæt  
til en hel familie

	 •	 	For	8	stykker	genbrugstøj,	som	sælges	i	vores	butikker,	 
kan vi give midlertidigt husly til en familie på flugt.

	 •	 	For	værdien	af	to	sække	tøj	kan	vi	sikre	besøg	og	kontakt	i	 
4 måneder til en, der er ensom og isoleret.

	 •	 	Du	støtter	vores	hjælpearbejde	ved	at	aflevere	dit	brugte	tøj	i	
en af vores tøjcontainere eller ved at handle i en af vores over 
230 genbrugsbutikker rundt om i landet. I vores butikker kan 
du gå på jagt efter unikt tøj, møbler og nips til en god pris.

	 •	 	8.000	frivillige	arbejder	i	vores	genbrugsbutikker	 
med at sortere og sælge tøjet.

	 •	 	Du	kan	kontakte	Røde	Kors,	hvis	du	 
vil vide mere om at være frivillig
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syrisk samtaleven 
udbreder glæden ved 
sit frivillige arbejde

Af Eva-Sofie Fritzbøger

Når der er klasseundervisning på CBSI Sprogcenter på 
Hejrevej i Københavns Nordvest-kvarter, er det ikke altid 
kun læreren, der står foran kursisterne. Nogle gange står 
der også en såkaldt samtaleven, som assisterer læreren 
med undervisningen. En af disse frivillige samtalevenner 
er Besher Wattar. Han fortæller, at man som samtaleven 
tager del i undervisningen, fx ved at hjælpe kursisterne 
med opgaver og ved at have samtaler med læreren, som 
kursisterne kan lytte til.

”Det tager lidt af monotoniteten, når der er en ekstra 
person, som ikke er lærer eller kursist. Der kommer nogle 
samtaler, som kursisterne kan lytte til, i stedet for at lære-
ren bare taler til kursisterne,” siger han. 

Besher Wattars rejse til CBSI Sprogcenter har været lang. Oprin-
deligt er han fra Syrien, men han uddannede sig i Sovjetunionen 
og boede sidenhen i USA, før han flyttede til Danmark i 1989. 
Besher Wattars syriske baggrund og arabiske kundskaber 

med sit frivillige arbejde hos røde kors Hovedstaden er besher Wattar med 
til at lære nydanskere det svære danske sprog. samtidig deler han ud af sine 
egne erfaringer og viser andre, at man i danmark viser ansvar og solidaritet 
gennem frivilligt arbejde.

er en fordel, når han skal hjælpe kursisterne med dansk. Han fortæller også, at kursisterne 
virker glade for hans hjælp og deltagelse, og at det ofte er meget vigtigt for kursisterne at 
lære sproget. For mange år siden, da han selv gik på sprogskole, mødte han en taxachauf-
før, der havde en helt særlig grund til at ville lære at tale ordentligt og korrekt dansk. Han 
var kommet til Danmark for 30 år siden og havde siden da arbejdet som taxachauffør, 
men uden at have mulighed eller brug for at lære godt dansk, men nu skulle det ske. 

”Jeg kan huske, han blev spurgt, hvorfor han havde besluttet sig for at lære dansk nu. Han 
sagde, at det var, fordi han havde fået et barnebarn. Han kunne tale med sine børn på sit eget 
sprog, hebræisk, men barnebarnet var født i Danmark og skulle lære dansk. Han ville gerne 
tale ordentligt dansk, ikke ’taxachaufførdansk’, med barnebarnet,” siger Besher Wattar, som 
også beskriver andre, mere generelle årsager til, at det er vigtigt at lære dansk.

Han fortæller, at mange af de udfordringer, vi tager for givet at kunne løse som danskta-
lende, kan være utroligt vanskelige for udlændinge og nydanskere. For dansktalende er 
det ikke et problem at tage telefonen og ringe til et jobcenter eller at finde en kontakt-
person online, men det kan være meget vanskeligt, hvis man ikke behersker det danske 
sprog. Alene det at formulere et spørgsmål er svært, og så får man måske et svar, man 
slet ikke forstår. 

fantastisk følelse at opleve retfærdighed 
Besher Wattar har selv oplevet, hvor stor en sejr det er at overkomme de sproglige pro-
blemer og få bugt med de underlige danske ord og deres flertydige meninger. En af de 
sejre han selv har haft kom i forbindelse med en oplevelse, der ellers ikke typisk bringer 
gode minder frem: Han fik en bøde i et S-tog, efter han havde glemt at klippe: 

”Jeg havde betalt bøden, men så skrev jeg et brev til DSB. Bøden var på 500 kr. Det var 
mange penge dengang. Jeg var arbejdsløs, og der var ikke noget som kontanthjælp eller 
dagpenge, fordi jeg lige var kommet til landet. 14 dage senere fik jeg svar fra DSB: ’Vi for-
står, at du har betalt 500 kr. Vi accepterer din forklaring, og du får 450 kroner tilbage.’ Det 
var fantastisk,” fortæller Besher Wattar, som uddyber, at det var en fantastisk følelse for 
første gang at have skrevet et brev på fremmedsproget dansk. Men samtidig er der også 
andre grunde til, at han husker oplevelsen: 

”Der var også en fornemmelse af, at der var en form for retfærdighed. Sagen blev behand-
let. Man får indtryk af, at det er et samfund, hvor ens problem ikke bare forsvinder i et sort 
hul. Man kan gøre noget ved det, og man behøver ikke at råbe højt. Hvis man taler pænt og 
kommer med gode argumenter, så kan man finde en god løsning.”
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Disse erfaringer er noget af det, som Besher Wattar også ønsker at give videre, når han 
er frivillig i integrationsarbejdet hos Røde Kors. Det at være frivillig som samtaleven i et 
sprogcenter er nemlig mere end at hjælpe kursisterne med at bøje verber og øve udtale, 
indtil de kan sige ’rødgrød med fløde’. Besher Wattar håber, at han gennem sit frivillige 
arbejde for det første kan vise de ikke-etniske danskere, at man i det danske samfund kan 
løse mange problemer med en positiv indstilling og motivation. Desuden vil han gerne 
give dem lyst til at hjælpe andre og vise dem det frivillige arbejdes fortrin: 

”Frivilligt arbejde er en måde at vise andre, at man kan hjælpe. Hvis de nyankommne og 
dem, der har boet her i mange år, ser en som mig, der laver frivilligt arbejde og hjælper, 
så får de måske den ide mangler, at man ikke behøver at være dansker for at lave det her. 
Danmark er et kompliceret samfund, men Danmark er også et samfund, hvor danskerne 
arbejder sammen og hjælper hinanden.”



/ 6

Frivillige belønnet For stor 
indsats i genbrugsbutikker

Af Niels Torp

De mange fremmødte var festligt klædt og stemningen 
var helt i top hos det blandede selskab, der aldersmæssigt 
strakte sig fra den 19-årige Oliver Andersen (Røde Kors Ve-
stergade) og til en håndfuld deltagere, som var fyldt 80 år.  

Sekretariatschef Pernille Scheel, Røde Kors Hovedstaden, 
bød velkommen og roste de mange fremmødte for den 
ekstraordinære indsats i forbindelse med kampagnen 
”Smid Tøjet”, der blev skudt i gang i slutningen af april 
med mange kendte personligheder, og blev en gevaldig 
succes overalt. Kampagnen medførte, at der blev pålagt 
de ansatte i genbrugsbutikkerne et ekstraordinært stort 
arbejde med at modtage og sortere det meget ekstra tøj, 
der blev afleveret i større eller mindre mængde i gen-
brugsbutikkerne i hele hovedstadsområdet.

Traktementet i den traditionsrige Petersens Familiehave var 
typisk dansk smørrebrød med sild, varme retter og ost samt 
diverse drikkevarer. I løbet af en halv snes minutter steg 
stemningen rundt om de forskellige borde, hvor medarbej-
derne fra de respektive butikker sad bænket. Der blev skålet 
og fortalt vittigheder, og det var tydeligt, at de mange frem-
mødte morede sig kosteligt - og langt de fleste satte stor 
pris på dette tiltag i denne kulturhave på Frederiksberg.

Efter mange års tro tjeneste i RKH er der en del ældre 
overvejer at stoppe p.g.a.  svigtende helbred, så derfor 
er det vigtigt at der kommer nye friske unge kræfter til 
butikkerne i København, så som Oliver Andersen. Oliver 
Andersen, blev ”lokket” til at arbejde i Røde Kors-butikken 
i Vestergade 2 B af sin mormor Anne Mari, der fortalte ham 
om det spændende arbejde i nødhjælpsorganisationen, og 
det første til at Oliver, nu, et par gange om ugen, giver en 
hånd med i genbrugsbutikken i centrum af København. 

Der var både yngre og ældre deltagere, og de gik alle godt i spænd og nød de rare omgivel-
ser i den traditionsrige have, beliggende bagved Frederiksberg Slot og Zoologiske Have

Der var hygge, snak og masser af grin, da 125 frivillige mødte op til Røde Kors-arrangementet, 
som blev ledet af Pernille Scheel og bestyrelsesformand, Keld Scharling.

i begyndelsen af juni - på en af de få Herlige sommerdage – var 125 
frivillige fra de mange genbrugsbutikker under røde kors Hoved-
staden inviteret til en Hyggelig sammenkomst i m.g. petersens  
familieHave på frederiksberg.
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to læsteHeste mødes 

Af Susan Eriksen

Et par gange om måneden besøger 64-årige Torben den 95-årige Sarah på Østerbro, 
hvor den står på en diskussion af de bøger, som Torben låner på biblioteket og tager med 
fra gang til gang. Repertoiret spænder vidt fra Bo Lidegaards biografier over diplomaten 
Henrik Kaufmann og politikeren J.O. Krag, over Kronprinsessen og Kongemordet af Hanne 
Vibeke Holst til Arn-trilogien af Jan Guillou. I dag har Torben taget den amerikanske 
roman Stoner med. 

Sarah er en frisk, livsglad dame, som selv gør rent, handler ind og laver mad, men hun er 
glad for bogvenne-ordningen, fordi hendes familie har travlt og rejser meget. Hun tog der-
for kontakt til Kirsten Boje fra Røde Kors Hovedstaden, da hun så en annonce i avisen. 

Tidligere har Sarah boet i Viborg, hvor hun mødtes med tre andre kvinder en gang må-
nedligt og diskuterede litteratur. Hun fandt det spændende og altid meget hyggeligt, og 
savnede derfor at mødes med andre og tale om bøger efter hun flyttede til København. 
Derfor blev hun glad, da hun blev matchet med Torben: 

”En dag ringede der en pæn mand på døren og sagde ’Goddag, jeg er din bogven’”, 
fortæller Sarah. 

På den anden side af døren stod Torben, som havde tilmeldt sig som frivillig bogven, fordi 
han havde tid tilovers i sin hverdag og gerne ville bruge den på noget fornuftigt. Og siden 
den dag i marts, hvor de mødtes for første gang, har Torben besøgt Sarah til glæde for 
dem begge: 

aktiviteten bogvenner sætter læselystne mennesker sammen, så de kan mø-
des over en god bog. sarah og torben nyder begge at mødes et par gange 
om måneden for at diskutere litteratur og vende verdenssituationen. 

”Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg får lejlighed til at gen-
opleve nogle bøger, som jeg tidligere har læst, og det er 
hyggeligt at få en snak om dem. Men derudover, så får vi jo 
vendt verdenssituationen undervejs, så det er ikke alt sam-
men bøger,” fortæller Torben. 

For Torben var det vigtigt, at han blev sat sammen med en, 
som han var på bølgelængde med, og da han fik at vide, 
at Kirsten Boje havde den helt rigtige kandidat til ham – en 
kvinde på 94 år -, tænkte han ”hold da helt op, men let’s 
give it a try”. Senere har det vist sig, at de to bogvenner har 
masser at tale om, og ifølge Torben føles det ikke som om, 
at der er en generation til forskel mellem dem.

 

Har du lyst til at 
skabe glæde i et aNdet 

meNNeskes liv?
Så kan du blive bogven, hvor man mødes på 
tværs af alder, kultur og beskæftigelse for at 

diskutere litteratur. 

Kirsten Boje, som også er frivillig, afholder 
samtaler med alle potentielle bogvenner, 

besøgsvenner såvel som besøgsmodtagere. 
På baggrund af samtalerne vurderer Kirsten, 

hvem der kan danne et godt bogvenne-match. 

Kontakt Kirsten Boje på mail: 
bogvenner.rkh@rodekors.dk eller på 

telefon: 54 91 19 48 for nærmere information.
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der var kul på grilleN og 
gaNg i baNdet og damerNe

Af Mette Kristence Jensen

Med helstegt pattegris, liveband og gaveposer var der 
lagt an til en festlig aften i baggården på Nordre Fasanvej. 
Forsommerens sparsomme sol tittede frem bag banen, og 
gæsterne legede sommer for en stund. Frivillige fra flere ge-
nerationer var stimlet sammen for at møde andre frivillige. 
Ingen tvivl om, at det især for den ældre generation var en 
kærkommen lejlighed til at fornøje sig med andre frivillige 
indenfor deres fælles aktivitet. Der var tæt pakket ved de 
fleste borde, selv var jeg heldig at finde en plads ved et 
blandet bord med frivillige fra forskellige aktiviteter, og jeg 
flyttede mig ikke fra min stol hele aftenen; fordi jeg var godt 
underholdt, hvor jeg sad.  

frivillighedens ”gulerødder”
En fest i frivillighedens tegn bliver helt naturligt til taler 
og samtaler om frivillighed. I aftenens tale opsummerede 
sekretariatsleder Pernille Scheel vigtige begivenheder fra 
det forgange år og takkede de frivillige for deres indsats. 
I en samtale med Røde Kors Hovedstadens formand Keld 
Scharling blev de frivilliges indsats også samtaleemnet. 
Keld fortalte blandt andet, at han i sit tidligere arbejdsliv 
har erfaret, at penge er medarbejderens ”gulerod”, og 
at det derfor er betagende at se, at ”guleroden” for de 
frivillige i Røde Kors er så meget andet. Jonna fra RKH’s 
genbrugsbutikker er et godt eksempel på hvilke ”gulerød-
der”, der kan høstes ved det frivillige arbejde:

Sommeren 2015 er et særligt år for Jonna, fordi hun 
fejrer sit 10-års jubilæum som frivillig i en af Røde Kors’ 
genbrugsbutikker. Arbejdet i butikken har hun på 10. år 
delt med tre andre kvinder. De mødes ikke kun på den 
ugentlige vagt i butikken, for over årene er det også ble-
vet til blomstrende venskaber udenfor Røde Kors-regi; de 
går i teater og til koncerter sammen og mødes i privaten. 
Når frafald af ægtefælle, familiemedlemmer og nære ven-
ner bliver en del af livet, er fællesskabet med vennerne i 
Røde Kors et fast holdepunkt. Sådan er det i hvert fald for 
Jonna. Med det talstærke fremmøde af ældre frivillige er 
det nærliggende at forestille sig, at Jonna deler historie 

der var gang i samtalerne og på dansegulvet til årets sommerfest 
i røde kors Hovedstaden. ”kok med kul på” og ”tHe dynamiCs” tændte 
op for grill, musik og god stemning. 

med flere af de fremmødte. At frivillighed kan være en vigtig livsnerve for trivsel i den 
tredje alder, var festen i sig selv et vidnesbyrd om. 

”The Dynamics” fyrede op under dynamiske damer
Med udkig til graffiti og en festklædt forsanger med repertoiret på plads, udfoldede en 
større gruppe af især kvinder sig lystigt på stenbroens dansegulv. Motion, varme og 
livsglæde har mange kanaler, og på en kold juniaften var det oplagt at vælge dansen til. 
Bandet ”The Dynamics” forstod at få især damerne i bevægelse; ud af højtaleren kom for-
sangeren på banen med: ”I’m coming to get you”. Om det var titlen på en sang, eller om 
der lå en konkret og personlig annoncering bag, vides ikke. Men sikkert er det, at en ældre 
dame returnerede med et: ”is that a promise?” 

Kul på grill og band gør det ikke alene. Det var i høj grad de farverige og stærkt repræsen-
terede frivillige, der satte kul og kulør på sommerfesten anno 2015. 

Se flere billeder fra sommerfesten på næste side - Fotograf: Grzegorz Fajerski
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Fotograf: Grzegorz Fajerski
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de frivillige strømmer til for 
at Hjælpe uledsagede børN

Af Eva-Sofie Fritzbøger

I påsken var udviklingskonsulent på Røde Kors’ landskon-
tor Niels Svankjær Christiansen med til at sætte fokus på 
behovet for midlertidige forældremyndighedsindehavere i 
medierne. Det har ført til, at man nu i Røde Kors Hovedsta-
den har så mange frivillige til aktiviteten, at man opretter 
en venteliste:  

”Da vi satte fokus på det her i påsken, kunne vi se, at der 
over en bred kam manglede frivillige til at blive værger. Det, 
der skete efter påsken, var meget positivt. Vi fik over 400 
henvendelser fra folk, som så eller hørte indslaget og som 
kontaktede os i Røde Kors og sagde: ’Det vil jeg gerne. Jeg 
vil gerne stille mig til rådighed på det her område”, siger 
Niels Svankjær Christiansen.

Til et informationsmøde, der blev afholdt den 8. juni i Røde 
Kors Hovedstadens lokaler på Nordre Fasanvej, kom denne 
interesse tydeligt til udtryk. Her mødte 15-20 interesserede 
op for at høre Niels Svankjær Christiansen samt sags-
behandler i Frederiksberg Kommune Lorne Mark Lathey 
fortælle om rollen som midlertidig forældremyndighedsin-
dehaver. Det var endda efter, at man allerede havde holdt 
et tilsvarende informationsmøde, hvor ca. 40 kom og viste 
deres interesse. 

stort behov for midlertidige 
forældremyndighedsindehavere
Som frivillig midlertidig forældremyndighedsindehaver 
spiller man en vigtig rolle for den unge, man har det 
retslige ansvar for. I Danmark er det et krav, at alle unge 
under 18 år har en retslig repræsentant. Samtidig kan den 
frivillige være mere end blot en retslig repræsentant, da 
opgaven også består i at være der for den unge gennem 
fx socialt samvær. Dette kan være meget væsentligt, da 
de uledsagede unge er flygtet fra deres hjemland og enten 
har efterladt deres familie i hjemlandet med håbet om at få 
dem hertil senere eller er blevet væk fra dem undervejs på 
den hårde rejse hertil. Det er unge, der ofte er traumatise-
rede og mærkede af hjemlandets krig samt savnet af den 
familie, de er blevet skilt fra.

siden niels svankjær CHristiansen i påsken gik til medierne for at 
opfordre danskerne til at melde sig som midlertidige forældre-
myndigHedsindeHavere for uledsagede børn og unge, Har interes-
sen for aktiviteten være meget stor.

I Røde Kors startede man derfor i 2011 et projekt for at finde frivillige forældremyndig-
hedsindehavere, da man kunne se, at der var op imod 75 uledsagede børn og unge, der 
stod uden midlertidige forældremyndighedsindehavere:

”Aktiviteten voksede ikke ud af ingenting. Der var et stort behov til at starte med, og det 
behov er kun blevet større”, siger Niels Svankjær Christiansen, der fortæller, at behovet 
viste sig særligt stort sidste år, hvor 838 uledsagede børn kom til Danmark.    

Røde Kors hovedstadens uledsagede unge
Da behovet langt fra er forsvundet, er det frivillige arbejde nu rykket ud i lokalafdelingerne.  
I Røde Kors Hovedstaden betyder det, at man skal finde midlertidige myndighedsindeha-
vere til unge i bl.a. Frederiksberg Kommune, og sagsbehandler i kommunen, Lorne Mark 
Lathey, fortæller, at man her i høj grad har brug for de frivillige: 

”Jeg kan love dig for, at for et par år siden i forbindelse med borgerkrigen i Syrien, be-
gyndte der at komme mange flygtninge. Rigtig mange. Vi har aldrig modtaget så mange 
uledsagede unge”, siger han og fortæller, at det i Frederiksberg Kommune drejer sig om 
ca. 2 unge om måneden.

foRældRemyndighedsindehaveR
Skulle du være interesseret i at blive frivillig forældremyndig-
hedsindehaver i Frederiksberg Kommune, kan du kontakte 

Cecilie Herløw, udviklingskonsulent i Røde Kors Hovedstaden, 
på email: cch@rodekors.dk
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røde kors-frivillige 
Hjælper uledsagede børn 
til en god start i danmark

Af Eva-Sofie Fritzbøger

Børn der kommer alene til landet, traumatiserede af krigens oplevelser, den hårde tur til 
Danmark og afsavnet fra familien, har brug for en voksen, der kan repræsentere dem. Det 
er et lovkrav, at de får en midlertidig forældremyndighedsindehaver, der kan være deres 
retslige repræsentant. Men en midlertidig forældremyndighedsindehaver kan være mere 
end det: 

”Vi kan se, det har tilført utrolig meget kvalitet, at der kommer frivillige ind i denne her 
rolle”, siger Niels Svankjær Christiansen, udviklingskonsulent ved Røde Kors’ Landskontor. 
Han uddyber, at ” Man får nogle personer, som har myndighed over de uledsagede børn, 
der rent faktisk bruger tid sammen med dem for at danne sig et indtryk af, hvad der er de 
bedste løsninger for dem”. 

Ifølge Niels Svankjær Christiansen kan den frivillige gennem det sociale samvær være en 
bro for den unge ind i det danske samfund og til kontakt med etniske danskere.

børn og unge med særligt behov for støtte
Relationen som opstår mellem den frivillige og den uledsagede unge er især vigtig da de 
børn, der kommer til landet, ofte har særligt brug for støtten: 

”Det er mennesker, der har oplevet krig i deres hjemland. Det er vældig, vældig svært for 
de her unge mennesker, for de er utroligt bekymrede over deres familie, og de føler et 
kolossalt stort ansvar”, fortæller Lorne Mark Lathey, som er sagsbehandler i Frederiksberg 
Kommune og blandt andet arbejder med de uledsagede unge, der kommer til kommunen.
Tidligere oplevede man mange afghanske uledsagede børn og unge, men nu er det især 
den syriske borgerkrig, der får forældre til at sende deres børn mod nord i håbet om, at 
de kan sikre familiesammenføring og en vej ud af krigen for hele familien. Børnene kom-
mer dog også fra bl.a. Somalia og Irak. De unge er oftest drenge mellem 15 og 17 år, men 
der er også set eksempler på piger og mindre børn.

Lorne Mark Lathey fastslår, at man også i kommunen er glad for de frivilliges indsats: 

”De fleste får stor gavn af at have en dansk forældremyndighedsindehaver. Det hjælper 
utrolig meget med deres sociale integration. Det hjælper med at udvikle og træne deres 
sproglige færdigheder. Det er også rigtig vigtigt, at de har en person, de kan tale med”, 
siger han. 

når det er røde kors-frivillige og ikke advokater, der træder til som midler-
tidige forældremyndighedsindehavere, når uledsagede børn flygter til landet, 
betyder det, at børnene får en myndighedsindehaver, der har tid og overskud 
til også at være der socialt. 

Ifølge sagsbehandleren kan netop det sociale fællesskab i 
virkeligheden være det vigtigste, da de ansatte i kommu-
nen nok skal sørge for, at det retslige og administrative er 
på plads.

Relationen efter det 18. år
Niels Svankjær Christiansen fortæller derudover, at en af 
styrkerne ved de frivillige midlertidige forældremyndig-
hedsindehavere er, at de ofte bevarer kontakten med den 
unge selv efter det 18. år, hvor det retslige krav om en 
midlertidig forældremyndighedsindehaver ophører:
”Det er meget tydeligt for os, at frivillige fortsætter deres 
rolle, også efter det 18. år, og det ser vi en meget stor styrke 
i, fordi der ofte er et meget stort behov for støtte - også på 
dette tidspunkt”, siger han. 

Selv efter den unge er fyldt 18 år kan der nemlig både 
være behov for socialt samvær og kontakt, hjælp til ud-
dannelse, flytning og hvad der ellers er af udfordringer på 
vejen til at blive voksen.
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Røde Kors-frivillige hjælper uledsagede børn til en god start i Danmark (Foto: Marie-Louise Munkegaard)
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Tlf.: 38 33 64 00 
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