
Ungdommens Røde Kors’ Frivilligpolitik 
 
Denne Frivilligpolitik gælder for alle frivillige i Ungdommens Røde Kors. 
 
Frivilligpolitikken beskriver retningslinjerne for vores engagement i Ungdommens Røde Kors og har 
til formål at klargøre de grundlæggende forventninger, vi som frivillige i URK har til hinanden, så 
alle får en god oplevelse med Ungdommens Røde Kors. 
 
 
Formål med Ungdommens Røde Kors 
Som frivillige i Ungdommens Røde Kors bakker vi op om foreningens formål. Grundlaget for 
Ungdommens Røde Kors er Røde Kors-bevægelsens syv principper. 
 
Vores formål er at arbejde for og med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og 
forebyggende aktiviteter og at bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er 
noget særligt for nogen. 
 
For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors: 

- skabe rammer for forpligtende fællesskaber for og med udsatte børn og unge og med 
udgangspunkt i aktiviteter, der skaber frirum og giver nye muligheder 

- skabe og formidle viden fra aktiviteterne bl.a. gennem forskning 
- samarbejde med alle relevante aktører for at sikre størst mulig effekt til gavn for udsatte 

børn og unge og samfundet 
- give flest mulige børn og unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse 

for Røde Kors-bevægelsens idé, principper og arbejde 
- inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, og 

hermed virkeliggøre disse principper 
- medvirke til at gøre unge samfundsbevidste 
- fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af 

landegrænser. 
 
Overordnede retningslinjer for frivillige 

• I Ungdommens Røde Kors er der plads til mangfoldighed og forskellighed blandt de 
frivillige. Vi respekterer hinandens synspunkter på trods af uenighed, og vi behandler 
hinanden ordentligt og med respekt. 

• Vi respekterer og følger loyalt fælles beslutninger. 
• Loven bliver overholdt og en børneattest bliver afleveret, inden du starter som frivillig. Alle 

frivillige i Ungdommens Røde Kors skal aflevere en børneattest, fordi alle, som er frivillige, 
kan opholde sig steder, hvor der er børn eller unge. Dog er der aktiviteter, hvor der kan 
gøres en undtagelse. Det drejer sig om eksterne, som bidrager kortvarigt til en aktivitet, 
såsom oplægsholdere på uddannelser samt besøg af gæster på aktiviteter fx 
underholdning. Disse skal i stedet udfylde en Tro og love-erklæring på, at de kender til 
retningslinjerne Børn skal beskyttes og URK’s politikker, hvori der står, at man ikke må 
være i enerum med børn. Der må ikke være en-til-en kontakt mellem børn og eksterne, og 
den eksterne skal altid ledsages af en frivillig (gerne leder).  

• Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol, så længe man som frivillig har 
ansvaret for mindreårige på URKs aktiviteter. En frivillig kan ikke midlertidigt fritages fra 
ansvaret på en aktivitet, og derefter returnere til samme aktivitet, hvis den frivillige har 
indtaget alkohol i den mellemliggende periode.  

https://www.rodekors.dk/om-os/de-syv-principper?gclid=EAIaIQobChMI3uyP6uXS4gIVleh3Ch2CBQ-JEAAYASAAEgI5KfD_BwE
https://urk.dk/sites/default/files/2020-02/Tro%20og%20love-erkl%C3%A6ring%20til%20eksterne%20samarbejdsparter.pdf
https://www.urk.dk/sites/default/files/2017-12/B%C3%B8rn%20skal%20beskyttes.pdf
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• Det er ikke tilladt at indtage eller medbringe ulovlige euforiserende stoffer i Ungdommens 

Røde Kors. Overtrædes denne regel kan det føre til eksklusion af foreningen. 

• Der er mange forskellige aktiviteter i Ungdommens Røde Kors, som kræver vidt forskellige 
kvalifikationer. Derfor kan de enkelte aktiviteter og Landsstyrelsen fastsætte 
ansøgningsprocedurer med krav til personlige og faglige kompetencer til frivillige i 
bestemte 
funktioner. 

• Frivillige må ikke være i enerum med deltagere på Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter. 
Skulle det blive nødvendigt for en aktivitets udførelse, fx kørsel i bil, kræver det enten 
samtykkeerklæring fra forældre eller dispensation fra sekretariatet. 

• Frivillige bør ikke være forbundet med deltagere på sociale medier.  
• Der er udfærdiget en Samværspolitik for Ungdommens Røde Kors samt Retningslinjer til 

beskyttelse af børn, som den frivillige i lighed med denne frivilligpolitik forventes at 
overholde. Sker dette ikke, kan den frivillige udelukkes (se herunder). 

 
Ansvarsfordeling og beslutningskompetence 
Hvis en frivillig ikke lever op til denne frivilligpolitik kan det føre til udelukkelse fra dele af eller hele 
Ungdommens Røde Kors. 
 
I denne situation er ansvarsfordelingen for de frivillige i organisationen følgende: 
 

• Aktivitetslederen kan udelukke en frivillig fra aktiviteten. 
• Bestyrelsen i lokalafdelingen kan udelukke den frivillige fra at være frivillig på et 

aktivitetsområde eller i hele lokalafdelingen.  
• Landsstyrelsen kan udelukke en frivillig fra hele organisationen eller dele af den. 

Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne og kan derfor 
til hver en tid vælge selv at tage en sag op vedrørende en frivillig. En personsag kan ankes 
til landsstyrelsen, se 
herunder. 

 
Procedure for udelukkelse af en frivillig 

• Hvis en frivillig overskrider denne frivilligpolitik, kan den frivillige få en skriftlig advarsel og 
derefter blive udelukket fra aktiviteten eller lokalafdelingen af den ansvarlige 
organisatoriske enhed ved meddelelse fra enhedens forperson, hvis der igen sker en 
overtrædelse. Den frivillige kan blive udelukket omgående, hvis den ansvarlige enhed 
skønner, at det er nødvendigt i den konkrete sammenhæng. 

• En beslutning om udelukkelse kan ankes skriftligt til landsstyrelsen ved henvendelse til 
direktøren for Ungdommens Røde Kors. Dette gælder også i sager, hvor landsstyrelsen har 
truffet afgørelse, hvis der er kommet nye, afgørende oplysninger frem i sagen. Det har ikke 
opsættende virkning at anke beslutningen til landsstyrelsen, og det betyder, at 
udelukkelsen under alle omstændigheder træder i kraft med det samme. 

• Det er sekretariatets ledelse, i samarbejde med landsforpersonen, der varetager 
personsager. 
Korrespondancen foregår således udelukkende via den ansvarlige person i sekretariatets 
ledelse. Korrespondancen er fortrolig. 

• Den ansvarlige organisatoriske enhed er forpligtet til at give besked til sekretariatet, når en 
skriftlig advarsel afgives eller der foretages udelukkelse af en frivillig. Sekretariatet 
underretter landspersonen. 

https://urk.dk/sites/default/files/2019-10/Samv%C3%A6rspolitik%20Ungdommens%20R%C3%B8de%20Kors.pdf
https://www.urk.dk/sites/default/files/2018-01/Retningslinjer%20til%20beskyttelse%20af%20b%C3%B8rn.pdf
https://www.urk.dk/sites/default/files/2018-01/Retningslinjer%20til%20beskyttelse%20af%20b%C3%B8rn.pdf

