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BørneBuddies og UNICEF  

 

 

BUPL Nordsjællands bestyrelse anbefaler generalforsamlingen at bevilge: 

• 10.000 kr. til BørneBuddies (Københavns Professionshøjskole) samt  

• 10.000 kr. til UNICEFS’ arbejde for Afghanistans børn 

 

Bestyrelsen indstiller bevillingen til begge modtagere som en samlet pakke og afstemning. 

Dette indstilles fordi bestyrelsen finder at den ulykkelige situation i Afghanistan er en helt ekstra-
ordinær situation, hvor vi med støtten, går ekstraordinært udenfor vores sædvanlige retningslin-
jer. Bevillingen til BørneBuddies opfatter bestyrelsen som den almindelige bevilling, der er tradi-
tion for at generalforsamlingen beslutter. 

 

Om BørneBuddies  

BørneBuddies er et tilbud til raske børn og unge, som trænger til et frirum, fordi sygdom eller 

død fylder i deres hverdag. En børnebuddy er en ven og støtte, som kan hjælpe med de små, 

men vigtige, ting i hverdagen; fx leg, udflugter, biograftur, lektier mm.  

En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne 

foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker og kan både finde sted ude og hjemme 

– eller på BørneBuddies’ værested, hvor børn i samme situation kan mødes. 

BørneBuddies er et blivende tilbud under Københavns Professionshøjskole. 

Børnene/de unge får deres egen personlige børnebuddy, som er en studerende fra Køben-

havns Professionshøjskole, der arbejder frivilligt på tilbuddet. De studerende er udvalgt på bag-

grund af personlig samtale, og har alle modtaget undervisning relateret til at hjælpe børn i en 

familie ramt af sygdom eller dødsfald. Desuden skal de aflevere rene straffe- og børneattester 

for at blive optaget i korpset af frivillige.  



Et børnebuddy-forløb varer ca. 6 måneder med op til 10 timer afsat til samvær hver måned. Til-

buddet er tænkt som et frirum, hvor man som barn eller ung får lov at være i centrum og være 

med til at sætte en dagsorden for, hvordan frirummet skabes. 

Københavns Professionshøjskole ønsker, at projektet skal bidrage med at løfte de samfundsud-

fordringer, der eksisterer omkring børn, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i hjemmet. 

Målet er at styrke viden om arbejdet med børn, at anvende denne viden i professionsuddannel-

serne samt at yde den presserende og akutte hjælp, der skaber trivsel for børn. 

 

Om UNICEFS’ arbejde for Afghanistans børn 

I forbindelse med Talibans magtovertagelse er situationen i Afghanistan brutal og hjerteskæ-

rende. Landet var i forvejen et af de farligste lande at vokse op i – nu er situationen blevet 

endnu mere desperat for børnene. 

Over 10 millioner børn har lige nu akut brug for humanitær hjælp. De mangler rent vand, læge-

hjælp og mad. 

Unicef er allerede til stede i Afghanistan, har været der i 65 år, og bliver også nu! Sammen med 

partnere knokler Unicef for at levere nødhjælp til børnene og deres forældre. Unicef sikrer ad-

gang til rent vand, medicin, hygiejnesæt og behandling til underernærede børn. Der ydes akut 

psykosocial støtte til børnene og Unicef er i fuld gang med at oprette sikre frirum for børn i de 

nyoprettede flygtningelejre omkring Kabul. 

UNICEF er FN’s børneorganisation, men modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEF’s 

arbejde er udelukkende baseret på frivillige bidrag fra private, virksomheder, fonde og regerin-

ger. 

I 70 år har UNICEF bygget bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp.  

UNICEF er sat i verden for at hjælpe så mange udsatte børn som muligt. Derfor er Unicef meget 

påpasselige med omkostninger og administration. Af 100 kroner til UNICEF går gennemsnitligt 

78 kroner til formålet. Unicef investerer omkring 18 kroner i indsamlingsaktiviteter, som sikrer, at 

de får samlet så mange penge ind som muligt. 3 kroner går til administration. 

 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bevilger kr.: 10.000 til henholdsvis Børne-

Buddies og 10.000 kr. til Unicef. 

 


