
Velkommen til 
Ungdommens 
Røde Kors
Som frivillig i Ungdommens Røde Kors er du blevet en del af Danmarks 
største humanitære ungdomsorganisation, som hver dag arbejder for at 
styrke udsatte børn og unge i hele landet og ude i verden. 

Vores indsatser tæller alt fra madklubber til lektiecaféer, mentorordninger 
og ferielejre. Vi er der for de børn og unge, som står uden for fælless-
kabet. Mere end 5.000 frivillige – ligesom dig – lægger hver dag tid og 
kræfter i vores aktiviteter. Sammen gør I en verden til forskel – tusind tak 
for det!

Hvem er Ungdommens Røde Kors?
Som vores navn afslører, er vi en del af Røde Kors-bevægelsen. Det betyder, 
at vi bygger alle vores indsatser på grundtanken om, at vi skal være alle 
steder, hvor der er et behov, og vi skal være der for ALLE, der har brug for det 
– ligegyldigt hvem de er, hvor de er, eller hvad de tror på. 

Det vil sige, at vi hverken er politiske eller religiøse – hos os er det menne-
sket, der betyder noget. Røde Kors-bevægelsen har syv principper: medmen-
neskelighed, neutralitet, upartiskhed, ua�ængighed, frivillighed, enhed og 
almengyldighed. Ungdommens Røde Kors er dog ikke helt som de andre 
Røde Kors-selskaber. Som ungdomsorganisation har vi tilføjet et ekstra 
princip: Ung-til-ung – fordi vi tror på, at unge er gode til at hjælpe og styrke 
hinanden.

Unge gør en forskel for unge
Hvem spejler du dig i til hverdag? Formentlig folk omkring din egen alder. Det 
giver mening, for når man er cirka samme sted i livet, er det lettere at relatere 
til hinanden. Derfor er de fleste af vores aktiviteter baseret på, at unge 
frivillige – som dig – gør en forskel for og med andre børn og unge.

Fællesskaber for alle 
I Ungdommens Røde Kors tror vi, at ALLE kan være noget særligt for nogen. 
Lige meget hvem man er, og hvor man kommer fra. Alle har en plads i et 
fællesskab, der er brug for alle, og alle kan gøre en forskel. Vores aktiviteter 
er derfor ikke bare aktiviteter, men ligeværdige fællesskaber – hvor både 
børn, unge og frivillige har en vigtig rolle. Hos os har alle en vigtig stemme – 
og vi tror på, at alle kan bidrage og tage et ansvar! 

Smittende + ligeværdig + handlekraftig
De mere end 5000 frivillige i Ungdommens Røde Kors er vidt forskellige – 
men når man ser ud over jer – er der tre fællestræk. I er smittende, ligevær-
dige og handlekraftige – og det er vi stolte af!

For alle vores aktiviteter og indsatser er bygget op omkring ligeværdighed og 
handlekraft, hvor vi altid møder børn og unge i øjenhøjde og handler, når vi 
ser et behov.

Den tilgang er der heldigvis mange, der kan tilslutte sig. Hver eneste uge 
tikker der nye ansøgninger ind fra unge, som gerne vil være frivillige. Det er 
en kæmpe gave, at der er så mange, der gerne vil være med – og at der 
mange, der inspirerer andre til at melde sig. Engagement smitter – og hurra 
for det! 

Og I frivillige er heldigvis en super smittende flok, hvor I ikke alene gør en 
forskel, men inspirerer andre til det samme.

Ligeværdighed, handlekraft og et smittende engagement – det er tre værdi-
er, som vi tror på er vejen til et bedre samfund.

Tak fordi du er med på rejsen.

De bedste hilsner
Ungdommens Røde Kors 


