Folkekirkens Nødhjælps
Ungdom er ambassadør
for verdens fattigste
I Folkekirkens Nødhjælps Ungdom spiller unge en helt central rolle i kampen for
en mere retfærdig verden. Med farverige kampagner og sjove events inviteres unge
til at tage stilling til verden og vilkårene for verdens fattigste.
Af Camilla Bøgelund, forperson i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

I Folkekirkens Nødhjælps Ungdom (NU) handler vi på vores kristne og humanistiske værdier ved
at kæmpe for en mere retfærdig verden sammen med andre unge. Det gør vi bl.a. gennem farverige
events, sjove kampagner og studieture. Hovedtemaerne er, hvordan unge sammen kan bidrage til at
bremse klimaforandringerne og udrydde ekstrem fattigdom én gang for alle. Vi har bl.a. plantet verdensmålene på toppen af Himmelbjerget sammen, haft daværende finansminister Kristian Jensen til
terminsprøve i verdensmålene og afholdt en fremtidsfest, hvor vi fejrede, at vi har nået verdensmå1

lene i 2030. Vi rejser også Danmark tyndt med vores ambassadørteam, hvor vi fortæller andre unge
om vores oplevelser i mødet med verdens fattigste. Besøgene rummer både tid til skøre aktiviteter,
personlige fortællinger og mulighed for refleksion. Samtidig samler vi penge ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Det gør vi bl.a. gennem spillet Nødbingo (gå til episode 39), hvor overskuddet af salget
går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælps arbejde til fordel for verdens sårbare og fattigste. Her i
videoen kan du se mere om, hvad man laver som frivillig i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom.

Aktiviteter for, med og af unge
Vores målgruppe er unge i alderen 15-30 år, og vores aktiviteter henvender sig til efterskole- og højskoleelever samt en bred gruppe af unge i større byer. Vi holder til i Aarhus, København, Odense og
Aalborg, hvor lokalgrupper mødes jævnligt, men mange frivillige er aktive i landsdækkende projektgrupper og udvalg. Derudover driver en stor gruppe frivillige Café Nutid i hjertet af København.

»Vi ser religion og religiøs overbevisning som en vigtig faktor for
mobilisering, håb og identitet, som alle er vigtige for at skabe forandring.«
En del af Changemaker-netværket
Samtidig er vi en del af Changemaker International, en samling af ungdomsorganisationer med
relation til ACT-alliancen. I Changemaker samarbejder vi med andre unge om både kampagner og
politik på tværs af Europa, Afrika og Asien ud fra fælles mål om at fremme global retfærdighed. NU
samarbejder med partnere med mange forskellige baggrunde heriblandt mange kristne ungdomsorganisationer. Vi ser religion og religiøs overbevisning som en vigtig faktor for mobilisering, håb og
identitet, som alle er vigtige for at skabe forandring.

Alle kan være med
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom er for alle unge, der vil bremse klimaforandringerne og udrydde
ekstrem fattigdom - uanset hvem du er, eller hvad du tror på. Hvis du kender nogen, som kunne
tænke sig at være med, eller kunne du tænke dig at høre mere om, hvad vi gør, er du altid meget
velkommen til at kontakte os på info@dcayouth.dk. Du kan også læse mere om vores arbejde her på
vores hjemmeside eller følge os på Facebook eller Instagram.
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