INTERVIEW: Josef, 18 år
DECEMBER 2016
Hvornår startede og stoppede du i FRAK?
Jeg var 14 år og har været med til 20-30 opgaver. Jeg fik et arbejde i Fakta da jeg var 16, næsten 17, derfor
stoppede jeg i FRAK. Mudi sendte mig ned til Rikke fra Det Gode Naboskab for at skrive en ansøgning.
Bagefter delte jeg den ud i butikker på Nørrebrogade. Jeg fik også en seddel hvor der stod, hvad jeg var god
til. Ved siden af mit arbejde i FRAK så er jeg assistent for FRAKs gruppeledere, hvis der er meget travlt eller
når der brug for det.

Hvilke opgaver har du haft i FRAK?
Jeg har været med til Distortion, hvor vi skulle rydde op. Firkantens Festival hvor jeg hjalp til med oprydning
og alt muligt andet. Jeg var også med til Swoop Challenge fordi de havde brug for nogle store, her skulle jeg
sætte ting op, hegn og banner, ledninger og højtalere. Jeg har også været på arbejde på Vesterbro, jeg tror
det var noget julehygge. Jeg har også været på arbejde i Nørrebrohallen, til alle mulige arrangementer. Det
fedeste var Swoop Challenge, det var fedt at se folk hoppe ud fra helikopter i faldskærm og lave de der
tricks, det var meget sejt at se dem lande på søerne. Det var også en rigtig fed oplevelse, de gav os i den der
vindtunnel. Det var første gang, jeg prøvede det, det var grineren, det er sjældent man får lov til at prøve
sådan noget. Dem vi arbejdede med var flinke og rare, de havde styr på tingene og var hjælpsomme. De
behandlede os rigtig godt, de behandlede os som deres kollegaer og ikke bare var deres medarbejdere.

Hvad har du fået ud af at være i FRAK?
Jeg har lært mange nye mennesker at kende, fået nye venner fra andre steder end Nørrebro. Jeg har fået
masser af erfaringer, hvordan man skal klare pressede situationer, hvordan man taler til andre, at
samarbejde med sine kollegaer og med nogle man aldrig har mødt før. Jeg er blevet meget bedre til at
snakke med folk jeg ikke kender, jeg ved hvordan jeg skal gøre, når jeg vil søge et arbejde. Jeg lærte at tjene
mine egne penge, det er godt man selv skal arbejde for sine egne penge, de kommer ikke af sig selv. Jeg har
lært hvordan jeg tjekker min lønseddel, jeg har lært man skal være seriøs på arbejde og meget mere.
I en skala fra 1 til 10, så synes jeg, at jeg med FRAK er på 9 fordi jeg ved rigtig meget om arbejde og om at
passe mit arbejde. Jeg ved hvordan jeg tjekker løn, nemkonto og nem-id. Jeg ved hvordan man går til
samtale og meget mere. Uden FRAK var jeg nok kun på 5, tror jeg.

Kan du beskrive FRAK med ét ord?
Udvikling – fordi jeg har lært mange nye mennesker, jeg er blevet bedre til at møde nye mennesker møde til
tiden, snakke med fremmede, jeg har fået større netværk. Hvis det ikke var for FRAK var der mange ting jeg
ikke ville have prøvet eller lært.

Hvad er du mest stolt af?
At jeg er blevet bedre til at snakke med folk jeg ikke kender, og bedre til at snakke, fx sælge mig selv og bedre
ordforråd. Jeg har været til nogle store festivaler og arrangementer og være med til at vise et andet billede
af Nørrebro og os drenge.

Hvorfor skal andre unge være en del af FRAK?
FRAK er et projekt for de unge hvor de kommer ud og arbejder, så de kan se hvordan det er at arbejde og
tjene sine egne penge. Man lærer hvordan man skal opføre sig så man ikke bare fjoller rundt. Man får et
større netværk, som man kan bruge i fremtiden, man ser også en masse fede festivaler og arrangementer.
Man ser også hvad dem man arbejder med laver. Det kan f.eks. være hvad en elektriker laver. Så hvis nu du
gerne vil blive elektriker i fremtiden kan du måske få kontakter fra dem man har arbejdet for. Man skal
blive en del af FRAK så man kan tjene sine egne penge, lære at arbejde, have noget at lave så man ikke bare
er derhjemme eller på gaden. Så kan man forsørge sig selv i stedet for at spørge ens forældre om penge
hele tiden. De penge man selv tjener, respekterer man mere end hvis man fik dem af forældrene. Når man
har knoklet for sine penge, bruger man dem mere fornuftigt. FRAK er rigtig godt at bruge på sit CV når man
skal have arbejde som voksen, så dem man ansøger kan se man har arbejdet før og endda fra man var 13.
De kan se at man godt ved, hvad det kræver at passe et job, og at man er en god medarbejder.

Hvorfor er FRAKs arbejde vigtigt?
FRAK er et projekt der gerne vil hjælpe de unge en hel masse, fordi det giver dem erfaring, som er vigtig når
de bliver ældre. FRAK lærer dem at tjene deres egne penge og klare sig selv. Når folk ikke er på arbejde er de
bare på gaden, og nogle bliver kriminelle fordi de ikke har noget at tage sig til, de har ikke noget at lave, de
keder sig og så kommer der ballade. FRAK lærer både folk at opfører sig ordentligt og være gode personer,
være engageret i det man laver. Men også om hvordan man arbejder. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
Når man ser en 13-årig, der allerede gerne vil arbejde og tjene sin egne penge, så tænker man, at han ved
hvad han vil, han har styr på det. Det er en person som gerne vil få en uddannelse og nok skal klare sig selv,
og ikke hele tiden skal have penge af sine forældre. Jeg synes, at det er sejt de unge selv giver penge til deres
forældre, jeg tror det er fordi man selv gerne vil give noget tilbage til sine forældre, at man gør det. Man er
nødt til at vise, at man er voksen, fordi nogle forældre måske ikke kan arbejde eller har ikke så mange
penge, derfor hjælper det når deres dreng kommer hjem med 200 kroner til mad.
FRAK sørger for flere unge kommer i arbejde, de skaffer arbejdspladser til de unge. Det arbejde FRAK skaffer
ville ellers ikke have været der. Det er svært at få et fritidsjob som 13-årig. FRAK lærer de unge i en tidlig
alder at passe et arbejde og tjene penge - det er rigtig vigtigt. Hvis ikke FRAK var der, så skal de små vente til
de er 15 for at arbejde og så ved de ikke noget om arbejde, så det svært for dem at få et arbejde fordi de
ikke ved noget om det. FRAK er også gode til at hjælpe folk når de har fået arbejde så de ikke bare siger op
med det samme.

