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Hvornår startede du i FRAK?
Jeg startede i 2015 da vi skulle arbejde med Firkantens Festival. Jeg var lige fyldt 13 så jeg måtte endelig
arbejde. Det var gennem Mudi, som en dag spurgte om jeg ville arbejde til festivalen fordi jeg havde spurgt
mange gange hvornår jeg må arbejde. Jeg har siden været ud til 20 eller måske 30 opgaver.

Hvordan er det at være i FRAK?
Det er fedt at være på arbejde med sine venner, og jeg kender mange i FRAK. Folk er søde. De ansatte og
Mudi og Hakan sætter ikke os bare i gang med noget og råber og skriger af os. De bander ikke af os men
taler pænt og behandler os godt. Man får mange jobs, så vi kan tjene flere penge. Der er næsten altid
arbejde til alle hvis man gider og gør det godt. Det er det bedste sted du kan lære at tjene penge, fordi man
ikke kan få det de andre steder og det er svært. Du tjener gode penge hvis du gider arbejde, men det er sjovt
at gå på arbejde.
Det er hyggeligere, at vi er mange unge. Vi kan snakke sammen, vi gør tingene hurtigere, det er sjovt at være
på arbejde med folk man kender. I stedet for at tænke det er kedeligt så bliver det sjovere når man er flere.
Man kan bære tungere ting, og arbejder bedre. Jeg lærer nye folk at kende, som jeg så kan blive venner med
i min fritid, og hvis der er ting han ikke ved, altså han er ny, så kan jeg lære ham og forklarer ham det. Det
var der også andre der gjorde med mig.

Hvilke opgaver har du været ud til?
Jeg har været til Distortion, Kødbyen, Firkantens Festival, Korsgadehallens tag, Yoga Festival på Amager
Strandpark, Roskilde festival, julehygge på Pladsen, Swoop Challenge og flere. Jeg har været med til
oprydning, stå vagt i hoppeborg, tømme skraldespande, gøre hallen klar, sætte hegn op, spærre af for
trafik, sætte flag op, hjælpe tilskuere og gæster når de har spørgsmål og meget mere.
Det var fedt med julehygge på pladsen fordi det var hyggeligt, det var ikke særlig hårdt arbejde, der kom
flinke mennesker, og vi måtte spise så mange æbleskiver, vi havde lyst til. Dem vi var på arbejde med var
rigtig søde, og det var alle sammen folk man kender. Og så fordi det var på pladsen, hvor vi alligevel altid
er. Korgadehallens tag var også rigtig god, vi plejer at gøre rent andre steder, men den her gang var det et
sted vi ser hver dag. Vi skulle være i vores eget kvarter og rydde op et sted vi er og ser hver dag. Altså det er
sted vi kan lide, så derfor var det sjovt.

Hvad har du fået ud af at være i FRAK?
Nu hvis jeg tager til jobsamtale så er jeg ikke flov eller genert, fordi jeg har været til så mange møder og ting
med FRAK, at jeg nu ikke er flov eller genert mere. Jeg ved, hvad jeg skal sige og gøre til jobsamtale. Møde til
tiden, respektere dem jeg på arbejde med og arbejder for. Tale pænt til folk og vise en god side af mig selv.
Altid være arbejdsklar, at det er vigtigt at hjælpe andre og samarbejde godt. Det gode ved FRAK er, f.eks.
FRAK-aften, hvor vi får god mad, sjove præmier og så er det sjovt. Selvom det f.eks. er om jobsamtale så er
det sjovt fordi det ikke er ligesom skole, det er hyggeligt. Det er ikke ligesom skole, det er sjovt, men vi lærer
noget.

Jeg er blevet meget bedre til at hjælpe andre mennesker, gøre andre mennesker glade, vise mine gode side,
tale med folk jeg ikke kender, at knokle hårdt. Jeg tør snakke med folk jeg ikke kender uden at være genert,
og så er jeg blevet bedre til at tale ordentligt. Hver eneste opgave der kommer siger jeg ja til!

Hvad er du mest stolt af?
At jeg allerede som 13-årig har tjent min egne penge og har lært hvordan man tjener penge på den rigtige
måde. Jeg har været til to jobsamtaler, som FRAK har skaffet til mig. Efter juleferien har jeg fået et fast job,
hvor jeg skal feje gården to timer om ugen. Det er jeg også stolt af.

Hvorfor er det godt, at FRAK findes?
Fordi vi rydder godt op, vi gør det med kærlighed og ikke med had. Vi gør en stor forskel for byen. Vi gør
tingene ordentligt. Ved at børn lærer at tjene penge så de får en bedre fremtid. Hvis ikke man lærte det, ville
gadelivet tage imod dem. Der er mindre chance for man bliver gadebarn og kriminel med FRAK.

