nyt

AKTION
BØRNEHJÆLP

Forår 2017 - 50. årgang - nr. 1

Èn kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe én

Indhold
3 Når nytten kan mærkes
4 Beskedne drømme – store fremskridt
6 ”Man kan i hvert fald hjælpe ét barn”
7 Et fadderskab betyder mere end du tror
8 Sundhed for børn og deres mødre
10 En uddannelse betyder alverden
11 Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes om AB Nyt
12 Når skolen slutter tidligt
13 Dyner der varmer
14	Stolte børn og voksne deler deres nye viden om
16
17
18
19

børns rettigheder i Indien
Sikke en oplevelse
Ny formand i Aktion Børnehjælps Venner
Velkommen til
Kontaktlisten

Kom til Indian Movie Night
d. 2. april i Husets biograf i
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hvor der ligger mere
information om filmen og
eventet.
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Når nytten kan mærkes
Det har i efterhånden en del år været
på mode i Danmark at så tvivl om,
hvorvidt det overhovedet nytter
noget at hjælpe verdens fattigste.
Burde vi ikke i stedet bruge pengene
på vores egne hjemløse, argumenteres det af og til.
Jeg husker her med glæde den hjemløse mand, som for nogle år siden
skrev en opsang om, at de to ting ikke
stod i modsætning til hinanden – han
ville bestemt ikke spændes for den
vogn, der handlede om at nedbringe
støtten til verdens fattigste! Og det
har han naturligvis fuldstændig ret i:
Det koster et rigt samfund som Danmark ganske lidt at hjælpe både verdens fattige og de udsatte i Danmark.
Hvorvidt det faktisk nytter noget at
sende midler afsted til et kæmpestort
land langt borte, det kan alle, som har
besøgt vores projekter eller fadderskabsbørn i Indien vidne om.
For mit eget vedkommende var der
ingen vej tilbage, da jeg først havde
set Aktion Børnehjælps arbejde på
nærmeste hold. Siden da har Aktion
Børnehjælp været en del af mit liv,
som forpligter.

Sådan er der mange, der har det: Når
de først har været i Indien for at besøge fadderbørn eller projekter, så ser
man et helt andet lys i øjnene på såvel
faddere som frivillige. Det nytter – og
det kan mærkes.
Det er ikke nemt at være en relativt
lille organisation som Aktion Børnehjælp, når man er omgivet af kæmpestore organisationer, som investerer
mange penge i facere, som stopper
tilfældige forbipasserende på gaden,
og telemarketing, hvor ihærdige sælgere forsøger at presse flere kroner
ud af dem, de ringer til. De store organisationer gør det, fordi det samlet
set giver dem flere midler til deres arbejde.
I Aktion Børnehjælp har vi bevidst
truffet det valg, at vi ikke vil benytte
os af facere og telemarketing overfor
mennesker, som ikke kender os. Fordi
vi tror, at det med tiden ødelægger
den brede, folkelige opbakning til arbejdet.

falinger er helt afgørende for vores
arbejde. Tusind tak til alle jer, som
gennem tiden har inspireret andre.
I dette nummer af vores blad kan du
læse en række beretninger fra frivillige, som for nylig har været i Indien og
på egen hånd mærket, at det nytter.
Rigtig god læselyst!

Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand

Den beslutning betyder, at vi først og
fremmest lever af, at dem, som kender vores arbejde, fortæller andre om
det. Personlige beretninger og anbe-
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Beskedne drømme – store fremskridt
Børnene i Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram har både styr på
lektierne og ambitionerne for fremtiden.
I begyndelsen af januar var jeg en tur i
Indien sammen med min mand Peter,
og der fik vi mulighed for og tage ud
og besøge Aktions Børnehjælps samarbejdspartner CECOWOR. Det var
en lærerig omgang at komme ud og
hilse på nogle af de børn og familier,
som vores faddere støtter gennem
Aktion Børnehjælp.
Børnene, vi mødte, er glade for at gå i
skole og har alle drømme for fremtiden; om at kunne fortsætte på col-

lege efter 12. klasse eller få sig en
håndværkeruddannelse. Forholdsvis
beskedne drømme, men for dem er
det en chance for at bryde med den
konstante fattigdom, deres familier
er fastholdt i. Med uddannelsen kan
de komme i betragtning til nogle af de
mange nye jobs, som følger med den
rivende udvikling i Indien, og det er
netop derfor, at Aktion Børnehjælp
arbejder så hårdt for at øge deres programmer, der støtter videreuddannelse.

Ingen af de forsørgere, vi mødte, har
fast job, men arbejder i stedet som
kulier (daglejere). Ofte har familierne
en lille køkkenhave ved deres bosted,
men det giver sjældent overskud nok
til at leve for, så familierne må derfor
ud at tjene penge på det småarbejde,
som de nu kan få. Men det er stort set
umuligt for dem at tjene nok til at
kunne betale for skoleuniformer,
bøger, transport til og fra skolen med
mere.
Så hvis deres børn ikke lærer at regne,
læse og tale lidt engelsk, er det stort
set umuligt for disse forsørgere at
sikre en anderledes og bedre fremtid
for deres børn. Bare med så, for os,
basale kundskaber åbner der sig en
hel ny verden for den næste generation: Jobs i butikker og på hoteller, eller
på kontorer hos et af de mange globale firmaer som ISS, Securitas, PUMA
og IKEA, som alle er begyndt at åbne
afdelinger rundt omkring i Indien.
E. K. (i midten) får hjælp af en af vores
faddere, og har to år tilbage af sin skolegang. ”Mit ønske er at kunne fortsætte på college efter 12. klasse, så jeg
kan få et job som embedsmand for
staten,” siger E. K., der beskrives som
yderst ambitiøs. Hun er 12 år og bor
med sine søskende og sin mor, som har
formået at spare nok penge sammen
til en lille solcelle lampe, så E. K.kan
læse lektier om aftenen.
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Det er stor motivation for børnene,
og der er ingen tvivl om at de har høje
ambitioner med deres skolegang. Udover at få nye fremtidsmuligheder
med at få et andet job end at være
daglejer i landbruget, så er der også et
stort ønske om, at de fremover kan
hjælpe deres familier. De vil skabe sig
et andet liv ud af fattigdom og måske
blive en del af den voksende middelklasse i Indien.
Det er en stor kontrast til børn og
unge i Danmark, som principielt er
garanteret skolegang med veluddannede lærere og en videregående ungdomsuddannelse.
I Danmark er der ingen, der er kede af
ikke at kunne gå i skole, og som ser
med misundelse på deres kammerat i
landsbyen, som drager til skole i deres
nystrøgne skoleuniformer.
Sådan er det i Indien. Her findes
mange børn, som sidder og drømmer
om, hvis de dog bare kunne få lov til
bare at komme lidt i skole, bare en lille
smule.

”Jeg vil gerne være sygeplejerske, så jeg kan hjælpe andre, når jeg bliver stor,”
siger S. V. på 11 år. Hendes mor (i pink sari til venstre) er eneforsørger for familien efter at hendes mand beskadigede sin hånd i en arbejdsulykke.
CECOWOR arbejder med de fattigste
familier ude i landsbyerne omkring
Gingee i Tamil Nadu. Når en familie er
kommet ind under et sponsorprogram, fortsætter kontakten med og
støtten fra CECOWOR for at sikre, at
børnene vedligeholder og færdiggør

For 140 kr pr måned sikrer du skolegang til et hjemmeboende barn
For 180 kr pr måned giver du skolegang for et barn på børnehjem
For 220 kr pr. måned støtter du teknisk uddannelse til en ung mand
For 425 kr pr. måned støtter du en sundhedsfaglig uddannelse til en
ung kvinde

deres uddannelser, og dermed når et
skridt nærmere drømmen om deres
nye fremtid.
Tinne Midtgaard og hendes mand
siger: ”Vi mødte rigtig mange børn på
vores besøg, som CECOWOR endnu
ikke har fundet sponsorer til, og håber
virkelig at kunne finde endnu et par
faddere hjemme i Danmark, så endnu
flere børn får de muligheder, de fortjener”.
Af Tine Frank
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”Man kan i hvert fald hjælpe ét barn”
Portræt af en fadder i Aktion Børnehjælp
Michael Berg har været fadder i Aktion Børnehjælp siden 2008. I den tid
har han hjulpet fem forskellige børn
med deres skolegang og har interesseret fulgt med i deres liv ved at læse
de breve, han har modtaget fra dem i
årernes løb. Michael er meget bevidst
om den verden, han lever i, og det
faktum, at der er mange mennesker i
dele af verden, der har utrolig lidt,
mens andre har utrolig meget. Sådanne tanker er en af årsagerne til, at Michael valgte at blive fadder hos Aktion
Børnehjælp.

modtaget mange breve fra sine fadderbørn, og at han har gemt hver og
ét. ”Det er utroligt varme breve”,
fortæller han, mens han viser det seneste brev frem.

”Vi lever i en meget forkælet del af

verden. Der er utrolig meget ulighed i
verden, og sådan burde det ikke være.
Velstanden burde være mere ligeligt
fordelt. Jeg er kun én person, men ved
at have et fadderbarn hos Aktion Børnehjælp, føler jeg, at jeg gør noget.”
Michael er 57 år og arbejder til dagligt
med salg og marketing i en tysk virksomheds danske afdeling, der sælger
sensorer og transmittere. Michael
bruger meget tid på sit arbejde, og
bag hans skrivebord på hans kontor
hænger en farverig tegning af en
hane sammen med et brev fra hans
nuværende fadderbarn. Han fortæller, hvordan han i årernes løb har
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Der er flere årsager til at Michael valgte at blive fadder til børn i Indien gennem Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram. Da han nærmede sig
slutningen af 40’erne besluttede han,
at han ikke selv skulle have børn, men
i stedet gerne ville hjælpe et andet
barn. ”Man kan i hvert fald hjælpe ét
barn”, og det er vigtigt for Michael.
Dét, at have kontakten med et enkelt
barn og føle, at man netop gør en forskel for dette barn ved at hjælpe ham
eller hende med at få en uddannelse,

er en stor del af begrundelsen for,
hvorfor Michael har valgt at yde sin
støtte gennem et fadderskabsprogram. Efter hans første fadderbarn afsluttede sin skolegang valgte Michael
at forsætte med at støtte et andet
barn gennem Aktion Børnehjælp, og
hans månedlige bidrag bliver nu trukket automatisk. ”Jeg syntes at det er
vildt, at det er så lidt, der skal til, for
at betale et barns skolegang – jeg
mærker det jo slet ikke på min økonomi ”.
Michael var ikke selv den mest flittige
dreng i klassen gennem hans egen
skolegang. Som så mange andre børn,
forstod han ikke på dette tidspunkt
betydningen og vigtigheden af at gå i
skole og få en uddannelse. Denne forståelse kom først senere, og Michael
har derfor brugt 13 år på at læse på
aftenskole, for at få den uddannelse,
som han ikke fik som ung. I Indien
drømmer mange børn om at få en uddannelse, og hvis Michael kan hjælpe
bare nogle få med at opfylde deres
drømme, vil han blive ved med det.
Af Maja Pedersen

Hvis du er interesseret i at høre mere
om vores fadderskabsprogram, og
hvordan du kan blive involveret, så
kontakt fadderskab@aktionb.dk eller
ring til Knud Rehder på 25 37 05 68.

Et fadderskab betyder mere end du tror
To af Aktion Børnehjælps fadderskabsadministratorer har været på besøg
hos vores partner, Bala Mandir, der driver et børnehjem; en skole fra 1. - 12.
Standard; en børnehave for børn af enlige mødre samt en værkstedsskole.
Karen-Lise og Torben besøgte de unge drenge på værkstedsskolen, der, takket være deres faddere hos Aktion Børnehjælp, kan tage en uddannelse.

og drømme for fremtiden for de unge
drenge. To af drengene, som Karen
Lise og Torben møder på elektrikeruddannelsen, fortæller, at de drømmer
om at læse videre og på sigt at kunne
blive selvstændige, efter at de har gennemført den 2-årige elektrikeruddannelse. Uddannelsesforløbet kræver
dog hårdt arbejde og det var for Aktion Børnehjælps to administratorer imponerende at se den glæde og vilje, der
var blandt drengene på værkstedsskolen, der går i skole ni timer om dagen,
seks dage om ugen.

”Alle drengene gør sig meget umage.

I skolens værksted demonstrerer eleverne på den 2-årige elektrikeruddannelse stolt automatikken ved en elmotor. Sammen med deres klassekammerater er de i gang med en teknisk uddannelse som enten elektriker,
mekaniker, tømrer eller kølemontør.
De fleste af de unge mænd på håndværkeruddannelsen har tidligere boet
i millionbyen Chennais ekstremt fattige og ubarmhjertige slumkvarterer.
Mange af dem har mistet en eller
begge af deres forældre, og har derfor svære vilkår for at bryde ud af fattigdommen og skabe sig en bedre
fremtid. For Torben og Karen-Lise var

det en stor oplevelse at møde de unge
drenge på værkstedsskolen og se
hvordan deres bidrag som faddere
gør en verden til forskel.

”Drengene

er glade og imødekommende. Vi er glade for at kunne konstatere, at faddernes bidrag forvaltes
af nogle engagerede lærere til gavn
for disse unge mennesker, der uden
denne støtte ikke havde haft mulighed for at få en uddannelse og dermed
en bedre fremtid ”.
Det står klart for Torben og KarenLise, at det at have en fadder, giver håb

De er taknemmelige for at have en
sponsor, der er med til at give dem
muligheden for at få en uddannelse,
der kan skaffe dem et job og en bedre
tilværelse. Vi spurgte en førsteårselev
om, hvordan hans første dag på skolen
havde været. Han udtrykte det meget
præcist: Jeg følte mig lykkelig.”
Der er stadig mange flere børn og
unge, der drømmer om at få muligheden for at tage en uddannelse og forbedre deres tilværelse og fremtid.
Ved at støtte Aktion Børnehjælp er
du med til at styrke udsatte indiske
børn og unge og give dem en chance
for at bryde ud af fattigdomscirklen.
For 220 kr om måneden sikrer du et
ungt menneske en erhvervsfaglig uddannelse, et job og en fremtid.
Af Maja Pedersen

7

Sundhed for børn og deres mødre
Mørket har sænket sig over bjergene i det østlige Andhra Pradesh i
Indien. Det regner, og jeg vasker mudderet af mine klipklappere
under en vandstråle, der strømmer ned fra taget på den lille hytte. Så
tager jeg dem på igen og skynder mig over den smattede gårdsplads.
Jeg er på besøg i en lille landsby for
oprindelige folk. De bor mellem høje
træer og junglebevoksning i bjergene.
Her er der intet telefonsignal og ingen
toiletter. Elektrisk lys går ud i regnvejret, der også oversvømmer de stier,
som løber mellem hytterne. Den nærmeste butik ligger kilometer nede ad
bjergvejen, og skolen holder lukket,
når vejret forhindrer læreren i at
komme frem.
Jeg kan høre stemmer lidt væk og går
som i blinde efter lyden. Det er bælgmørkt, og stien, der snor sig gennem
landsbyen, er smal og ujævn. Da jeg
kommer frem, er mine klipklappere
mudret til igen. Jeg stiller dem i regnen og går barfodet op på verandaen.
Her bor et ungt par med deres lille
datter. De lever af skoven og deres
køkkenhave. Den unge mand henter
sammen med de andre mænd fra
landsbyen store bambusstokke i skoven, som han transporterer på cykel
ned ad bjerget for at sælge på markedet. Han køber stof med hjem, som
den unge kvinde syr tøj af til andre
landsbyboere.
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Da parrets datter blev født for to og
et halvt år siden, måtte den unge mor
føde hjemme med hjælp fra ældre
kvinder. Den nærmeste sundhedsklinik ligger nemlig mere end tyve kilometer væk. De var heldige, for havde
fødslen haft komplikationer, kunne
både mor og datter have risikeret
livet. I så fald havde manden måttet
cykle fire kilometer for at få telefonsignal, og ambulancen havde haft
problemer med at nå frem til landsbyen ad den ujævne skovvej. Manden
krammer sin lille datter, der sidder på
hans knæ, ved tanken.
Det er ikke nemt at bo så afsides som
de oprindelige folk i bjergene. Derfor
vil det nye projekt ’børn, muligheder
og rettigheder’, som Aktion Børnehjælp og den lokale organisation Socio-Economic Educational Development Society samarbejder om, forbedre vilkårene for landsbyboerne.
Det sker blandt andet ved at uddanne
lokale jordemødre og sundhedshjælpere, så kvinder kan blive hjulpet
trygt gennem graviditet og fødsel.
Desuden vil sundhedshjælperne lære

om kost og ernæring, så de kan rådgive landsbyboerne i det henseende.
Mange unge kvinder i landsbyen lider
nemlig af jernmangel, og spædbørn
fødes derfor uden tilstrækkelig jern i
kroppen, som er helt essentielt for
barnets vækst og udvikling. Projektet
vil sikre en bedre sundhed blandt gravide og unge mødre, så de kan give
deres børn den bedste start på livet.
Det unge par deler deres historie med
mig til sent ud på aftenen. De lever,
som generationer har gjort før dem.
Samtidig ser de fremad. De fortæller
om glæden ved at få elektricitet i
landsbyen for seks år siden og om
deres håb om, at landsbyskolen forbedres, inden deres datter skal starte
i første klasse. De fortæller om angsten for sygdom og om landsbyens
mangel på sundhedsfaciliteter og medicin. Jeg forlader den lille familie med
stor respekt for deres levevej og gåpåmod. Og jeg glæder mig over, at familiens næste barn kan komme til verden under bedre forhold.
Du kan støtte vores sundhedsindsats
for småbørn og deres mødre ved at
give et bidrag.
Astrid Ahlberg besøgte West Godavari distriktet i efteråret 2016.
Af Astrid Ahlberg

Oprindelige folk i Andhra Pradesh
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En uddannelse betyder alverden
Denne unge kvinde er optaget på sygeplejerskestudiet, men har brug for
hjælp til at færdiggøre uddannelsen. Hun er motiveret og ansvarlig, men har
desværre ikke den fornødne opbakning
hjemmefra. Du kan støtte hende ved at
blive hendes uddannelsesfadder.
Kodenummer: MN 012-16
Samarbejdspartner: St. Thomas
Hospital, Chetpet
Fadderskabsadministrator:
Karen-Lise Kjeldset og Torben Ibsen
Tlf: 30 30 83 70
Email: torbenibsen@stofanet.dk

Drengen er som de fleste
børn: han vil gerne gå i
skole og lære og lege. Men
da familien ikke har ressourcer til at sørge for alle
børnene, afhænger hans
skolegang af, at der findes støtte. Asha
Nivas har tilknyttet drengen til fadderskabsprogrammet og familien håber at
en fadder vil hjælpe.
Kodenummer: H-383
Samarbejdspartner: Asha Nivas, Chennai
Fadderskabsadministrator: Knud Rehder
Tlf: 25 37 05 68
Email: knud-rehder@get2net.dk

Drengen elsker sprog og
har gåpåmod, men med to
andre søskende er det
svært for familien at sikre
hans fortsatte skolegang.
Derfor søger vi en fadder,
der vil støtte ham i hans fortsatte uddannelse.
Kodenummer: V172/16
Samarbejdspartner: Care for Poor
Children (CPC), Vellore
Fadderskabsadministrator: Maria José
de Prado
Tlf: 39 61 22 99
Email: mariajose_deprado@mail.dk

Pigens familie har bedt om
hjælp til at give hende en
uddannelse. Hun kommer
fra trange kår, men er kvik
og følger med i skolen.
Vores partner St. Thomas
vurderer, at pigen vil kunne udvikle sig
meget positivt, hvis hun får mulighed for
at fortsætte skolegangen.
Kodenummer: M2064/14
Samarbejdspartner: St. Thomas
Hospital, Chetpet
Fadderskabsadministratorer:
Karen-Lise Kjeldset og Torben Ibsen
Tlf: 30 30 83 70
Email: torbenibsen@stofanet.dk

De fleste vil gerne give
deres børn en uddannelse,
og familien til denne lille
pige er ingen undtagelse,
men pengene er meget
små, og derfor beder familien om hjælp. Pigen er flittig og engageret med stor lærelyst. En støtte til pigen
vil sikre hendes fortsatte skolegang.
Kodenummer: S 112/16
Samarbejdspartner: Shanthi Bhavan,
Chennai
Fadderskabsadministrator: Bjarne
Hartoft
Tlf: 46 15 05 70
Email: bjarnehartoft@aktionb.dk

På vores hjemmeside kan du se mere
om de enkelte børn. Vi beskytter barnet og familiens privatliv og derfor
oplyses kun et kodenr. indtil du har
tegnet og betalt et fadderskab - så får
du oplyst barnets navn og tilsendt informationer om barnets livshistorie.
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Hvis du har spørgsmål, er du hjerteligt
velkommen til at kontakte vores fadderskabsadministratorer. Tak for din
støtte, den gør en verden til forskel.

Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes om AB Nyt
1. Hvor længe har du været modtager af bladet?
2. E
 r der særlige ting, der gør dig glad ved at læse AB Nyt, og er der ting,
som du ikke bryder dig om eller kunne tænke dig var anderledes?
- Hvad synes du fungerer godt i bladet og hvad fungerer mindre godt?
3. Læser du hele bladet eller kun dele af det?
4. H
 ar du kommentar til tekst og billeder i bladet?
Er der for meget/lidt af det ene eller andet?
5. Hvad får du ud af at læse bladet?
6. V
 il du give bladet til andre?

Besvar spørgsmålene ved at sende en
mail til: louisedavidsen@aktionb.dk
senest den 12. april 2017.
Undersøgelsen er kun til intern brug i
Aktion Børnehjælp.
Tusind tak for din hjælp!
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Når skolen slutter tidligt
Mens Indien har en imponerende høj skoleindskrivning på
98% i 1. klasse, har piger og drenge langt fra lige vilkår for at
få en uddannelse. Faktisk opnår fattige piger gennemsnitligt
tre års mindre skolegang end fattige drenge.
Resultatet? Indien har mere end dobbelt så mange illitterære
kvinder som mænd.
Pigers drop-ud-rate er et udtryk for kultur og traditioner. Når
pigerne kommer i puberteten, værner deres forældre meget
om deres sikkerhed og pålægger dem flere huslige pligter.

VERDENSMÅL 4:
SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL
KVALITETS-UDDANNELSE OG
FREMME ALLES MULIGHEDER
FOR LIVSLANG LÆRING

Menstruation på skemaet
Helt centralt har menstruationen
enorm stor betydning for pigers skolegang. Studier viser, at 23% af alle
piger i Indien dropper ud af skolen,
når de får deres første menstruation.
Af de, der fortsætter, bliver flertallet
hjemme under menstruationen hver
måned. I gennemsnit forsømmer
teenagepiger i Indien 50 dages skolegang om året på grund af menstruationen. Mange piger kommer derfor
bagud i skolen, når de når puberteten,
og må i værste fald droppe ud, fordi
de ikke kan følge med.
Skolefaciliteter og hygiejne
En af hovedårsagerne til den høje
drop-ud-rate relaterer sig til rammerne på de indiske skoler. Op mod 40%
af indiske skoler mangler nemlig funktionelle fælles toiletfaciliteter. Yderligere 40% har ingen private toiletter
for piger. Det betyder, at pigerne ikke
kan skifte menstruationsbeskyttelse i
løbet af skoledagen.
Et andet problem handler om menstruationsbeskyttelse. Kun omkring
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12% af indiske kvinder benytter hygiejnebind, og hos den fattige landbefolkning er disse praktisk talt helt fraværende. Her anvender kvinder
gamle klude eller sågar avispapir og
savsmuld under menstruationen.
Men de unge piger er bange for at
bløde igennem og blive til skue på
skolen, når de benytter traditionelle
former for menstruationsbeskyttelse.
Forandringer på vej
Aktion Børnehjælp vil hjælpe med at
holde flere piger i skole gennem udbredelse af hygiejnebind og dialog
med relevante aktører om at skabe
bedre forhold på skoler og arbejdspladser. Det vil medvirke til at skabe
bedre muligheder for piger og kvinder i Indien. Sammen med vores partner Society for Rural Development
arbejder vi lige nu på at skaffe midler
til at kunne gennemføre en markedsanalyse. Vi ønsker, at det er en lokal
konsulent, der skal undersøge mulighederne og risicierne for at igangsætte et nyt projekt.
Vi glæder os meget til at fokusere
mere på pigers skolegang og sundhed. Du kan støtte uddannelse af en
sygeplejerske for 425 kr om måneden, så er hun garanteret en sundhedsfaglig uddannelse. Læs mere på
hjemmesiden under fadderskaber:
https://www.aktionb.dk/fadder-kategori/fadderskab/

Dyner der varmer
Genbrugsdynerne, som Aktion Børnehjælp modtager fra DIS, og som
pakkes om af frivillige i København og derefter sælges, har i 2016 indbragt næsten 10.000 kr. Tillykke !
De frivillige mødes i en kælder på Østerbro og sorterer og ordner dyner,
hovedpuder og sengetøj.

Der bliver grinet og snakket, mens dynerne gennemgås og foldes og
selve tanken om, at de varmer dobbelt og gavner både dem, der køber
og bruger dem i Danmark, men især de børn og unge, der i Indien har
brug for hjælp, er medvirkende til at de frivillige holder af projektet.
Kender du nogen, der har brug for en ekstra dyne, så køb en brugt gennem Aktion Børnehjælps Dyneteam. Se på hjemmesiden eller skriv til
kontakt@aktionb.dk

Af Astrid Ahlberg

13

Stolte børn og voksne deler deres nye viden
om børns rettigheder i Indien
Der er sket store fremskridt allerede et år efter at Aktion Børnehjælp
startede børnerettighedsaktiviteter op i Nallan Pillai Petral, Alampoondi,
Kavarai og syv andre landsbyer i Gingee regionen. Børn og deres forældre
kender ofte ikke deres rettigheder, og formålet med projektet Børn, kend
jeres rettigheder! er derfor at sikre indiske børns rettigheder med særligt
fokus på at undgå misbrug, børneægteskaber og farligt børnearbejde.
I november 2016 besøgte programleder, Anja Nielsen, og de to frivillige,
Mette Olsen og Nadja Filskov, tre af de syv børnerettighedsklubber og
syv landsbykomiteer samt børnerettighedsambassadører, som blev startet op som en del af projektet.
Større alment kendskab
Under besøget blev Anja, Mette og
Nadja mødt af børn, der for ét år siden
ikke kendte til at der fandtes rettigheder, men som nu stolt kunne fortælle
om deres egne og deres skolekammeraters rettigheder. Børnene ved bl.a.
nu, at farligt børnearbejde og børneægteskab er ulovligt, og de ved desuden, hvad de skal gøre, og hvor de
kan henvende sig i tilfælde af, at de
eller en kammerat bliver udsat for
misbrug. Børnene fortæller derudover, at de nu ved, at det er forbudt at
slå i skolen, og at de allerede har indberettet flere lærere, som efterfølgende er stoppet med fysisk afstraffelse.

”For to dage siden blev en af de andre
i skolen slået og ydmyget af læreren,
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fordi han ikke havde lavet lektier. I
børnerettighedsklubben har vi lært,
at det må man ikke, så derfor aftalte
vi at ringe til børnetelefonen og anmelde det”, fortæller en af drengene i
klubben.
Ikke kun børnene fra børnerettighedsgrupperne er blevet mere bevidste om deres rettigheder og udbredelsen af disse, også de voksne fra
landsbykomiteerne fortalte stolt om
alt det de havde gjort for at skabe opmærksomhed om børns rettigheder.
Landsbykomiteerne består af syv til ti
voksne fra landsbyen, der sammen
med børnerettighedsambassadørerne arbejder aktivt på at inddrage hele
landsbyen i at blive en ’børnevenlig
landsby’. Landsbykomiteerne har
blandt andet organiseret forskellige

arrangementer og gjort opmærksom
på, hvorfor det er vigtigt at sende sine
børn i skole, også selvom pengene er
små. Indsatsen betyder, at alle børn i
de syv landsbyer nu går i skole og ikke
længere bliver holdt hjemme for at arbejde.
Et stærkt sammenhold
Udover at oplyse om rettigheder, blev
det under deres besøg tydeligt for
Anja, Mette og Nadja, at børnerettighedsgrupperne også fungerer som et
tiltrængt fortroligt og trygt rum for
børnene, hvor de åbent og ærligt kan
dele deres meninger om sårbare
emner uden at føle frygt, hvor de tidligere i skolen kunne risikere at blive
straffet for deres bramfrihed.

”I

skolen er jeg bange for at sige
noget, men her tør jeg godt. Her behøver jeg ikke at være bange for, om jeg
siger noget forkert”, siger en af drengene med et kækt smil.
Børnerettighedsgrupperne har formået at skabe et trygt og stærkt sammenhold, og der er knyttet bånd på
tværs af klasser og aldersgrupper.
Den større selvtillid og stærke følelse
af fællesskab og venskab blandt børnene i grupperne er en herlig følgevirkning og er aktivt medvirkende til,
at børnene ikke kun får lyst til at dele
deres viden om rettigheder til deres

venner og familie, men også står sammen og aktivt værner om deres rettigheder i deres dagligdag.
Fremtiden
På baggrund af besøget i landsbyerne
står det klart, at arbejdet går i den rigtige retning, og at der er masser af
potentiale og lyst til at bygge videre
på de nuværende erfaringer og fortsætte arbejdet. Behovet er stort og
CECOWOR er derfor i dialog med Aktion Børnehjælps projektudvalg om
eventuelt at udvide indsatsen, så der
kan komme endnu flere børnerettighedsgrupper, der kan hjælpe endnu
flere børn.
Af Maja Pedersen

En af drengene er blevet udnævnt til formand for børnerettighedsklubben i Kavarai af
de andre børn i klubben. Det er
han stolt af. ”Alle børn bør lære
det samme som os. Hvorfor
har I ikke inkluderet flere børn
- også de yngre børn?”, spørger han kritisk Aktion Børnehjælp, mens han fortæller om,
at han drømmer om at starte
børnerettighedsklubber i nabolandsbyerne.

Børnene sidder i en rundkreds og fortæller én efter én, hvad de
har fået ud af børnerettighedsklubben. ”Før vidste jeg ikke, at
man ikke må blive gift, før man er 18 år. Det ved jeg nu, og det vil
jeg fortælle videre. Nu ved jeg også, at man kan kontakte en børnetelefon, når man har problemer”, fortæller en af pigerne.
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Sikke en oplevelse

Overvældende, lærerigt og meget inspirerende, sådan beskriver Astrid Vester Axelsen, tidligere praktikant i Aktion Børnehjælp, sin første rejse til Indien. Astrid tog til Bangalore i december måned for at hjælpe med arbejdet
på Aktion Børnehjælps lille kontor.
På kontoret arbejdes hårdt med at
finde alternative indtægtskilder til
Aktion Børnehjælps indsatser. Der
laves præsentationer, skrives ansøgninger og holdes møder med relevante virksomheder for at identificere
nye muligheder.
Under sit besøg fik Astrid mulighed
for tage en bustur på 6-8 timer og

esøge drømmeskolen hos Aktion
b
Børnehjælps
samarbejdspartner,
CECOWOR, og nogle af de nærliggende landsbyer i Gingee. ”Det var fantastisk at se skolen med mine egne
øjne og at blive mødt med både smil
og stor åbenhed,” fortæller Astrid begejstret. Mange af børnene var nysgerrige og meget ivrige for at praktisere engelsk.

for skolegangen, går gratis på skolen,
mens de, der kan betale, bidrager
med det, de har råd til. Det er fortsat
skolens store ønske at tiltrække børn
fra mere velstillede familier, ikke alene
så disse indirekte betaler for skolegangen for de fattigste børn, men
også for at bidrage til en større integration mellem forskellige befolkningsgrupper.

Drømmeskolens formål er at sikre
god kvalitetsuddannelse for de fattigste og mest udsatte børn i området.
På skolen går der omkring 260 børn
fra 0-5. klasse og filosofien minder
om Robin Hood princippet. Børn af
familier, der ikke har råd til at betale

”Indien er et komplekst land og samtidig meget inspirerende, og der er så
mange mennesker med behov for en
hjælpende hånd ” siger Astrid, der
under sit besøg primært hjalp på kontoret i Bangalore med at udforme
både skriftlige og visuelle materialer.
Af Louise Davidsen
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Ny formand i Aktion Børnehjælps Venner
Foreningen Aktion Børnehjælps Venners nye formand, Eva Haugaard
Pedersen, har klare visioner for den nu to år gamle forening i kampen for
at hjælpe Indiens børn.

”Som ny formand for Foreningen Aktion Børnehjælps Venner, er det vig-

tigste for mig, at jeg ved hvordan vores midler omsættes til uddannelse og
forbedrer levevilkår for vores fadderskabsbørn i by-slummen og fattige
landdistrikter. Og så brænder jeg for at få ting til at ske i fællesskab med
andre herhjemme, og at få personlig læring med på vejen,” udtaler Eva
Haugaard Pedersen.
Eva er en ildsjæl med et stor drive og i Aktion Børnehjælp er vi rigtig glade
for at kunne byde velkommen til vores venskabsforenings nye formand.
Under sit speciale i bysociologi, bosatte hun sig i det sydlige Indien i Chennai, hvor hun var praktikant på Aktion Børnehjælps kontor. Her evaluerede hun fadderskabsprogrammet og besøgte flere af Aktion Børnehjælps
samarbejdspartnere. Hun fik i løbet af de seks måneder i Indien en større
indsigt i og erfaring med Aktion Børnehjælps arbejde, og den viden og erfaring tager Eva med sig ind i det nye formandskab for at styrke Foreningen Aktion Børnehjælps Venner og dermed også Aktion Børnehjælps arbejde. Eva er selv født i Indien og nærer en stor kærlighed til landet.
Aktion Børnehjælps Venner blev oprettet i 2015 ud fra et ønske om at
have en demokratisk medlemsforening, der kan være ståsted for nye initiativer og inspirere endnu flere aktive. Støtteforeningen deler naturligvis
de samme værdier som Aktion Børnehjælp og har til formål at støtte Aktion Børnehjælps projekter og fadderskaber.
Af Louise Davidsen

For kun 100 kr om året kan du blive medlem af Aktion Børnehjælps Venner
og dermed støtte op om de mange vigtige indsatser, der hjælper børn og unge i Indien.
Se hvordan på hjemmesiden: http://aktionbvenner.dk/
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Velkommen til
Mette Olsen, Programleder, barselsvikar
Mette er barselsvikar som programleder pr. 1. februar, og vil i 2017
sætte fokus på samarbejdet med Aktion Børnehjælps indiske partnere, implementering og monitorering af projekterne, og sikre
større samspil mellem projekterne i Indien og organiseringen i
Danmark. Mette står desuden i spidsen for det frivillige projektudvalg. Mette har været frivillig hos Aktion Børnehjælp siden juli 2015, og har besøgt og afholdt workshop for partnerne to gange i løbet af 2016. Hun har ligeledes besøgt flere af de landsbyer i Indien, hvor Aktion Børnehjælps støtte når
ud. Mette glæder sig til at bygge videre på sine erfaringer i arbejdet som programleder.

OVERSIGT OVER NYLIG AFSENDT PROJEKTSTØTTE
Bygning af klasselokaler hos Kanyakumari

50.000 kr

Skolegang, god undervisning og sundhed hos SRD

95.478 kr

Støtte til udsatte børn, udvikling og rettigheder og
erhvervsfaglig uddannelse hos CECOWOR

292.242 kr

Støtte til generelt hjælpearbejde hos Asha Nivas

5.700 kr

Sundhed og sanitet hos ARM

98.344 kr

Støtte til sundhedsprojekt hos SEEDS

46.848 kr

OVERSIGT OVER NYLIG AFSENDT FADDERSKABSSTØTTE
Kanyakumari

62.968 kr

CPC

94.640 kr

Asha Nivas

308.470 kr

St. Thomas

145.680 kr

CECOWOR

35.500 kr
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Maja Pedersen,
Projekt- og formidlingspraktikant
Maja beskæftiger sig
med koordineringen af
Aktion Børnehjælps projekter i Indien, herunder den løbende
monitorering og evaluering af projekterne, sparring og samarbejde med
Aktion Børnehjælps indiske partnere
samt koordineringen af frivillig indsatser. Maja er derudover involveret i
implementeringen af Aktion Børnehjælps nye programstrategi for 20172022. I den forbindelse har hun været
i Indien for at besøge flere af Aktion
Børnehjælps projekter med det formål at analysere hvordan eksisterende projekter kan optimeres og skabe
en endnu større forskel for fattige og
udsatte børn. Maja har en kandidat i
Internationale Studier fra Aarhus Universitet.
Louise Davidsen, Kommunikationspraktikant
Louise beskæftiger sig
med udvikling af det månedlige e-nyhedsbrev og
blogindlæg samt opdatering af vores hjemmeside. Hun har
også ansvaret for at holde jer opdateret om Aktion Børnehjælps arbejde på
de sociale medier. Derudover indgår
hun som en aktiv del af Kommunikationsudvalget. Louise har en kandidat i
Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet.

Kontaktlisten
Fadderskabsprogrammet
Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
knud-rehder@get2net.dk
Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
torbenibsen@stofanet.dk
Shanthi Bhavan / Stella Maris
Bjarne Hartoft
bjarnehartoft@aktionb.dk
C.P.C
Maria José de Prado
mariajose_deprado@mail.dk
Cecowor
Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk
Kanyakumari
Lise Münkel
liselystrup@ofir.dk

Diverse kontaktpersoner

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

30 30 83 70

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
Sct. Pauls Gade 3, 4. th,
1313 København K
rc@aktionb.dk

46 15 05 70

Aktion Børnehjælps Venner
Eva Løvschall Haugaard Pedersen (kontaktperson)
EvaHaugaard@aktionb.dk

Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21, 8600 Silkeborg
Åbningstider: ma. 10-17, ti.-to. 12-17, fr. 10-13.30
Kontaktpersoner og lokalkomité:
Mona Jensen (21 56 60 49) og
Irene Schultz (25 15 14 27)

25 37 05 68

39 61 22 99

Kommunikationsudvalget
Bodil Trier (kontaktperson)
bodiltrier@aktionb.dk

31 39 38 68

Projektudvalget
Mette Olsen (kontaktperson)
metteolsen@aktionb.dk

23 66 61 39

Aktion Dynehjælp / Get a Blanket
getablanket@aktionb.dk

• Hvis du oplyser os dit cpr-/cvr-nr kan
vi indberette dine bidrag til SKAT, så
du kan få fradrag. Du kan dog højest
få fradrag for 15. 600 kr. i 2017.

• Støt børn og unge i Indien via
app’en MobilePay. Brug vores
mobilepay nr: 91 52 87 78 og
angiv dit navn og evt. en tekst.

Facebook “f ” Logo

AKTION
BØRNEHJÆLP
Aktion Børnehjælps sekretariat
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th. • 2100 København Ø
Tlf./fax: 35 85 03 15
Email: kontakt@aktionb.dk • www.aktionb.dk

Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum
Åbningstider: ma.-fr. 14-17, lø. 10-12.30
Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (30 23 67 32)
Vinkelvej 11, 9681 Ranum
torbenl@privat.dk
Lokalkomiteen i Århus:
Karin Høy (24 42 20 48)
Skovvangsvej 189, 2 th, 8200 Århus N
karinhoey@hotmail.com

• Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales
på: Reg.nr.: 1551, Kontonr: 5401321 (ved betaling fra
udlandet benyttes IBAN-nr.: DK1730000005401321)
Du kan også støtte fadderskabsprogrammet på
Reg.nr: 1551, Kontonr: 6122000 (ved betaling fra
udlandet benyttes: IBAN-nr.: DK1730000006122000)

CMYK / .eps

Aktion Børnehjælp på Facebook
Er du på Facebook, så ’Synes godt om’
Aktion Børnehjælps facebookside. Her fortæller vi løbende om projekterne i Indien, og
vi bringer også generelle n
 yheder og historier fra Indien.
Du kan også invitere dine venner til siden, så vi kan fortælle flere om vores arbejde.
Skriv dig op til vores elektroniske nyhedsbrev og få
løbende information om hvordan det går i Indien.
Du gør det på: www.aktionb.dk under fanen KONTAKT
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

facebook.com/AktionBoernehjaelp

19

Afs.:
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

ID 47770

”Det er dejligt at kunne konstatere, at faddernes
bidrag forvaltes af engagerede lærere til gavn
for de unge mennesker, der uden denne støtte
ikke havde haft mulighed for at få en uddannelse
og dermed en bedre fremtid”.
Tusind TAK
Karen-Lise Kjeldset og Torben Ibsen

AKTION
BØRNEHJÆLP

