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act MODIG handler om at hjælpe, 
selvom det kan være svært. Det 

ved Røde Kors alt om. Vi hjælper 
nemlig alle mennesker, der har 

brug for hjælp – uanset hvem 
de er, eller hvor de kommer fra. 
I magasinet kommer du blandt 

andet til at møde Freja, der tog 
mod til sig og blev ven med 
den nye pige klassen, selv 
om de ikke kunne snakke 

sammen. Du møder også børn 
fra Rumænien, som har brug 

for voksenvenner, fordi de 
lever et hårdt liv. Hvor modig 

mon du selv er? Find ud af 
det, hvis du altså tør prøve 

dilemmaet her i magasinet 
eller tage modig-testen på 
rødekors.dk/skole/modig. 
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SIDE 4: INTERVIEW 
Fattige Alexandru fra 
Rumænien kæmper 
“JEG VIL VÆRE EN 
VINDER!”

SIDE 8: SPØRGSMÅL
Danske og rumænske 
børn svarer på:
HVORNÅR ER DET 
SVÆREST AT VÆRE EN 
MODIG VEN?

SIDE 10: DILEMMA
BLIVER DU 
VENNER MED 
BØRNESOLDATEN?

SIDE 12: INTERVIEW
FREJA BLEV VEN 
MED DEN NYE PIGE I 
KLASSEN selv om 
de ikke kunne tale sammen. 

SIDE 18: INTERVIEW
NICOLETA HAR 
ALDRIG VENNER 
MED HJEM 
Hun er bange for at 
blive drillet.

SIDE 16: SPØRGSMÅL
HVEM ER DEN 
MODIGSTE, 
DU KENDER?
Svar fra: Fodboldspillere, 
politikere, skuespillere og 
en youtuber.

SIDE 12: INTERVIEW 
DE MODIGE FRIVILLIGE
Mød fire, der hjælper andre, 
selv om det kan være farligt 
eller ubehageligt.

HVAD LAVER 
FREJA MED 

SIN VEN FRA 
SYRIEN?

FÅ SVARET PÅ SIDE 12

ALEXANDRU ELSKER 
AT SPILLE FODBOLD, 

MEN ER VIRKELIG 
TRÆT AF SINE 

HOLDKAMMERATER. 
HVORFOR MON? 

SE SIDE 4

WILLIAM 
KVIST 

OM MOD
TJEK SIDE 16

DIN VEN 
HAR VÆRET 
BØRNESOLDAT.   
KAN DU TILGIVE 
HAM FOR MORD? 
LØS DILEMMAET PÅ SIDE 10

DANMARK

RUMÆNIEN

SYRIEN
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Alexandru drømmer om, at fodbold vil gøre ham 
til en vinder. Han vil bo i en varm lejlighed, spise 
lækker mad og måske endda få en PlayStation?

SUPPE TIL 
MORGENMAD
 

er ligger et tykt lag sne uden for den 
bygning, hvor tiårige Alexandru bor. 

Sammen med vennerne får han alligevel hurtigt 
gang i en god fodboldkamp. Drengene bor i 
Rumænien, som ligger i den østlige del af Europa.
Alexandru og vennerne har fri fra skole i dag. 
Derfor har Alexandru sovet længe. Han har ikke 
spist morgenmad, men der har heller ikke rigtig 
været noget at spise. 
Moren er i gang med at lave mad oppe i den lille 
lejlighed. Der er kun to rum og et lillebitte køkken. 
Hun har fundet løg, nogle plettede gulerødder og 
en halv dåse tomatkoncentrat. Det skal blive til en 
suppe til Alexandru, lillebroren, den ene storesøster 
og moren. 
Familien spiser tit suppe. I Rumænien er det meget 
normalt. De fleste spiser suppe hver dag til frokost. 
Bagefter spiser de en ret med kød og kartofler, 
pasta eller ris til. Hos Alexandru kommer der dog 
sjældent en ret efter suppen. 
Men det er ikke så slemt, synes Alexandru.
“Jeg spiser bare rigtig meget, når jeg er på Røde 
Kors’ fritidshjem,” fortæller han med et lille smil 
efter fodboldspillet. 
Alexandru er udvalgt til at gå på Røde Kors’ fritids-
hjem, fordi familien er meget fattig. Her får han 
også hjælp med lektierne. Det kan hans mor nemlig 
ikke. Hun har nemlig aldrig lært at læse.

D

1.

RØDE KORS HJÆLPER Alexandru med 
lektierne. Vi hjælper også danske børn 
med lektierne. Det kan du læse mere om 
her: urk.dk/lektiehjaelp 

 

ALEXANDRU 
JONET RADU 

Alder: 10 år
Bor: Lupini, Rumænien

Familie:  Mor (37 år) 
Søskende: Christina (20 år), 

Andrea (17 år) og Radu (11 år) 
Yndlingsfag: Rumænsk og engelsk

Favoritret: Kartoffelsuppe
 Fritid: Fodbold (4 gange om ugen) 

Bedste ven: Cristian
Fremtid: Drømmer om at blive 

professionel fodboldspiller
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Alexandru i familiens lejlighed. 
De bor fire mennesker i en 

toværelses lejlighed.

Alexandru kommer på 
Røde Kors' fritidshjem hver 

dag efter skole. 
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2.

3. 
KAN 
ALEXANDRU 
FÅ ET LIV SOM 
DEM MED 
MÆRKETØJET?

 går talte Alexandrus mor i telefon med træneren fra fodboldholdet. Træneren fortalte, at det er tid til at købe nyt 
udstyr. Alexandru skal blandt andet have nye målmandshandsker. Det er meget svært for Alexandrus mor at finde 

pengene til det. I forvejen er det dyrt at betale kontingentet. Det koster nemlig det samme som 25 brød – hver eneste 
måned!
Alexandrus mor gør rent i tre bygninger for at tjene penge til familien, men hun tjener sjældent helt nok. 
“Jeg lavede en aftale med træneren om at betale for udstyret over flere måneder. Jeg ønsker, at Alexandru kan have 
det samme liv som andre børn,” siger moren Marita, der taler lidt sjovt, fordi hun næsten ingen tænder har.   

A

I

4. 
TYVERI OG EN 
PLAYSTATION

er er mange, der laver ulovlige ting her, hvor Alexandru 
bor. Rigtig mange stjæler jern, som de sælger videre. 

Det er faktisk så slemt, at loftet faldt sammen i en bygning ved 
siden af, fordi nogen havde stjålet det jern, der holdt sammen på 
bygningen. 
Loftet er ikke faldet ned i Alexandrus lejlighed, men der er 
hundekoldt, fordi de kun har to varmeapparater på størrelse med 
brødristere til at varme op.  
Alexandru synes, at hans hjem er pinligt.
“Jeg ville gerne bo pænt. Jeg kender en, der bor i et pænt hus … 
altså jeg har ikke været inden for. Min ven har også en 
PlayStation. Sådan en vil jeg også rigtig gerne have,” drøm-
mer Alexandru, mens han trækker benene op under sig, så det 
lappede hul på knæet af joggingbukserne bliver synligt. 
Alexandru fortæller, at vennen kun bor sammen med sin mor. 
“Hans far er taget til et andet land for at arbejde og sender penge 
hjem til sin familie.”
Alexandru har ikke en far, som han kan sende til Danmark eller et 
andet land.

D

Der er mangel på jobs i Rumænien. Derfor 
flytter rigtig mange mødre og fædre fra 
Rumænien til andre lande i Europa. De 
arbejder blandt andet i Danmark. For det 
meste har de ikke deres børn med. EN MODIG VEN

lexandru er en dygtig fodboldspiller. Han er målmand. Når 
han redder sit hold, så er alt i verden godt.

“Jeg vil være en vinder. Jeg drømmer om at blive professionel fodbold-
spiller.” 
Alexandru bider derfor også skammen i sig over ikke at være som de 
andre på holdet:
“Vi er en lille flok fattige drenge, og så er der de andre i mærketøj. De 
blærer sig med tøjet og med, at de har penge. Derfor har jeg ikke lyst 
til at være sammen med dem uden for banen.”
Alexandru er næsten altid sammen med sin bedste ven Cristian. De går 
både i skole sammen, på Røde Kors’ fritidshjem og også på samme 
fodboldhold. De passer på hinanden – forleden var det Cristians tur til 
at være modig:  
“Der var en flok andre børn, der ville banke Alexandru, men så stillede 
jeg mig i mellem. Jeg kan ikke lade min ven få tæsk. Jeg skal hjælpe. 
Sådan er det bare.”

Alexandru sammen 
med sin mor og to af 
sine søskende. 

De ingredienser, som Alexandrus mor skal 
bruge til dagens suppe.

Medaljer, som Alexandru og hans bror 
har vundet i fodbold. 

Alexandru og brorens 
legetøj. De har fået det 
meste af Røde Kors.

Alexandru spiller fodbold 
med sin bedste

 ven Cristian. 



HVORNÅR 
ER DET 

SVÆREST 
AT 

VÆRE 
EN 

MODIG 
VEN?

Elever fra 
Danmark og 

Rumænien svarer.

“Hvis det er en fra 9. 
klasse, der driller, så har 

man ikke så meget lyst 
til at blande sig. Jeg 
plejer dog at hjælpe, 

hvor jeg kan. På
et tidspunkt var der to 

store, der drillede en 
lille dreng, hvor 

jeg sagde, de skulle 
stoppe. Det lyttede 

de til. Det gjorde mig 
meget glad.”

SILJE ØKSNEBJERG, 
11 ÅR, DANMARK

“Jeg bliver selv 
drillet, og når det 
sker, så bliver jeg 
ked af det. Den 
anden dag så jeg 
en anden blive 
drillet af nogle 
af de store børn 
i skolen. Jeg 
tænkte, at hun 
nok var ked af 
det, men jeg 
gjorde ikke 
noget.”

 STEFAN VITAN,
10 ÅR, RUMÆNIEN

BERTRAM WITOMSKI, 
11 ÅR, DANMARK
“Hvis der er en, der har slået sig, og ikke 
vil have ens hjælp, men vil have, at man 
skal gå væk. Man skal ikke gå væk, men 
det kan være rigtig svært at lade være.”

MAJA MURRAY
11 ÅR, DANMARK

“Hvis personen er blevet sur 
på en. Jeg spørger selvfølgelig 
hvorfor. Det skal man blive ved 

med at gøre flere gange, selv om 
det er svært. Personen skal føle, 

at man er der.”

LAVINIA 
JONELLA DINCÂĂ
13 ÅR, RUMÆNIEN
“Min ven faldt i sommer 
ned fra et klatrestativ og 
trak ikke vejret. Skulle jeg 

blive og forsøge at hjælpe? 
Jeg valgte at løbe så hurtigt, 

jeg kunne, efter en voksen, der 
kunne førstehjælp. Det var det 

rigtige. Min ven har det fint nu.”

ROBERT COVACI,
10 ÅR, RUMÆNIEN
“Hvis man ser drilleri, 
så skal man sige stop, 
men det er svært, for 
man kan ende med 
selv at få bank.”

MIKKEL DAHL WEDEL,
11 ÅR, DANMARK

“Hvis man selv er 
ked af det, så kan 
det være svært 
at hjælpe.”

“Hvis der er en mod ti i en 
slåskamp, så kan det være svært 
at gå ind og sige stop. Men det 
gør jeg. Jeg er ikke så bange for, 
at folk går op imod mig. Jeg er 
heller ikke bange for at få slag. 
For det meste så hjælper det, at 
jeg blander mig.”

MIKKEL MOSS JENSEN, 
11 ÅR, DANMARK

HANNAH WINDING 
MOLLERUP, 

11 ÅR, DANMARK

“Nogle gange har jeg 
haft det sådan, at jeg 

ikke ved, om det er nu, 
man skal hjælpe.” 

LARISSA 
ALEXANDRA 

CODÂOAB
11 ÅR, RUMÆNIEN

“Engang var min bedste 
ven oppe at slås. Jeg 
hentede en lærer, som 
stoppede det. Den 
anden dreng blev så 
sur, at han sparkede 
mig bagi. Jeg er ikke 
sikker på, at jeg 
igen vil stoppe en 
slåskamp.”

MARTIN POULSEN
12 ÅR, DANMARK

“Når ens ven er fanget af 
store børn. Hvis jeg blander 

mig, så vil jeg også få tæv, 
så derfor finder jeg i 
stedet en voksen.”

LAURENTIA CORNELIA RADU
11 ÅR, RUMÆNIEN

“En af mine venner sladrede om 
mig. Da jeg opdagede det, så 

spurgte jeg hende, hvorfor hun 
gjorde det. Det var meget svært at 

konfrontere hende. Jeg føler mig 
trist ved at tale om det, men det 

var det rigtige at gøre.”

“Når ens ven er ked 
af det, men ikke vil 
have hjælp. Så går 

jeg til en voksen, 
der kan hjælpe.”

MATHIAS GRAMHOW 
CHRISTENSEN, 

11 ÅR, DANMARK

/ 8 / 9
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Der har været krig 
de sidste tre år i dit 

land. Nu er den slut. 
Soldaterne kommer 

hjem. En af soldaterne er 
din bedste ven Thomas. Han 
har været børnesoldat. Bliver 
du venner med Thomas igen?

Din bedste veninde: 
“Jeg er helt sikker på, at det var 
Thomas, der slog min far ihjel. Jeg 
kan ikke udholde tanken om at se 
på Thomas. Men jeg ved ikke, hvor 
jeg ellers skal tage hen – alle i min 
familie er blevet dræbt i krigen.”

Din far: 
“Det er værre for 
Thomas, end det 
er for os.”

Thomas: 
“Jeg har dræbt rigtig mange. Jeg fik at 
vide, at hvis jeg ikke dræbte fjenden, så 
ville jeg selv blive slået ihjel. Jeg havde jo 
slet ikke lyst til at være soldat – jeg blev 
bortført. Det ved I da?!”

Landsbyens leder:   
“Lad os alle sammen mødes under det 
store træ midt i landsbyen og snakke 
om tingene. Det vil være hans bedste 
ven, der er allerbedst til at få os til at 
huske alt det gode om Thomas. Måske 
du kan få os til at tilgive?”

Røde Kors: 
“Thomas er ikke kun 
en morder, men også 
et barn på 13 år. Vi har 
samtalegrupper, hvor 
vi kan snakke om alt 
det svære.”

Børnesoldater er 
• både drenge og piger. 
• under 18 år.
• ofte blevet bortført og tvunget til       
   at være soldater. 
• mest udbredt i Afrika, men findes    
   også andre steder.
• svære at tælle. Der er måske flere 
   end 100.000 af dem. 
Kilde: Child-soldiers.org 

Illustration: Jon Skræntskov

Børnesoldaterne:
”Vi forsøgte også at komme 
tilbage til vores landsbyer, men 
skammen over, hvad vi havde 
gjort, var simpelthen så stor. Vi 
kunne ikke blive. Kom med os!”  
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HANEEN GRÆD 
HVER DAG EFTER 
SKOLE
 

aneen og Frejas venskab begyndte den sidste mandag 
inden sommerferien. Dengang gik de i 5. klasse.

Freja sad og ordnede sit penalhus, da hun spurgte Haneen, 
om hun ikke ville sidde sammen med hende. Det ville Haneen 
virkelig gerne. 
Haneen havde på det tidspunkt boet i Danmark i lidt over et 
halvt år. Haneen var flygtet fra Syrien sammen med sin familie 
tilbage i 2012. Inden Haneen begyndte i Frejas klasse, havde 
hun gået i en modtageklasse på en anden skole for at lære 
dansk. Nu gik hun i Frejas klasse en dag om ugen for langsomt 
at blive sluset ind en almindelig skole. I de måneder, hun havde 
gået i klassen, havde de to ikke rigtig snakket sammen. 
“Jeg var bange for, at de andre ville grine af mig, hvis jeg sagde 
noget, som de ikke kunne forstå,” husker Haneen tilbage.
Haneen syntes selvfølgelig, det var rigtig hårdt at gå i en skole, 
hvor hun ikke forstod ret meget.
“Jeg kendte jo ingen, og jeg græd hver dag, når jeg kom hjem 
fra skole. Det var egentlig ikke, fordi de andre ikke var søde, 
men jeg havde bare ikke nogen venner,” fortæller Haneen, der 
er i dag er 13 år – ligesom Freja. 

H

1.

Haneens familie har en dansk vennefamilie
Da Haneen og hendes familie kom til Danmark, blev de 
modtaget i lufthavnen af en dansk familie. Det er Røde 
Kors, der sørger for, at flygtninge, der gerne vil have 
danske venner, kan få en ‘venskabsfamilie’. I starten sås 
de to familier meget. Nu ses de knap så meget, fordi 
Haneen og familien har fundet sig godt til rette i Dan-
mark. Læs mere på rodekors.dk/familienetvaerk 

 

FREJA AGERHOLM 
ROSENGREEN 

Alder: 13 år
Bor: Birkerød, Danmark

Familie:  Mor og far
Søskende: Sandra (28 år) 

og Simone (25 år)
Yndlingsfag: Engelsk

 Fritid: Dans og fodbold
Bedste ven: Haneen (og min far)

Fremtid: LærerHaneen holdt sig for sig 
selv, da hun startede i 

Frejas klasse. Hun følte 
sig meget fremmed, fordi 

hun som flygtning ikke 
kunne tale ret meget 

dansk. Og så var alle de 
andre bare så lyshårede 
og høje, men så spurgte 
Freja, om de ikke skulle 

være venner. 

 

HANEEN BAKRI 
BASHA 
Alder: 13 år

Bor: Birkerød, Danmark
Familie: Mor og far

Søskende: Abdalrahman (12 år), 
Yaman (11 år), Mohammed (8 år) 

og Raneem (5 år)  
Yndlingsfag: Matematik 

Fritid: Fodbold
Bedste ven: Freja (og min mor)

Fremtid: Læge
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Haneen og Freja 
sidder hjemme hos 

Haneen i hendes stue.



HANEEN 
HJÆLPER 
FREJA MED 
MATEMATIK

et er halvandet år, siden at de blev 
venner.  Mens Freja i starten hjalp 

Haneen rigtig meget, så er de mere ligeværdige i 
dag. Haneen hjælper Freja med matematik, mens 
Freja retter og hjælper Haneen med det danske. 
Selv om Haneen faktisk fik topkarakter i en diktat 
for ikke så længe siden, så driller sproget stadig 
en del. 
“Jeg bytter for eksempel altid om på ordene gen-
ert og jaloux," fortæller hun.
Og mens Haneen den første tid altid var sammen 
med Freja, når de skulle lave gruppearbejde, så 
behøver Haneen ikke længere den samme hjælp 
og tryghed, som hun gjorde i starten.
“Da jeg først blev venner med Freja, så åbnede 
det op for resten af klassen. I dag er jeg venner 
med alle, og vi har det rigtig godt.”
Selv om Haneen synes, at det er frygtelig koldt i 
Danmark, så tænker hun, at hendes fremtid er her:
“Jeg tror ikke, at jeg flytter tilbage til Syrien. 
Freja og mig har talt om at tage på ferie der, når 
vi bliver voksne – altså hvis der ikke længere er 
krig,” fortæller Haneen og tilføjer:
“Jeg er også allerede startet tre gange med mit liv 
– både i Syrien, Libanon og Danmark. Jeg er kun 
13 år. Tre gange må være nok.”  

3.

2. 
BEGGE HAVDE BRUG 

FOR EN NY VEN 
en den sommermandag vendte det hele. Faktisk for dem 
begge. Freja havde nemlig sine venner i parallelklassen, 

så hun var faktisk også på udkig efter en ny ven i klassen.
“Da jeg først kom til at snakke med Haneen, fandt jeg jo ud af, 

at hun var rigtig sød. Selv om hun ikke sagde ordene på den helt 
rigtige måde, så var jeg ret god til at forstå det alligevel. Jeg har 

nemlig et godt sprogøre,” smiler Freja og klemmer Haneens hånd.
De krammer i det hele taget meget og fniser. De to veninder er 

både sammen i skolen og efter skole, hvor de ser hinanden et 
par gange om ugen. De er mest hjemme hos Haneen. Freja er nemlig 

vild med den syriske mad, og hun hjælper tit med at tilberede det.
“Jeg kan også rigtig godt lide at være sammen Haneens søskende. 

Mine søskende er meget ældre og flyttet hjemmefra, så det er 
hyggeligt at lege med dem, når jeg er hos Haneen.”
Nogle gange er de også bare på Haneens værelse, 

hvor de snapper til hinanden og til vennerne.
“Hvordan kan hun tage så mange billeder af sig selv?” 

udbryder Freja om en af deres fælles venner. 
Haneen er netop i gang med at tage en 

selfie og laver trutmund, inden de 
brækker sig af grin over fjollerierne.

D

M
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Tal med personen 

– vær ikke genert, og 

hvis du ikke kan forstå, 

hvad personen siger, så 

fortæl det!

Vær ikke bange for at gøre noget forkert. Prøv at være åben.

Freja og Haneen 
hænger ud på 
Haneens værelse.
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Vi har spurgt fodbold-
spillere, politikere,

skuespillere, en youtuber.  

HVEM ER 
DEN 

MODIGSTE, 
DU 

KENDER?

ELIAS AMATI-AAGESEN, 
skuespiller blandt andet i DR’s ’Klassen’

“En modig person er en, der f.eks. tør 
hjælpe en, der bliver mobbet, selv om 

man kan risikere, at man selv bliver drillet 
eller holdt udenfor. Der er en person fra 

min klasse, som viste mod på en anden 
måde. Han stoppede mig og min ven i at 

slås, selv om han kunne blive slået ved at 
involvere sig. Det er modigt, synes jeg.”

PERNILLE SKIPPER
medlem af Folketinget, Enhedslisten

“Når jeg har brug for ekstra mod, tænker jeg 
på Rosa Parks. Hun satte sig i 1955 i USA på et 
bussæde, der var forbeholdt kun hvide men-
nesker, nægtede at rejse sig og var dermed 

med til at starte borgerrettighedsbevægelsen 
og skabe lige rettigheder uanset hudfarve. Hun 
viste, at et enkelt, helt almindeligt menneskes 

mod kan ændre verden. Og hvis 
hendes mod kan, så kan dit og mit 

også.”

“Jeg har ikke enkelt person, jeg synes, er 
modigere end andre. For mig er det at 

være modig at turde gå mod strømmen. 
Sige nej til, hvad andre måske gør, og 

vælge sin egen vej. Det kan være i 
mange forskellige henseender. F.eks. 

hvis man har en holdning eller en 
religion, som måske ikke falder ind 

med normen – men tør at stå op for 
sig selv og sine holdninger. De, der 

tør det, er for mig de modigste.”

FREDERIK RØNNOW
fodboldspiller, Brøndby

“For mig er det modigere at 
turde stå ved sig selv end at 

springe bungee jump. At du tør 
stå "nøgen" over for andre, som 

den, du er. Vi er nemlig alle 
bange for ikke at være gode 

nok, og vi er bange for, at folk 
ikke vil os eller vil grine af os. 

Måske du finder den modigste 
løve inde i dig selv ved at stå 

ved din lille kattekilling? 
Derfor er du og jeg de 

modigste, som 
jeg kender.”

WILLIAM KVIST
fodboldspiller, 
FC København 

“Den, som tør rejse sig og 
bekæmpe uretfærdighed, 
ondskab og nød, er det 
modigste menneske i verden.”

LIL LØVETAND
skuespiller blandt 

andet i DR’s ‘Klassen’

“At være modig er for mig 
et stort begreb. Et barn 
i skolegården kan være 

modig ved at sige fra over 
for mobning. Brandmænd er 
meget modige, når de løber 

ind i ilden, mens andre flygter 
ud, og de risikerer deres liv for 

at redde fremmede – det er 
modigt. Men det kræver også 

mod at stå ved sig selv og sige 
sin mening.”

“Forfatteren Sara Omar 
er meget modig. Med livet 
som indsats har hun skrevet 
romanen “Dødevaskeren” om
den grusomme kvindeunder-
trykkelse, der finder sted i visse 
dele af det muslimske miljø, som 
hun selv er vokset op i.”

MERETE RIISAGER
undervisningsminister, Liberal Alliance
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e, skuespillere, en 
yout

“Den modigste, jeg kender, er Ulrikke 
Falch, der spiller Vilde i ’Skam’. Hun 
viser sig fuldstændig, som hun er – 
bundærligt i sine ‘dårligste vinkler’. 

Hun er feminist og gør lidt grin med, 
at man på de sociale medier 

bare skal se så flot og tynd ud. Det er 
SÅ modigt, og jeg ved, at der er 
mange andre end mig, der også 

ser op til hende.”

LOUISE MADSEN
youtuber

SEBASTIAN KLEIN
TV-vært og skuespiller
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et vrimler med børn hjemme hos 12-årige Nicoleta. I alt er de 
ni børn i en toværelses lejlighed. Og mor og far. Nicoleta bor i 

Rumænien. Det er et land i den østlige del af Europa.  
Lige nu er der ret stille i lejligheden, selv om de fleste af børnene 
er hjemme. Det er, som om at de holder vejret, fordi der er kommet 
fremmede på besøg. Det gør der nemlig ikke særlig tit, fortæller Nicoleta.
“Vi bor simpelthen så grimt. Jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der 
kommer på besøg og ser, hvordan jeg bor.”
Hendes far kommer ind i det rum, hvor Nicoleta sidder og fortæller. Der er 
ingen stikkontakt i rummet. Faren tager i stedet to ledninger, der hænger 
ud af væggen. Han sætter ledningerne sammen. Forbindelsen mellem 
ledningerne giver lys i pæren, der hænger i loftet. Lyset spreder sig ud 
i rummets hjørner. Nu kan man se de mange små tæpper, familien har 
forsøgt at dække betongulvet med. Der er ingen radiatorer, så den kolde 
snevinter uden for gør gulvet så koldt, at ens tæer krøller sig sammen i 
strømperne. 
Nicoleta trækker fødderne op under sig i den sovesofa, som er foldet 
sammen lige nu, men som hun ellers deler med en håndfuld af 
sine søskende om natten.
“Når jeg skal lege, så går jeg enten uden for eller tager hen 
til nogen. Alle de andre har vægge, der er malet, og rigtige 
møbler.”

D

Nicoleta er flov over, 
at hendes familie er så 
fattig. Derfor har hun 
aldrig venner med hjem 
– hun er bange for, at de 
vil drille. 

Børnene på Røde Kors' fritids-
hjem i Rumænien kommer 
alle fra fattige hjem. På fritids-
hjemmene får de god frokost, 
hjælp til lektierne og leger sjove 
lege.  

“Jeg er lærer i 1. til 4. klasse. Det er min 
passion at undervise og se, at børnene 
bliver dygtigere. En del af mine elever 
kommer dog fra hjem, hvor forældrene 
hverken kan læse eller skrive. Derfor kan 
de ikke hjælpe deres børn med lektierne. 
Når børnene ikke får hjælp til lektierne, 
så kan de ikke forbedre sig ret meget. 
Derfor bruger jeg også noget af min fritid 
på at hjælpe børnene.”

 

NICOLETA 
ADRIANA NARITA 

Alder: 12 år
Bor: Lupini, Rumænien

Familie: Mor (33 år) og far (36 år) 
Søskende: Monica (13 år), Adima 
(11 år), Alexandra (8 år), Ioan (7 

år), Maria (6 år), Alexia (3 år), 
Adrian (2 år) og Monica (0 år) 

Yndlingsfag: Matematik 
Favoritret: Pasta med ost

Bedste ven: Ingen
Fremtid: Drømmer om at 

blive lærer

MELANIA NAN 
ER FRIVILLIG 

LEKTIEHJÆLPER PÅ 
NICOLETAS FRITIDSHJEM:

Nicoleta går på Røde Kors' 
fritidshjem. Hun er glad for 

maden og muligheden for at 
tegne og lege med børn på sin 

egen alder.
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40 procent af alle børn i Rumænien 
lærer aldrig at læse ordentligt. Det 
er blandt andet, fordi der mangler 
lærere. En anden grund er, at mange 
forældre ikke selv kan læse, så 
de kan ikke hjælpe børnene med 
lektierne. 
Kilde: EU Kommissionen

2. 
HVEM HAR OTTE 
SØSKENDE? 

icoletas små søskende er begyndt at kravle op i 
sofaen. Hun smiler lidt til dem – men det er ikke et 

smil, der når øjnene.
“Vi er simpelthen så mange børn. Alle dem, jeg kender, har 
enten en eller to søskende.”
Det er tydeligt, at Nicoleta synes, at det er pinligt med alle 
de søskende. Hvem har otte søskende?  Men det giver også 
andre problemer for hende. 
“Nogle gange er de små syge, og så beder min mor mig 
blive hjemme fra skolen for at hjælpe med at passe dem.”
Det går ud over Nicoletas karakterer. Derfor har hun været 
nødt til at gå en klasse om. 
“Jeg er ikke som de andre i klassen, så jeg isolerer mig og 
er meget stille. Jeg tænker, at det er den bedste måde at 
undgå problemer eller at blive drillet.”

N

3. 
DRØMMEN OM ET 
ANDET LIV

 skolen sidder Nicoleta på bagerste række. Hendes sidemakker 
er den eneste, som hun taler med. 

“Nogle gange så leger vi også lidt sammen i frikvarteret, men jeg 
har aldrig været hjemme hos hende.”
Nicoleta ved dog, at der er rigtig pænt hjemme hos klasse-
kammeraten. Hun har nemlig set billeder på kammeratens telefon.
“Hun bor flot!”
Nicoleta har ingen telefon. Det er et af hendes største ønsker, men 
hun ved godt, at det nok ikke kommer til at ske. Familien har så 
svært ved at få pengene til at slå til, at de får tøj fra Røde Kors. Af 
og til må de låne penge for at have råd til at købe mad. 
“De små kan ikke forstå, når vi er løbet tør for mad, så skriger de 
bare ”MAD! MAD!”, indtil der kommer noget,” fortæller Nicoleta, 
der, selv om hun har svært ved at forestille sig en fremtid, ved én 
ting: “Jeg skal aldrig nogensinde have børn!”

I

Hvert femte menneske i Rumænien 
er fattig. De lever for et beløb, der 
svarer til 340 danske kroner om 
måneden. 
Kilde: Eurostat 

Familien Narita består af mor, 
far og ni børn. Nicoleta er den 

næstældste. 

Nicoleta har ikke noget værelse, men en enkelt hylde til 
sine ting. Her er der dukker, shampoo og lidt småtteri, men 

der er ikke noget af det, som hun er specielt glad for. 

Nicoleta sidder på 
den sovesofa, som 

hun sover på om 
natten med flere af 

sine søskende. 

Nicoleta sidder i 
familiens køkken.
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Der er rigtig mange, der 
laver frivilligt arbejde. Det 
vil sige, at man gør noget 
for andre uden at få løn 
for det. Lyder det skørt? 
Her er fire fortællinger om at 
gøre noget for andre –også 
selv om det kan være farligt 
eller ubehageligt.

DE 
MODIGE 
FRIVILLIGE

“Jeg har været våger i to år. En våger sidder hos døende mennesker. Vi 
bliver tilkaldt, hvis den døende ikke har en familie til at sidde hos sig, 
eller hvis familien trænger til en pause. For det meste holder jeg den 
døende i hånden. Det kan også være, at jeg synger en sang. Føle- og 
høresansen er nemlig noget af det sidste, man mister, inden man dør.” 

“Jeg er våger, fordi jeg synes, at vi har et ansvar over for hinanden. 
Det er vigtigt, at der sidder nogen, så man ikke er alene, når man 
dør. Alligevel var jeg meget i tvivl, inden jeg meldte mig som
frivillig. Turde jeg sidde med mennesker, lige inden at de giver 
slip på livet? Men det viste sig, at det ikke var svært for mig. 
Døden kan for nogen føles som en fjende, der skal overvindes. 
Men samtidig er den et livsvilkår, vi alle skal møde. Det er der 
ingen, som skal gøre alene.”

MALENE LILJA MIKKELSEN, 
VÅGER I DANMARK 

“Jeg har været samarit i syv år. Som sa-
marit hjælper du mennesker, der er kom-
met til skade. Vi giver førstehjælp, f.eks. 
hvis folk er faldet. Du har måske set os til 
fodboldkampe.”

“Jeg har boet de sidste tre år i Danmark. 
Inden det boede jeg i Syrien i byen Homs. 
Det var der, jeg startede som samarit. Jeg 
begyndte, fordi der er var krig, og der var 
folk, som havde brug for hjælp. Vi kørte 
i ambulance og hentede sårede. Det var 
superfarligt, men når der er nogen, der vir-
kelig har brug for hjælp, så må man hjælpe. 
Selvfølgelig føler man sig lidt bange, men 
det glemmer du på en måde.”  

OTHMAN ABOSALAH, 
SAMARIT

“De sidste fire somre har jeg været frivillig på ferielejre. Her 
kommer børn, som ellers ikke ville komme på ferie, fordi 
deres forældre er fattige eller har andre problemer. Børnene 
på ferielejrene er mellem 7 og 12 år gamle. Vi laver alt muligt 
sammen med dem; tager i skoven, i Sommerland Sjælland, 
spiller rundbold og meget mere.”

“Jeg er frivillig på ferielejrene, fordi jeg som barn var på sådan 
en lejr selv. Min familie var fattig, og vi kunne ikke tage på 
ferie. Da jeg blev voksen, ville jeg give noget tilbage til børn, 

som var i samme situation. Nu er jeg blevet helt vild med at 
være frivillig på ferielejrene. De er årets højdepunkt for mig. 
Børnenes glæde på lejren smitter, og man bliver selv glad i 
låget.”

PATRICK NIELSEN, 
FRIVILLIG PÅ FERIELEJR FOR UDSATTE BØRN

Der er 32.000 frivillige i 
Røde Kors i Danmark. 

“Jeg har været fængselsbesøgsven i seks år. Hver 
anden uge besøger jeg en indsat. Vi mødes i et lille 

besøgsrum. Nogle gange drikker vi kaffe. Måske 
har jeg en pose slik med. Vi snakker om politik, 

sport og den slags. Den indsatte er for det meste 
meget taknemmelig for at få besøg. En del af dem 
får nemlig ikke besøg af andre, fordi deres familie 

og venner har brudt med dem.”

“Jeg er fængselsbesøgsven, fordi jeg gerne vil 
udfordre mine egne fordomme. Nu ved jeg, at de 

indsatte ikke kun er banditter, men også mennesker 
… Men den første gang, jeg skulle besøge en indsat, 

var det alligevel med lidt frygt. Fængslet ligger 
langt ude i en jysk skov. Det er omringet af 

et højt hegn, og da jeg sad og ventede 
på den indsatte i det lille låste rum 
uden håndtag, så blev jeg lidt bange, 

men så spurgte jeg mig selv: “Hvem 
beder om at få en besøgsven, som 

han vil slå ihjel?”

KIM DYRHOLM, 
FÆNGSELSBESØGSVEN I DANMARK 

I Røde Kors er vi venner med 
alle. Også mordere i fængslet. 
Vi mener, at alle har ret til at 
blive mødt som mennesker. 
Vi tager derfor ikke stilling til, 
hvad de har gjort.

Fo
to

: J
oh

nn
y 

A
nt

ho
n 

W
ic

hm
an

n

At være et udsat barn betyder, 
at ens familie er fattig. Det 
betyder ikke, at ens forældre 
ikke er gode forældre.
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BESØG RØDE KORS

Sammen med din klasse kan du nu besøge Røde Kors i 

København. Vi har bygget et oplevelsesrum, hvor du kommer 

til at stå midt i katastroferne. Der er virtual reality, moderne 

nødhjælpsudstyr og udstyr fra gamle dage, dilemmaer 

og meget, meget mere. Få din lærer til at tjekke 

rodekors.dk/oplevelsen

TJEK RODEKORS.DK/SKOLE/MODIG

VIDEO 
Så let starter 
DU en konflikt

KIG IND I 
RUMÆNIEN
Mød Adriana i skolen, 
på fritten og derhjemme

 

VIDEO 
Få svaret på, 
hvorfor der 
er brug for 
frivillige

TØR DU TAGE ALLE 
TRINNENE OP OG NED 

AD KONFLIKTTRAPPEN?

 Du står med to kammerater fra    
 din klasse, da du ser, at en gruppe 

 fra klassen deler grove billeder  
 på Snapchat. Billederne er af 

 Klaus fra klassen. Han opdager 
 det også selv og styrter ud med 

 tåre i øjnene. Hvad gør du? 

Uoverensstemmelse
- Vi vil ikke det samme!

Personificering 
- Det er hans skyld!

Problemet vokser - Der er meget i 
vejen, og det er ikke første gang!

Samtale opgives
- Det nytter ikke noget alligevel!

Fjendebilleder
- De er dårlige mennesker!

Åben fjendtlighed
- Det er dem eller os!

Polarisering - Det er ikke plads til os begge!















Direkte kontakt

Konflikten søges løst

Parterne fortæller hver 
deres version



Find hovedlinjerne

Find de underliggende
interesser og behov



Brainstorm



Konkrete aftaler


