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DONATIONSOVERBLIK 2018                                       
FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL  

DE NYE GENERATIONER 
 

BELØB FORMÅL 

AFRICAN ARTIST PEACE INTIATIVE 339.188 kr. African Artist Peace Initiative består af 
afrikanske kunstnere og aktivister, som  
gennem kunst og medier fremmer fred 
og retfærdighed på kontinentet. 
Donationen understøtter projektet 
ARTS, hvor kunst bruges til at udvikle 
bæredygtighed.  

AFRICAN YOUTH PANEL 150.000 kr. African Youth Panel er en platform for  
ungdomsledere fra forskellige 
afrikanske lande, der har forpligtet sig 
til at støtte politiske og økonomiske 
tiltag. Donationen bidrager til at 
reducere ungdomsarbejdsløshed og 
styrke demokratiførelse og deltagelse.  

BØRNS VILKÅR 500.000 kr. Børns Vilkår er en interesse-
organisation, som arbejder for børns 
rettigheder og muligheder i Danmark. 
Donationen støtter et projekt med fokus 
på at begrænse negativ social kontrol 
og forbedre børns muligheder. 

CEDAR (CENTER FOR DANSK-MUSLIMSKE 
RELATIONER) 

50.000 kr. CEDAR arbejder for et inkluderende og 
åbent Danmark, hvor medborgere 
motiverer hinanden og giver en stemme 
til minoriteter i samfundet. Donationen 
skal styre CEDARS generelle arbejde 
for mangfoldighed.   

DGS (DANSKE GYMNASIEELEVERS 
SAMMENSLUTNING)  

50.000 kr. DGS er gymnasieelevernes talerør. 
Donationen styrker deres arbejde med 
at samle unges stemmer og forbedre 
uddannelsesvilkårene for 
gymnasieelever.  

DSE (DANSKE SKOLEELEVER) 50.000 kr. DSE sikrer det gode skoleliv gennem 
demokrati og elevindflydelse. De 
varetager uddannelsespolitiske 
interesser og aktiverer elever. 
Donationen styrker deres arbejde med 
at fremme og styrke elevdemokratiet.  

EEO (ERHVERVSSKOLERNES 
ELEVORGANISATION) 

50.000 kr. EEO er talerøret for elever på 
erhvervsskolerne. De arbejder for flere 
praktikpladser og en uddannelse for 
livet. Arbejdet foregår gennem elevråd, 



 2 

skolebestyrelser og parlamentarisk 
arbejde. Donationen styrker 
erhvervsskoleelevernes stemme og 
elevdemokratiet.   

ENSAMKOMMANDES FÖRBUND 50.000 kr. Ensamkommandes Förbund skaber 
rum for uledsagede flygtninge i Sverige. 
Donationen er med til at sikre et 
mødested i Malmø, hvor unge mødes 
og danner fællesskab.   

HAL 12, DON'T GIVE A FOX 25.000 kr. Don’t give a Fox er et initiativ for piger 
og unge kvinder, som vil skate i HAL12 
i Musicon. Donationen gives i 
forbindelse med Frivillig Fredag. 

LGBT+ UNGDOM 100.000 kr. LGBT+ Ungdom arbejder for ligestilling 
mellem alle køn og seksualiteter. 
Donationen gives til unge, hvis 
seksualitet og/eller køn bryder med 
normen og vil sikre at unge LGBT+-
personer i hele landet har rum til og 
mulighed for at være.  

LSH (LANDSSAMMENSLUTNINGEN AF 
HANDELSSKOLEELEVER) 

50.000 kr. LSH varetager handelsskoleelevernes 
uddannelsespolitiske interesser og 
donationen bidrager til elevdemokratiet 
på skolerne.         

RED BARNET UNGDOM ROSKILDE 25.000 kr. Red Barnet Ungdom Roskilde arbejder 
for inkluderende fællesskaber for børn 
og unge i Roskilde Kommune på tværs 
af social-økonomisk baggrund. 
Donationen gives i forbindelse med 
Frivillig Fredag. 

SHAREK YOUTH FORUM 441.318 kr. Sharek Youth Forum arbejder med at 
engagere unge i Palæstina i civile 
samfundsprocesser, sikre at unge 
palæstinensere kan udtrykke sig og 
forme et fremtidigt demokratisk 
samfund. Donationen understøtter et 
ungdomscenter. 

SIND UNGDOM 250.000 kr. SIND Ungdom tilbyder et frirum og 
stærke fællesskaber, hvor sårbare 
unge kan mødes og genvinde styrken. 
De taler de unge psykisk sårbares sag i 
samfundet. Donationen understøtter 
SIND Ungdoms generelle arbejde samt 
sommer camps.  

STUDENTERHUSETS LABORATORIUM FOR 
SAMFUNDSENGAGEMENT, STUDENT 
REFUGEES 

206.175 kr. Student Refugees er et studenterdrevet 
projekt, som har til formål at støtte 
personer med flygtningebaggrund i 
uddannelsessystemet. Donationen 
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støtter unge flygtninges mulighed for at 
tage en uddannelse og bidrager til et 
mangfoldigt fællesskab.   

TURNING TABLES 350.000 kr. Turning Tables bruger kreativiteten hos 
børn og unge til at styrke deres selvtillid 
og giver de børn og unge, som ofte 
bliver overhørt, en stemme i samfundet. 
Donationen støtter både et nyt 
filmværksted for unge flygtninge i 
Jordan og Turning Tables’ arbejde med 
unge hjemløse og mod politisk 
motiveret vold blandt unge i Kenya. 

UNGDOMMENS RØDE KORS ROSKILDE 25.000 kr. Ungdommens Røde Kors Roskilde 
tilbyder mange forskellige aktiviteter for 
børn og unge, der har det 
svært.  Donationen gives i forbindelse 
med Frivillig Fredag. 

AABEN DANS PRODUCTIONS 25.000 kr. Aaben Dans holder til i Musicon i 
Roskilde og huser mange diverse 
kulturarrangementer. Donationen går til 
et nyskabende kulturvælgermøde med 
fokus på unge, hvor lokalpolitikere og 
ungdomspolitikere debatterer 
fremtidens kulturliv. Scenen blev 
samtidig brugt af det unge publikum til 
at udtrykke deres synspunkt gennem 
bevægelse.  

DET GODE FÆLLESSKAB 
 

BELØB 
 

FORMÅL 
 

AMAL HAYAT DANMARK 100.000 kr. Amal Hayat Danmark arbejder for at 
forbygge radikalisering af unge. 
Donationen understøtter projektet 
MOFIR - Mødre og Fædre Imod 
Radikalisering, som uddanner forældre 
i at kunne genkende og håndtere tidlige 
tegn på radikalisering. 

ASKOVFONDEN 100.000 kr. AskovFonden udvikler løsninger, der 
skaber inklusion af udsatte borgere i 
samfundet. Donationen støtter 
AskovFondens arbejde med at udvikle 
inkluderende frivilligfællesskaber blandt 
andet i samarbejde med Roskilde 
Festival. 
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BISTEDET 150.000 kr. Bistedet styrker og fremmer den 
frivillige indsats for psykisk sårbare 
borgere og deres pårørende i Roskilde. 
Donationen støtter det generelle 
arbejde med at fremme medborgerskab 
blandt psykisk sårbare.  

BOKSEKLUBBEN AIK 25.000 kr. Bokseklubben AIK inviterer unge, der 
ellers ikke er en del af idræts- og 
foreningslivet, ind i bokseringen. 
Donationen gives til et mangfoldigt 
idræts- og foreningsliv, hvor børn og 
unge får lige adgang og mulighed for at 
deltage i sporten. Donationen gives i 
forbindelse med Frivillig Fredag.    

BYDELSMØDRENE ROSKILDE 25.000 kr. Bydelsmødre er mødre, som hjælper 
familier med immigrationsbaggrund i 
deres lokalområde. Donationen gives i 
forbindelse med Frivillig Fredag. 

COPENHAGEN PRIDE 500.000 kr. Copenhagen Pride arbejder for at 
forbedre vilkårene for seksuelle og 
kønsidentitetsmæssige minoriteter i 
Danmark. Donationen går til Under the 
Rainbow, som fejrer up-coming LGBT+-
artister en aften under Pride-ugen. 

DUI-LEG OG VIRKE 10.000 kr. DUI-Leg og Virke er en børne-, 
ungdoms- og familieorganisation, hvis 
formål er at skabe et godt børne- og 
ungdomsliv. Donationen gives i 
forbindelse med 100-årsjubilæum og 
støtter arbejdet med at 
skabe fritidsaktiviteter samt at øge børn 
og unges indflydelse i samfundet.  

FORENINGEN  MENNESKEBIBLIOTEKET 90.000 kr. Menneskebiblioteket skaber et 
dialogrum, hvor udfordrende og ofte 
tabubelagte emner kan drøftes åbent 
og uden fordømmelse, ved at låne et 
menneske fremfor en bog. Donationen 
gives for at Menneskebiblioteket kan 
forsætte sit virke og etablere 
partnerskaber i arbejdet for en 
økonomisk bæredygtig fremtid. 

FORENINGEN AF DANSKE 
KULTURBESTYRELSER 

30.000 kr. Foreningen af Danske Kulturbestyrelser 
arbejder med at kvalificere 
bestyrelsesarbejdet i kulturinstitutioner 
og kulturfestivaler gennem netværk, 
vidensdeling og kursusvirksomhed. 

FUßBALL UND BEWEGUNG E.V., 
DISCOVER FOOTBALL 

500.000 kr. Discover Football bruger fodbold til at 
tale for en verden, hvor piger og 
kvinder kan dyrke og deltage i sport 
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uden at blive diskriminerede og 
chikanerede. Donationen gives i 
forbindelse med Roskilde Festivals 
indsamling blandt deltagerene Making 
a Change og understøtter EQUALITY-
indsatsen med fokus på kulturel 
lighed.      

GADEJURISTEN 50.000 kr. Gadejuristen arbejder med at yde 
retshjælp og andre former for støtte til 
og for udsatte mennesker, særligt med 
at udrede gældssituation blandt 
stofafhængige, hjemløse, sindslidende 
og gadesexarbejdere. Donationen går 
til det generelle arbejde med at hjælpe 
udsatte mennesker. 

GAME 500.000 kr. GAME arbejder med at udvikle 
meningsfulde ungefællesskaber om 
gadekultur, idræt og frivillighed. 
Donationen understøtter et strategisk 
samarbejde mellem GAME og Roskilde 
Festival. 

HACKYOURFUTURE 400.000 kr. HackYourFurture arbejder med at 
sætte fokus på at være flygtning og at 
give unge mulighed for at skabe deres 
egen identitet. Donationen gives til det 
generelle arbejde med at give 
mennesker på flugt de bedste vilkår.  

JYLLINGE KULTUR- OG MUSIKFESTIVAL 25.000 kr. Jyllinge Kultur- og Musikfestival styrker 
det lokale fællesskab, skaber 
samhørighed blandt naboer på tværs af 
generationer og styrker engagement 
blandt børn og unge. Donationen 
støtter især involveringen af børn og 
unge før, under og efter festivalen og 
gives i forbindelse med Frivillig Fredag. 

KORKOR 4000 25.000 kr. KorKor 4000 er et pop-up kor for alle i 
Roskilde, der gerne vil synge sammen i 
et åbent sangfællesskab. Donationen 
gives i forbindelse med Frivillig Fredag. 

KVINDELIGE VETERANER 69.450 kr. Kvindelige Veteraner er et støttende 
fællesskab for kvinder, der bl.a. 
kæmper med posttraumatisk stress. 
Donationen understøtter foreningens 
etablering og det fremtidige arbejde 
med at støtte kvindelige veteraner i 
Danmark.  
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MINO DANMARK 350.000 kr. MINO Danmark er et fællesskab, der 
handler om at styrke minoriteters 
handlemuligheder i samfundet. 
Donationen understøtter tre projekter: 
Camp MINO på Roskilde Festival 2018, 
podcasten Minority Talks, som belyser 
forskellige aspekter af minoritetetslivet i 
Danmark, og et digitalt kulturmagasin. 

PROJEKT STYRKE 25.000 kr. Projekt Styrke faciliterer fodboldtræning 
for piger, der bor i udsatte 
boligområder, og styrker pigerne 
gennem sporten. Donationen gives i 
forbindelse med Frivillig Fredag. 

SALSA LATINA 25.000 kr. Salsa Latina er en danseforening i 
Roskilde, hvor glæden ved at danse 
går hånd i hånd med det sociale 
fællesskab. Donationen blev givet i 
forbindelse med Frivillig Fredag.  

SUPPORT NOT PROTECT 100.000 kr. Support Not Protect støtter unge mænd 
med indvandrerbaggrund i Norge, som 
står i et krydsfelt mellem deres 
forældres forventninger om at beskytte 
deres søstre og deres søstres ønske 
om frihed. Donationen understøtter 
arbejdet med at åbne for dialog og 
støtte unge mænd og deres søskende. 

EQUALITY 18 
 

BELØB FORMÅL 

CAMP (CENTER FOR ART ON MIGRATION 
POLITICS) 

305.000 kr. CAMP er et center for migrationspolitisk 
kunst. Donationen gives til det 
generelle arbejde med at sætte fokus 
på migranters vilkår gennem kunst 
og til aktiviteterne, der foldes ud under 
Roskilde Festival 2018. 

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 435.000 kr. Folkekirkens Nødhjælp hjælper 
mennesker i nød og støtter verdens 
fattigste i deres kamp for et bedre liv. I 
arbejdet for at skabe en mere lige og 
bæredygtig verden yder de nødhjælp til 
katastrofeberørte områder og giver 
langsigtet udviklingsbistand til 
udviklingsområder. Donationen støtter 
indsatsen med minerydningsarbejde og 
aktiviteterne på Roskilde Festival 2018. 
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FORENINGEN HUS FORBI 80.000 kr. Hus Forbi er organisationen bag den 
månedlige gadeavis, der sætter 
hjemløshed og beslægtede spørgsmål 
på dagsordenen og giver de hjemløse 
en stemme i samfundet og økonomisk 
støtte. Donationen understøtter deres 
generelle arbejde og aktivisterne på 
Roskilde Festival 2018. 

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE 435.000 kr. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder med 
at støtte verdens fattigste mennesker i 
at kende og kræve deres rettigheder, 
så de kan være med til at opbygge 
demokratiske og bæredygtige samfund. 
Donationen understøtter både det 
generelle arbejde og aktiviteterne på 
Roskilde Festival 2018. 

OXFAM IBIS 305.000 kr. Oxfam IBIS bekæmper ekstrem ulighed 
gennem oplysning om skattely og ved 
at sikre lige adgang til uddannelse, 
indflydelse og ressourcer. Donationen 
understøtter bekæmpelsen af ulighed 
og aktiviteterne på Roskilde Festival 
2018. 

SAND - DE HJEMLØSES 
LANDSORGANISATION, UNGE CREW 

400.000 kr. SAND arbejder for at afskaffe 
hjemløshed og forbedre forholdene for 
hjemløse. Donationen understøtter 
SANDs Unge Crew - et fællesskab af 
unge hjemløse, der arbejder mod den 
stigende hjemløshed blandt unge.  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
DANMARK 

325.000 kr. Transparency International forebygger 
korruption og skaber demokratiske 
fællesskaber med unge. Donationen 
går til det generelle arbejde og til 
aktiviteterne under Roskilde Festival 
2018. 

VERDENS BEDSTE NYHEDER 338.259 kr. Verdens Bedste Nyheder er et 
uafhængigt medie, der formidler 
fremskridt og løsninger på verdens 
udfordringer – primært med fokus på 
udviklingslandene. Donationen støtter 
dels det generelle arbejde og 
dels aktiviteterne under Roskilde 
Festival 2018.  

ØKONOMER UDEN GRÆNSER 95.000 kr. Økonomer Uden Grænser tilbyder 
NGO'er hjælp til effektivisering af deres 
indsats. Donationen støtter det 
generelle arbejde med at udvikle 
effektmålings-kompetencer, som også 
er et led i et samarbejde om at 
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effektmåle indsatsen blandt partnere på 
Roskilde Festival 2018.  

JORDEN KALDER 
 

BELØB  FORMÅL 
 

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 200.000 kr. Danmarks Naturfredningsforening 
arbejder for en rig natur og et sundt 
miljø for alle. Donationen understøtter 
særligt udgivelsen og distributionen af 
nyt undervisningsmateriale omkring 
affald til skoler og institutioner. 

DET FÆLLES BEDSTE 150.000 kr. Det Fælles Bedste er et folketræf for 
grønne foreninger i Danmark. 
Donationen understøtter arrangementet 
især igennem inklusion af børn og 
unge.  

ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION 180.650 kr. Environmental Justice Foundation 
bekæmper uretfærdigheder for de 
mennesker, der lider under 
klimaforandringerne. Donation støtter 
det generelle arbejde med at uddanne 
frivillige klimaaktivister i verdens 
brændpunkter og med at dokumentere 
uretfærdig rovdrift. 

FOUNDATION MYCLIMATE 150.000 kr. Myclimate er en schweizisk non-profit 
klimaorganisation, der tilbyder CO2-
kompensation. Donationen gives som 
CO2-kompensation i støtte til 
programmet Better Life in Indigenous 
Villages due to Solar and Efficient Cook 
Stoves, som reducerer presset på 
skovressourcerne i Bolivia og 
Paraguay.  

FØDEVAREBANKEN 250.000 kr. Fødevarebanken mindsker uligheden 
ved madspild. Meget mad smides ud 
hver dag i fødevarebranchen, mens de 
dårligst stillede har brug for et nærende 
måltid. Det skal donationen hjælpe med 
at ændre på.   

KLIMABEVÆGELSEN I DANMARK 75.000 kr. Klimabevægelsen i Danmark er en 
uafhængig græsrodsbevægelse, der 
arbejder for at bekæmpe klimakrisen 
nedefra og op. Donationen går til den 
generelle indsats for kloden og særligt 
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med at mobilisere og skabe 
engagement i klimabevægelsen blandt 
unge. 

NATUR OG UNGDOM (NORGE) 75.000 kr. Natur og Ungdom er Norges største 
miljøorganisation for unge. Donationen 
styrker unges arbejde med at beskytte 
naturen og menneskeligheden gennem 
forståelsen af de økologiske 
principper.  

PLASTIC CHANGE 250.000 kr. Plastic Change dokumenterer 
virkningerne ved at plastik efterlades. 
Donationen støtter den generelle 
indsats og særligt projektet Plastic 
Change Agents, der bygger på 
frivillighed og tanken om, at forandring 
sker gennem menneskers engagement 
i fællesskabet. 

REN STRAND FANØ STØTTEFORENING 25.000 kr. Ren Strand Fanø vil holde kystlinjen på 
Fanø ren gennem frivilligt engagement. 
Donationen understøtter samtidig en 
indsats om at udbrede kendskabet til 
affald i havet.  

STOP SPILD LOKALT 25.000 kr. Stop Spild Lokalt bekæmper madspild 
ved at indsamle og drage nytte af de 
madvarer, som skal smides ud, og 
uddele disse til socialt udsatte.  

UNGENERGI ROSKILDE 25.000 kr. UngEnergi Roskilde er den lokale 
afdeling af UngEnergi, som engagerer 
unge i bæredygtig omstilling. 
Donationen gives i forbindelse med 
Frivillig Fredag.  

VEDVARENDE ENERGI, UNG ENERGI 200.000 kr. UngEnergi styrker den grønne 
omstilling med og blandt 
unge. Donationen går til det generelle 
arbejde og sikrer unges engagement i 
bæredygtighed.  

KUNSTNERISK VÆKSTLAG 
 

BELØB FORMÅL 
 

AFRICA EXPRESS 324.578 kr. Africa Express samler musikere fra 
forskellige regioner, genrer og 
generationer om at skabe musik i 
fællesskab og bryder med grænser og 
forståelser for musikalsk og kulturelt 
samarbejde. 
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AFRICA EXPRESS JOHANNESBURG      84.295 kr.                 Donationen understøtter afviklingen af 
Africa Express Johannesburg i januar 
2018. 

ART 2030 800.000 kr. ART 2030 fremhæver kunstens 
værdiskabende rolle i samfundet med 
fokus på bæredygtig udvikling. 
Donationen går til formidlingsprojektet 
Tow with the Flow, som involverer 
gymnasieelever fra Gefion Gymnasium 
i kunsten. 

BILIMANKHWE ARTS 17.921 kr. Bilimankhwe Arts er en mangfoldig 
teatergruppe, der samler talentfulde 
individer om at skabe produktioner, der 
udfordrer forståelser og grænser for 
kultur og diversitet i samfundet. 

CAMP  400.000 kr. CAMP arbejder med at uddanne 
asylansøgere og flygtninge i at blive 
kunstguider i kuraterede udstillinger. 
Målet er at styrke asylansøgeres kunst 
og mulighed for at formidle deres 
historie.  

FORENINGEN AF CIRKUS TVÆRS AF 1990 113.225 kr. I Cirkus Tværs bruges musik, teater og 
cirkusaktiviteter til at styrke områdets 
sociale og kulturelle udvikling.  

FORENINGEN SEIN 500.000 kr. SEIN er et fællesskab, hvor unge 
udtrykker sig online om deres eget liv 
såvel om kulturelle, samfundsmæssige 
og politiske perspektiver på tilværelsen. 
Donationen understøtter udviklingen af 
foreningen og styrker den bevægelse, 
som SEIN repræsenterer. 

INSP!, INSP SOUND 176.000 kr. INSP Sound er en frivilligdrevne not-
for-profit socialøkonomiske virksomhed 
under foreningen INSP! i Roskilde, der 
udfører en række forskellige lyd-, lys- 
og eventopgaver. INSP Sound er både 
et mødested og læringsrum for unge, 
der vil udforske at arbejde med lyd og 
lys.  

KEYCHANGE PRS FOUNDATION 74.620 kr. KEYCHANGE er et internationalt 
initiativ, der styrker kvinder inden for 
musikbranchen.  

MAISON DES JEUNES 913 kr. Donationen understøtter Africa 
Express’ udgivelse Maison Des Jeunes. 
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MEJERIET 25.000 kr. I Mejeriet kan børn og unge opleve og 
udvikle musik, kunst, sang, drama, film 
m.m. Donationen støtter Mejeriet med 
det formål at skabe mangfoldighed, 
kvalitet og fornyelse i kunst og 
kulturelle tilbud igennem forskellige 
aktiviteter. 

RAGNAROCK 360.000 kr. Ragnarock er ungdoms- og 
popkulturens museum. Donationen 
understøtter overdragelsen af 
materialer og arkivalier fra Roskilde 
Festival samlet over årene til 
Ragnarock. 

STEPPEULVEN 25.000 kr. Steppeulven er en årlig musikpris, der 
uddeles af Foreningen af 
Danske Musikkritikere og donationen 
går til prisuddelingen i 2018.  

RESPEKT FOR FRIRUMMET 
 

BELØB FORMÅL 

AMNESTY INTERNATIONAL 300.000 kr. Amnesty International kæmper for 
menneskerettighederne og derved 
også kvinders rettigheder. Donationen 
er et led i et større projekt omkring 
samtykke og går blandt andet til 
forskning om lovændringen.  

ASKOVFONDEN 150.000 kr. AskovFonden udvikler løsninger, der 
skaber inklusion af udsatte borgere i 
samfundet. Donationen støtter 
AskovFondens arbejde med at 
forebygge krænkende adfærd og 
AskovFondens aktiviteter under Orange 
Together-kampagnen. 

DANNER 70.000 kr. Danner arbejder for at skabe respekt, 
ligeværd og en verden fri for vold mod 
kvinder og børn. Donationen 
understøtter særligt deres indsatser 
med fokus på krisehjælp og 
forebyggelse. 

DANSK KVINDESAMFUND 150.000 kr. Dansk Kvindesamfund ønsker at skabe 
lige muligheder og ligeværd blandt 
kønnene og sørger for at ligestilling 
ikke bliver glemt på den politiske 
dagsorden. Donationen går dels til den 
generelle indsats særligt med fokus på 
seksisme og chikane og dels til 
aktiviteterne under Orange Together-
kampagnen på Roskilde Festival 2018. 
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DAREGENDER 100.000 kr. DareGender kæmper for ligestilling og 
mangfoldighed i kønsdebatten ved at 
transformere stereotypiske 
kønsforestillinger og involvere mænd, 
som ellers ofte er underrepræsenterede 
i kønsdebatten. Donationen går til 
projektet Mænds Vold, som 
undersøger, hvorfor det oftest er 
mænd, der begår vold, og til 
aktiviteterne under Orange Together-
kampagnen på Roskilde Festival 2018 

KLUB UNG, DIGITALISTERNE 50.000 kr. Digitalisterne fokuserer på ung-til-ung-
dialog om store og relevante emner, 
som for eksempel digitale krænkelser. 
Donationen gives i støtte til 
Digitalisternes deltagelse ved 
Folkemødet og Projekt Grønland i 
sommeren 2019.  

EVERYDAY SEXISM PROJECT DANMARK 25.000 kr. Everyday Sexism Project Danmark 
bekæmper hverdagssexisme ved at 
dokumentere beretninger om sexistiske 
og krænkende oplevelser. Donationen 
støtter både det generelle arbejde og 
aktiviteterne under Orange Together-
kampagnen på Roskilde Festival 2018.  

JOAN SØSTRENE 30.000 kr. Joan Søstrene støtter og rådgiver 
kvinder, der har været udsat for vold, 
voldtægt og seksuel chikane og taler 
disse kvinders sag i forhold til 
lovændringer.  

KVINDEMUSEET I DANMARK 75.000 kr. Gennem gengivelse af kønnenes 
kulturhistorie arbejder Kvindemuseet 
for at skabe nysgerrighed, dialog, 
refleksion og viden om køn og køns 
historiske, aktuelle og fremtidige 
betydning i samfundet. Donationen går 
til pop-up museet, som rykker 
formidlingen og debatten om køn ud i 
byrummet, og derved engagerer et nyt 
og yngre publikum.   

KVINFO 300.000 kr. KVINFO har til formål at bidrage til et 
ligestillet samfund gennem en 
vidensbaseret tilgang og formidling af 
forskning. Donationen understøtter en 
oplysningsindsats om køn og ligestilling 
for unge i aldersgruppen 14-30 år med 
målet at aftabuisere diskussionen om 
kønsidentitet. 
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MÄN 100.000 kr. Män engagerer mænd i arbejdet mod 
vold begået af mænd og udfordrer 
normer om maskulinitet. Donationen 
gives i støtte til den generelle indsats 
for at forhindre vold begået af mænd og 
ændre destruktive maskulinitetsnormer. 

SEX & SAMFUND 200.000 kr. Sex og Samfund arbejder for de bedst 
mulige vilkår for den individuelles 
seksuelle sundhed og 
selvbestemmelse, samt at fremme 
generel åbenhed i samfundet. 
Donationen går til at forebygge 
grænseoverskridende adfærd og 
krænkelser hos unge og til aktiviteterne 
under Orange Together-kampagnen på 
Roskilde Festival 2018 

STIFTELSEN FRYSHUSET 100.000 kr. Fryshuset arbejder med at engagere 
unge i at forandre verden gennem 
deres passioner. Donationen går til at 
udbrede det generelle arbejde og til 
søsterskabet BACKA, der uddanner 
unge i at "backe" fremfor at "hate" på 
de sociale medier.  

UNGDOMSRINGEN 150.000 kr. Ungdomsringen arbejder for 
betydningsfulde relationer, 
fællesskaber og helhed i børn og unges 
liv. Donationen går til projektet 
Sexualisterne, som er en ung-til-ung-
dialog på skoler om seksualitet, og går 
til at uddanne de unge til sexualister.  

AKTUALITET BELØB FORMÅL 
 

BYGNINGSFONDEN ROSKILDE FESTIVAL 
HØJSKOLE 

5.500.000 kr. Roskilde Festival Højskole vil skabe 
rum til fordybelse og inspirere til at 
virkeliggøre ideer og drømme i 
fællesskab med det formål at gøre 
mennesker i stand til at række ud over 
sig selv og skabe værdi for andre. 
Donationen er givet til etableringen af 
Roskilde Festival Højskole. 

BØRNENES KONTOR I ROSKILDE 50.000 kr. Børnenes Kontor tilbyder julehjælp 
til vanskeligt stillede familier herunder 
uddeling af julekurve med madvarer. 

DANMARKS INDSAMLING 1.000.000 kr. Danmarks Indsamling 2018 sætter 
fokus på de frygtelige og fatale forhold, 
børn uden et hjem vokser op i.  
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INDVANDRER KVINDECENTERET, JUL PÅ 
DEN RØDE PLADS 

20.000 kr. Donationen støtter Jul på Den Røde 
Plads – en anderledes juleaften, der 
samler børn, familier og enlige om det 
gode måltid på tværs af kulturer, 
generationer og juletraditioner  

JULEAFTEN I KONVENTHUSET 50.000 kr. Konventhuset i Roskilde arrangerer 
en juleaften for mennesker, der af 
sociale eller økonomiske grunde ikke 
selv er i stand til at fejre jul. 

MØDREHJÆLPEN ROSKILDE 50.000 kr. Mødrehjælpen Roskilde tilbyder 
julehjælp til udsatte familier, herunder 
især unge forsørgere og voldsudsatte 
kvinder og børn. 

ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE 9.375.000 kr. Roskilde Festival Højskole vil skabe 
rum til fordybelse og inspirere til at 
virkeliggøre ideer og drømme i 
fællesskab med det formål at gøre 
mennesker i stand til at række ud over 
sig selv og skabe værdi for andre. 

RØDE KORS, GHOUTA 500.000 kr. Røde Kors hjælper mennesker globalt 
og lokalt i hele verden. Donationen går 
til det akutte og absolut nødvendige 
nødhjælpsarbejde ved byen Ghouta i 
Syrien. 
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