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DECEMBER 2016
Hvornår startede og stoppede du i FRAK?
Jeg startede da jeg var ca 14-15 år. Første gang jeg arbejdede var til Smag Verden festivalen på Nørrebro.
Jeg sluttede i FRAK da jeg var 17 år. Jeg havde fået arbejde i Folkekøkken hvor jeg hjalp til med at lave mad,
rydde op og alt sådan noget. Jeg fik arbejde i Folkekøkken gennem FRAK. Mudi skaffede mig arbejdet fordi
jeg godt kunne lide at lave mad. De var glade for mig så det var rigtig godt. FRAK betalte min løn i starten,
men så ansatte de mig. Dengang gik jeg og lavede en masse kaos i fritiden, og var ved at rode mig ud i
dårlige ting. Nogle af mine venner blev taget for indbrud og gaderøveri men heldigvis fik jeg arbejde så jeg
havde noget ordentligt at lave. Jeg tjente mine egne penge så jeg havde ikke brug for at lave den slags mere.
Jeg tror jeg har været på arbejde for FRAK over 30 gange i den tid jeg har været der. Nu er jeg tilbage som
gruppeleder fordi jeg gerne vil lærer de små hvad der sker, hvis ikke man passer på sig selv. Og så arbejder
jeg lige nu som chauffør, hvor jeg kører med pakker.

Hvad var den bedste opgave?
Jeg tror den fedeste opgave var enten Smag Verden, Distortion eller festivalen på Dronning Louises bro.
Fordi der var mange mennesker, god stemning, god musik. Man mødte alle mulige mennesker, som man
ikke kendte og folk var glade. Det var også mange timers arbejde, så vi tjente godt samtidig med at vi havde
det sjovt. Firkantens Festival var også speciel fordi det var i vores eget kvarter, man mødte alle man kendte
fra små til stor og alle hjalp til. Det gjaldt om at være med dengang.

Hvad har du fået ud af at være i FRAK?
Jeg er blevet god til alt, der har med arbejde at gøre. Respektere chefen og kollegaer, samarbejde med
kollegaer, være venlig overfor kunder og andre. Tale med folk jeg ikke kender og arbejde når der skal
arbejdes, selvom man ikke har lyst. Tale pænt og være en god person og være smilende så folk får et godt
indtryk af en. Jeg har lært at vise respekt overfor mit arbejde. Jeg har lært hvordan man kommer videre på
en god måde, hvis det er man bliver træt af sit arbejde, ligesom da jeg stoppede i Folkekøkkenet. Jeg har
lært at være en leder, altså når man har de unge og skal have dem til at arbejde. Jeg er blevet god til at
sætte de unge i gang, fastholde dem i deres opgaver og ved hvem jeg skal sætte til hvad og hvem jeg skal
holde ekstra øje med.

Hvad er du mest stolt af?
Arbejdsglæde og lysten. Altså det at jeg kan lide og har lyst til at arbejde. Mange af mine venner laver ikke
noget, så jeg er stolt af jeg altid har arbejdet, kan lide at arbejde og nu har et arbejde hvor jeg kan udvikle
mig. En masse gode mennesker jeg kan bruge i fremtiden. Før FRAK var jeg genert og flov, jeg holdte mig for
mig selv og lavede meget kaos. Nu er jeg en helt anden person. Jeg tager mig sammen på arbejde, taler og
smiler til folk, og kan godt snakke foran mange og vide, at jeg gør det godt.

Kan du beskrive FRAK med ét ord?
Respekt. Fordi jeg har fået respekt for mig selv, overfor arbejde, overfor kollegaer, chefer, kunder og alle

mulige andre. Hvis du viser respekt til folk, når man er gruppeleder, så vil de unge arbejde bedre og mere og
sådan er det også på et arbejde. Folk vil gerne hjælpe en hvis man viser respekt overfor dem.

Hvorfor skal andre unge blive en del af FRAK?
I FRAK lærer du at arbejde, du får hjælp til at lave konto, så du kan få løn. Du tjener gode penge i forhold til
alderen, det kan man ikke andre steder. Det er sjovt, du lærer en masse af folk, du møder alle mulige
forskellige mennesker og så får du rigtig mange kontakter, du kan bruge i fremtiden. F.eks. hvis du skal have
et arbejde. Andre unge skal blive en del af FRAK fordi de lærer at arbejde, tjener nogle penge, lærer hvordan
man er på arbejdet, hvordan man opfører sig overfor andre, får nye venner, får respekt for penge og sig
selv.

Hvorfor er FRAKs arbejde vigtigt?
FRAK er et rigtig godt projekt fordi I lærer de unge noget rigtig vigtigt som de 110% får brug for. I giver dem
også disciplin, som de ellers ikke ville få. Jeg tror hvis FRAK ikke var der, ville mange af os først få en
bankkonto når vi blev 18, hvis vi skulle have bistand eller noget. Men FRAK gør, at det er sjovt og sejt at
arbejde. Man bliver vant til at tjene penge, så det ligesom man bliver afhængig af at skulle arbejde, fordi når
du laver kriminalitet og den slags respekterer man ikke pengene på samme måde. Jeg kan huske, at de
penge jeg selv tjente, brugte jeg fornuftigt, til sidst fik jeg nok af ballade og begyndte at knokle i Folkekøkken.
De unge lærer rigtig meget i FRAK, som man ikke lærer her i kvarteret fordi vi ikke har ældre, der lærer os
det. Hvis man støtter FRAK, så hjælper man de allermest udsatte unge, altså dem ligesom mig da jeg var
mindre som ser op til bander og kriminelle fordi de har penge. FRAK gør, at de unge selv har penge, så de
begynder at tro på sig selv og får lyst til noget andet end kriminalitet. Man lærer de unge ting de får brug for
hele livet, hvis ikke de lærer det får de rigtig svært ved at komme videre, ligesom nogen af dem jeg gik med
før, som i dag ikke kan få arbejde eller passe det fordi de ikke har lært det endnu.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

