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Tusind tak for jeres støtte til Aktion Børnehjælp i 2015
Vi kan måske ikke redde hele verden.
Men sammen kan vi gøre en stor forskel
– en hel verden til forskel for det enkelte barn.
I denne årsrapport kan du få et grundigt indtryk
af Aktion Børnehjælps arbejde i 2015, hvor vi fejrede 50 års jubilæum. At vi har eksisteret så længe, skyldes alle vores bidragydere.
Jeres støtte til vores arbejde er afgørende, og vi
håber, at I også fremover vil støtte os, fordi:
●●

I giver indiske børn et fundament for en
bedre fremtid

●●

Aktion Børnehjælp har 50 års erfaring med
udvikling i Indien

●●

1 krone kan dække 1 skolemåltid til et
fattigt barn

●●

Vi vægter tætte, langsigtede relationer med
lokale partnere

●●

Størstedelen af vores midler stammer fra
private bidragydere

Hvis du har spørgsmål, er du altid hjerteligt velkommen til at kontakte os.
Rigtig god læselyst!
De bedste hilsener

Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
Aktion Børnehjælp
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Akuthjælp efter oversvømmelse i det sydlige Indien
Gingee – Nødhjælp til fattige familier fra landet

Voldsomme regnmængder i december måned skabte
voldsomme oversvømmelser i det sydlige Indien. Hvad der
svarede til regn for en hel monsunsæson, regnede ned over
området på få dage, og særligt de fattigste familier, som i
forvejen bor i udsatte områder i dårlige huse blev ramt.

Landområderne omkring byen Gingee, der ligger ca. 3 timers kørsel fra Chennai, oplevede også de barske konsekvenser af vandmasserne. Her måtte flere familier se til,
mens regnen forårsagede store ødelæggelser og gjorde
deres huse ubeboelige. Aktion Børnehjælp havde på daværende tidspunkt en frivillig, Cecilie, udsendt til vores
samarbejdspartner CECOWOR i Gingee. Cecilie startede
sideløbende med Aktion Børnehjælp en privatindsamling
til de ramte familier i området. Sammen med CECOWOR
sørgede Cecilie for, at hjælpen kom frem. Da landsbyerne
ikke havde mulighed for at få mad og vand, blev dette første prioritet. 476 familier modtog ris, dal og olie. Det
skabte stor lettelse og glæde for både børn og voksne,
som havde sultet i flere dage inden nødhjælpen nåede
frem.

Tusindvis af familier mistede deres hjem i vandmasserne.
Vores lokale partnere tog straks fat på nødhjælpsarbejdet
i deres lokalområde. I Danmark fik vi i Aktion Børnehjælp
stablet en akutindsamling på benene så vi kunne hjælpe
de nødstedte familier. I alt fik vi indsamlet 77.000 kr. til
nødhjælpsarbejdet i Chennai og Gingee.

Chennai – Nødhjælp til familier fra slummen
De voldsomme regnmængder ramte især de mange familier fra Chennais mange slumområder. Slummene ligger
ofte ved vandet, og mange huse og ejendele forsvandt i
vandmasserne. Aktion Børnehjælps samarbejdspartner
Asha Nivas, som har arbejdet for de fattigste i Chennais
slumområder i over 40 år, har med hjælp fra akutindsamlingen uddelt hjælpepakker til 200 familier. Hjælpepakkerne indeholder køkkengrej til madlavning, madrasser, sengetøj, og håndklæder. Regeringen sørgede for at alle fik
madrationer, drikkevand og presenninger.

Efter oversvømmelsen har 300 børn fået skolematerialer
til erstatning for dem de mistede under oversvømmelsen.
Børnene blev meget glade for alle skolematerialerne og
kan nu se frem til at fortsætte deres skolegang med bøgerne i orden. På dagen for udlevering af skolematerialerne havde CECOWOR ligeledes inviteret lokale brandmænd, som lavede sikkerhedsøvelser med børnene.
Nødhjælpen blev uddelt i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partnere CECOWOR (Center for
Coordination of voluntary works and research) og
Asha Nivas.
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Børnehave for børn fra Chennais slumområder
En sund læring

Børnehaven har i år 80 børn i alderen 1½-5 år. Børnene
kommer fra 7 af Chennais slumområder. Børnehaven giver børnene en hverdag, hvor læring og sund udvikling er i
fokus.

Børnehaven har også fokus på børnenes sundhed. Derfor
har de i år startet et program for mødrene til børnehavebørnene. Programmet tilbyder blandt andet undervisning
i mad, sundhed og ernæring, hygiejne og vigtigheden af
amning.

Aktiviteter med fokus på leg og sjov
I starten af året var børnene på den årlige picnic til Børnenes park i Guindy. Børnene nød dagen med spil, leg og
frokost i det grønne. Om eftermiddagen var der tid til at
besøge den nærliggende slangepark og mini-zoo, hvilket
vakte stor lykke.

Som en del af programmet afholdte børnehaven en sundmad-på-lavbudget udstilling for børnenes forældre. Her
var der mulighed for at smage på maden, mens opskrifterne blev forklaret i forhold til sundhed, ernæring, vitaminer
mv. Bagefter fik alle mødrene opskrifterne med hjem til
inspiration.

Traditionen tro blev Børnenes dag fejret med udklædningskonkurrence, hvor børnene optrådte i deres flotte
farverige kostumer, og der var kåring af den bedst udklædte.

Shanthi Bhavan, der driver børnehaven på daglig basis, er
en del af en større organisation, der i stigende grad har
formået at skaffe lokale donationer til deres sociale arbejde. Derfor har Aktion Børnehjælp valgt at stoppe sin støtte til børnehaven fra og med juni 2015, men samarbejdet
med fadderskabsprogrammerne fortsætter. Aktion Børnehjælp vil i stedet bruge støtten til vores projekter i de
fattige landdistrikter, hvor det er svært at skaffe lokal
støtte.

På den årlige sportsdag, var forældrene med som tilskuere, mens børnene dystede. Vinderne blev fejret med præmier, men alle børnene fik en lille ting med hjem for at
have deltaget, og både forældre og børn var meget stolte
af dagens præstationer.
Julen blev fejret med det traditionelle krybbespil, hvor alle
børnene var med. Efter krybbespillet fik alle børnene og
deres forældre en gave med hjem. Om aftenen fejrede de
ansatte jul for gamle, fattige og spedalske med julesange,
mad og gaver.

Projektet blev implementeret i samarbejde med
Aktion Børnehjælps lokale partner Shanthi Bhavan.
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Genopbygning efter cyklonen Phailin
Efter supercyklonen Phailins hærgen på Indiens østkyst i
efteråret 2013, stod flere hundredetusinde mennesker
uden tag over hovedet. Cyklonen ødelagde også fiskerbåde, oversvømmede rismarker og druknede husdyr, og tog
dermed levebrødet fra hundredetusindvis af mennesker i
det fattige område.

500 mænd og kvinder har fået træning og input til opstart af forskellige mikro-økonomiske virksomheder. Heraf kører 99 % stadig en bæredygtig virksomhed.

Fra cyklon-offer til ivrig iværksætter
Efter Phailins hærgen blev Jannagath Jena udvalgt til at
starte sit ødelagte dambrug op igen. Jannagath tog dog
ikke blot imod hjælpen ved at takke – i stedet greb han
chancen for at skabe et bedre liv for sig selv og sine sønner ved at udvide sin virksomhed. Jannagath tog et lån for
at få råd til at grave en større brønd og plantede samtidig
græskar og tomater på et lejet stykke jord. Ved derudover
at spekulere i hvilken størrelse fiskene skulle nå for den
største indkomst, har han tredoblet sin årlige indkomst.

I 2015 afsluttede Aktion Børnehjælp, sammen med vores
partner Alternative for Rural Movement (ARM), et genopbygningsprojekt i det cyklonramte område i det nordlige Orissa.

Hvor mange har vi hjulpet?
Ved at arbejde tæt sammen med ARM, har Aktion Børnehjælp hjulpet 10.124 mennesker med at komme på fode
igen efter cyklonen.

Med den fart og det engagement Jannagath har udviklet
sin virksomhed med, ser fremtiden lys ud - og det er der
også brug for, han betaler nemlig for sine sønners uddannelse og sin afdøde kones lån til kræftbehandling.

135 familier, som mistede deres hjem, har fået opført
huse, så de ikke længere skal bo uden tag over hovedet.

Projektet blev implementeret i samarbejde med
Aktion Børnehjælps lokale partner Alternative for
Rural Movement (ARM).

1200 bønder har fået såsæd samt træning i nye dyrkningsmetoder, der tager hensyn til områdets våde sæson.
- indkomst/succesrate
100 kvinder har fået træning og input til at passe og avle
høns og geder. Alle kvinderne har oplevet en stigning i
indkomst på mellem 3% og 58%.
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Partnerskabsprojekt – Styrkelse af samarbejdspartnere
Tydelige resultater hos partnerne

Fra august 2014 til februar 2015 iværksatte Aktion Børnehjælp et partnerskabsprojekt i samarbejde med fire af
vores samarbejdspartnere: Center for Coordination of voluntary Work and Research (CECOWOR), Society for Rural Development (SRD), Alternative for Rural Movement
(ARM) og Sri Kanyakumari Gurukula Ashram (SKGA).

Imellem de to seminarer var der fokus på kapacitetsopbygning af den enkelte organisation. Det var noget som
partnerne tog alvorligt. Resultaterne er mange og tydelige. Et af de mange eksempler er CECOWOR, der har etableret et nyt lederteam, så direktøren ikke længere står alene med ansvaret og de mange ledelsesmæssige
arbejdsopgaver. Organisationen har også indført et system, så alle arbejdsopgaver planlægges en måned i forvejen. Ifølge de ansatte betyder det, at de nu har tid til overs
hver uge, hvor de førhen altid klagede over at de havde
for lidt tid.

Partnerskabsprojektet er en del af Aktion Børnehjælps
øgede fokus på at styrke vores indiske samarbejdspartnere, så vi kan hjælpe endnu flere endnu bedre.

Der blev udvekslet erfaringer og smil
Projektet startede og sluttede med to seminarer i Chennai. På seminarerne blev der holdt workshops i nye metoder og tilgange, delt erfaringer og viden, samt diskuteret
hvordan vi både sammen og hver for sig kan blive bedre til
det vi gør og dermed hjælpe endnu flere børn og unge til
et bedre liv.

Arbejdet fortsætter i fremtiden
På den sidste seminardag blev der underskrevet partnerskabsaftaler, som Aktion Børnehjælp og den enkelte partner har udarbejdet i fællesskab, som grundlag for det
fremtidige samarbejde. Aftalerne underskrives på ægte
indisk manér med formelle håndtryk og knipsende kameraer.

Seminarerne bød også på rig mulighed for at lære hinanden at kende – organisationer såvel som personer. Der
blev knyttet nye venskaber, grint og danset sammen i løbet af de sammenlagte 11 dage, som deltagerne brugte
sammen.

Partnerskabsprojektet blev gennemført med støtte
fra CISU – Civilsamfund i Udvikling.
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IT i højsædet
IT-undervisning for arbejdsløse unge

Aktion Børnehjælp og vores partnere arbejder sammen
for at give børn fra fattige landområder og slumområder
de samme muligheder som børn fra velstående familier.
Derfor har vi de sidste år arbejdet på at sikre IT-faciliteter,
på de skoler vi støtter. Målet er at give børnene så gode
muligheder som muligt, når de skal læse videre eller søge
job.

Med computer-donationen har Aktion Børnehjælps samarbejdspartner Alternative for Rural Movement (ARM),
der driver Idealskolen, også oprettet et Center for færdighedstræning på skolen. Centeret tilbyder IT-kurser for arbejdsløse unge fra fattige familier, så de kan få nye færdigheder, der kan øge deres jobmuligheder. Centeret
drives af ARM, men støttes økonomisk af regeringen.

Nye computere i nye rammer

Kvalifikation frem for kaste

Med en donation på 64 brugte, men gode, computere har
vi i år kunne forbedre IT-faciliteterne markant på Drømmeskolen og Idealskolen.

I Indien bestemmer ens kaste stadig i høj grad ens muligheder i livet. Størstedelen af eleverne på Drømmeskolen
og Idealskolen tilhører lavkaster eller kasteløse, og det er
vanskeligt for dem at få arbejde inden for arbejdsområder,
som historisk tilhører andre kaster.

Drømmeskolens eksisterende computerlokale er blevet
udbygget, så der nu er plads til, at en hel klasser får undervisning samtidig. Skolen har samtidig fået 18 ekstra
computere, så eleverne nu kan sidde ved hver sin computer, når der er computerundervisning.

Da IT-sektoren har skabt nye erhverv, er der ikke nogen
kaste, der historisk har det som sit område. Da IT-virksomhederne samtidig er afhængige af, at der er international efterspørgsel på deres arbejde, ansætter de i høj grad
medarbejdere efter kvalifikationer og ikke efter kaste.
Derfor betyder de nye IT-faciliteter på skolerne at de
børn, som vi, sammen med vores bidragsydere, hjælper til
skolegang og uddannelse, får en markant større chance
for at skabe en bedre fremtid – ikke blot for sig selv, men
for hele deres familie.

På Idealskolen har de etableret et nyt computerlokale og
gjort IT-undervisning til en fast del af undervisningen for
3.-5. klasse.
På begge skoler er børnene begejstrede for at bruge computerne. Efter at skolerne har indført computerundervisning, nævner mange børn faget som deres yndlingsfag,
og flere af børnene er begyndt at drømme om at blive ITingeniører. Forældrene er stolte over, at deres børn nu kan
bruge en computer – noget de allerfærreste af forældrene
har haft mulighed for.
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Drømmeskolen – En skole med visioner
Drømmeskolen ligger i et landområde, hvor befolkningen
er meget fattig og udsat for diskrimination på grund af
deres kaste og sociale status. Målet med Drømmeskolen
er at skabe et frirum for de fattigste af børnene i området,
som ellers ikke ville være kommet i skole. Igen i år var der
266 elever indskrevet på skolen, heraf 145 drenge og 121
piger. Der er to børnehaveklassetrin, der har fokus på at
give omsorg til de mindste og gøre dem klar til at starte i
1. klasse. Derudover er der 1.-5. klasse. Ud over undervisning i de obligatoriske fag, er der også fokus på at styrke
børnenes selvtillid og lære dem om deres rettigheder, så
de kan være med til at bryde den sociale arv.

Sundhed og læring går hånd i hånd

Forældrene tager ansvar

Grøn energi

Drømmeskolen har i år sat ekstra fokus på at inddrage
landsbyerne og forældrene, så de voksne også forstår vigtigheden i, at børnene passer deres skole, og laver lektier.
Der har blandt andet været månedlige besøg i landsbyerne,
hvor lærerne har mødt forældre og børn til en snak om skolen. Derudover er der oprettet lektiehjælpsklubber, hvor
børnene kan få lektiehjælp af frivillige fra landsbyen. Det er
landsbyerne selv, der har ansvaret for at finde et sted, hvor
klubben kan være og frivillige som vil stå for lektiehjælpen
et par timer hver eftermiddag. Indtil videre har det været
en stor succes. Ideen opstod på baggrund af landsbymøder,
hvor forældrene udtrykte frustration over deres manglende
evne til at hjælpe deres børn med lektierne.

Jævnlige strømafbrydelser er dagligdagen på skolen – eller dvs. det var dagligdagen. For nu har skolen fået installeret solceller, som genererer energi til alle 30 computere,
lamper og vifter. Så nu bliver lærere og elever ikke længere forstyrret af strømafbrydelser i undervisningen.

Skolen sørger også for, at børnene er sunde og raske. I
starten af året afholdt Drømmeskolen en sundhedsdag,
hvor sundhedsplejersker fra det lokale sundhedscenter
besøgte skolen, og uddelte vitaminpiller og vaccinerede
børnene.
I år gik den årlige ekskursion for eleverne fra 3.-5. klasse
til den store Sathanur dæmning. Bagefter var lærere og
elever rundt i Thiruvannamalai by. Børnene, som for de
færrestes vedkommende har været uden for de områder
hvor de bor, nød turen og hyggede sig.

Solpanelerne viste sig også værdifulde under de voldsomme oversvømmelser som ramte området i december
2015. Som den eneste skole i området led de ikke under
konstante strømafbrydelser, og de kunne derved fortsætte undervisningen upåvirket.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner CECOWOR (Center for
Coordination of voluntary works and research).

Fokus på naturen og miljøet
På Drømmeskolen er målet ikke blot, at børnene lærer at
læse og regne. Børnene lærer også om verden omkring
sig, og hvordan de kan være med til at gøre en forskel. I år
har skolen haft særligt fokus på miljøet og vores fælles ansvar for at passe på det. Børnene har været med til at
samle skrald i området og plantet træer på skolen. Derudover har alle elever fra 1.-5. klasse fået en potteplante
med hjem. Eleverne har ansvar for at passe planen og sikre at den ikke dør. Hver morgen i skolen bliver der gjort
status, og har de mistet planten, har de selv ansvar for at
skaffe en ny. Målet er at give børnene viden om naturen
og lære dem at tage ansvar for miljøet.
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Idealskolen – En modelskole
Idealskolen har fået nye elever og har i år 180 elever fordelt på børnehaveklasse til 5. klasse. Børnene kommer fra
fattige og udsatte familier i lokalområdet omkring Baliapal. Udover de obligatoriske fag har Idealskolen også fokus på billedkunst, drama, musik og dans, samt børns rettigheder.

Fokus på rettigheder

Sport, kreativitet og kultur

Da mange forældre i området ofte tager deres børn ud af
skolen for at de kan arbejde, inddrager Idealskolen forældrene, for at sikre at de er opmærksomme på vigtigheden
af deres børns skolegang. Der afholdes blandt andet
workshops for forældrene -og resultatet er tydeligt. Flere
børn bliver nu i skolen og antallet af børnearbejdere i området er faldende.

Alle eleverne undervises også i børns ret til uddannelse og
hvorfor uddannelse er vigtigt. Derudover sætter skolen
også fokus på generelle rettigheder for børn og unge,
med særligt fokus på børnearbejde, seksuelt misbrug og
børneægteskaber, som er store problemer i området.

Idealskolen har sport, leg og kreative fag på skoleskemaet.
Det er med til at styrke børnenes mentale og fysiske
sundhed. I januar afholdte skolen den årlige sportsdag,
hvor eleverne blandt andet konkurrerede i 100 meter løb,
længdespring og sjipning.
Den årlige udflugt for de ældste elever stod i år på museumsbesøg, og besøg i botanisk have og på et videnskabscenter. Dagen sluttede af med hygge på stranden i Digna.
60 elever deltog i år.

Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner Alternative for Rural
Movement (ARM).

Sund og nærende mad
Mange af eleverne er fejlernærede, når de starter på skolen. Derfor tilbyder Idealskolen et dagligt sundt og nærende frokostmåltid som en del af skolegangen. Det er med
til at øge elevernes indlærings- og koncentrationsevne og
generelle sundhedstilstand så de får det maksimale ud af
undervisningen og skolen.
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Flowerence Visdom skole og børnehjem
Skolegang giver drømme

I Andhra Pradesh ligger Flowerence Visdom skole og børnehjem. Børnehjemmet har 70 drenge boende, hvoraf
nogle har mistet deres forældre, men langt de fleste af
drengene bor på børnehjemmet, fordi deres forældre ikke
har råd til at tage sig af dem. På børnehjemmet får de
kost og logi, samt skolegang. Hver morgen er der yoga
for drengene inden skolen starter. Om aftenen får de
hjælp til lektielæsning.

Tre af de drenge der bor på børnehjemmet er Kishore,
Kondaiah og Arunshram på henholdsvis 10, 8 og 7 år.
Drengene er fætre og er glade for at bo på børnehjemmet
og gå i den tilhørende skole. I ferierne besøger de deres
familie i landsbyen. Forældrene er meget fattige, og det er
derfor en stor hjælp for familien, at drengene kan bo på
børnehjemmet, så de kan få en uddannelse de ellers ikke
ville have fået. Familien ønsker at de tre fætre skal være
frie til at vælge hvad de vil være når de vokser op, og at
skolegangen forhåbentlig kan være med til at opfylde
drengenes drømme.

Nye flotte rammer
Det nye skoleår startede i juli 2015 i den nye flotte skolebygning, som har erstattet den gamle, der faldt sammen.
Både elever og lærere er meget begejstrede for den nye
skolebygning, der indeholder rummelige klasselokaler
med store vinduer, der kan lyse rummet op og en tavle
indstøbt i den ene endevæg. Klasselokalerne er bygget således, at lydene fra hver klasse ikke generer de andre klasser. Den nye skolebygning sikrer et sundt og rart undervisnings- og læringsmiljø for både lærer og elever. For at
inddrage de spændte børn i byggeriet, har de fået lov til at
stemme om hvilken farve skolebygningen skulle have. Det
blev til en sjov konkurrence, og farverne grøn og blå pryder nu den fine nye skolebygning.

Flere piger i skole
I februar afholdt skolen den årlige ligestillingsdag, hvor
også Aktion Børnehjælp deltog. I år var fokus på pigers ret
til at gå i skole. I området er det kun 18 ud af 100 piger
som kommer i skole, og kun 1 der afslutter 10. klasse. Pigerne bliver oftest holdt hjemme og forventes at hjælpe
til i huset, når forældrene er ude i marken og arbejde. De
piger der kommer i skole, tages ofte ud igen når de bliver
teenagere, fordi de skal giftes bort, eller fordi forældrene
ikke mener at unge piger bør gå udenfor hjemmet uden
opsyn.

Skolen har i år åbnet dørene for 168 børn, der både inkluderer de 70 drenge fra børnehjemmet samt dagelever fra
de omkringliggende landsbyer.

Ud over den årlige ligestillingsdag tager skolen også direkte kontakt til pigernes familier, når pigerne kommer i puberteten, for at opfordre forældrene til at lade pigerne blive i skolen. Dette har haft gode resultater og flere
forældre bakker op om pigernes uddannelse.

Bygningen af en ny moderne børnehjemsbygning er nu
gået i gang og forventes klar næste år.

Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner Society for Rural
Development (SRD).
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Skolehaver – Føde til maven og hovedet
Venter på høsten

I år er der blevet etableret skolehaver på Flowerence Visdoms skole og børnehjem. Skolehaverne ligger lige ved siden af skolen og vil fremover indgå i skolens undervisning,
hvor børnene vil lære om økologisk landbrug, dyrkning af
jorden, de forskellige afgrøder, samt ernæring.

Midt i september kom monsunen endelig. Området fik
det tiltrængte vand og floder og brønde blev fyldt op. Der
er nu igen nok vand til at fortsætte dyrkningen af skolehaverne. I efteråret er der blevet plantet frugttræer og
grøntsager.

Jorden blev gjort klar
Jorden havde stået brak i en årrække, så det var et stort
arbejde at gøre jorden klar til dyrkning. Men både elever
og lærere gik til opgaven med krum hals. Buske og andet
bevoksning blev fjernet, så marken kunne pløjes og klargøres til dyrkning.

På grund af tørken blev høsten udskudt til starten af det
nye år. Især børnene glæder sig til – bogstavligt talt – at
kunne høste frugterne af deres arbejde.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner Society for Rural
Development (SRD).

Vand skal der til
Skolen og børnehjemmet ligger i Nossam i Andhra Pradesh,
som er et meget tørt område, der ofte kun modtager regn
under monsunen. For at sikre en stabil vandforsyning til haverne, blev der installeret et overrislingssystem på hele området. Og så var haverne klar til dyrkning. Børnene deltog i
såningen, og fik samtidig viden om de forskellige frø og
planter som blev dyrket.
Desværre blev området for tredje år i træk ramt af voldsom tørke over sommeren, da monsunen lod vente på sig.
Skolens brønd tørrede helt ud og mange af de nyspirrede
afgrøder tørrede ud og døde. Det lykkedes for børnene at
redde nogle af planterne ved at vande dem manuelt, men
der var ikke nok vand til at redde alle afgrøderne. Vandmanglen varede i næsten 2 måneder, hvor alt vand til mad
og drikke, samt bad, måtte hentes i store tanke i den nærmeste by 20 km. væk.
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Børn, kend jeres rettigheder!
Dette nye og spændende projekt har været under udarbejdelse siden sommeren 2014, og den 1. september i år
var det således klar til at blive skudt i gang. Projektet er et
samarbejde mellem Aktion Børnehjælp og den lokale indiske partner, CECOWOR, og skal løbe over de næste tre år.

Der vil ligeledes blive uddannet voksne i lokalbefolkningen, som bliver udnævnt til børnerettighedsambassadører
og som skal være med til at sørge for, at børnenes rettigheder overholdes.

Projektet hedder ”Børn, kend jeres rettigheder!” og formålet er, at oplyse indiske børn om deres rettigheder, så
de selv kan være med til at ændre forholdene og skabe
positiv forandring i samfundet. Projektet ønsker at sætte
særlig fokus på børns ret til at gå i skole og få en uddannelse, da mange børn bliver forhindret i at gå i skole. De
primære grunde til dette er børneægteskaber, børnearbejde og misbrug og det ønsker dette projekt at ændre
på. Heldigvis er vi allerede kommet godt fra start.

Projektet ønsker at skabe positiv forandring i samfundet
og den bedste måde at gøre dette på, er ved at inddrage
lokalbefolkningen. Derfor lavede CECOWOR et event midt
i byen Gingee, hvor de hang et 10 meter langt hvidt banner op, og sørgede for god indisk musik. Alle forbipasserende blev inviteret til at skrive om børns rettigheder på
banneret, og både unge og gamle flokkedes om banneret.
Lokale ledere og politikfolk kom også for at bakke op om
projektet, og sidst på dagen var banneret fyldt helt ud
med vigtige budskaber og flotte tegninger.

Børnerettigheder på hovedgaden

Børnevenlige landsbyer og skoler
Projektet har udvalgt 10 landsbyer og 10 skoler, som i
fremtiden vil være med til at sikre børns rettigheder og
dermed kan kalde sig selv børnevenlige landsbyer og skoler. På skolerne er målet at uddanne tre elever fra hver
skole, som kan undervise de andre børn i rettigheder og
på den måde skabe et trygt og sjovt miljø for børnene.
Der vil også blive udvalgt to lærere på hver skole, som skal
være børnerettigheds-ambassadører, og skolen vil jævnligt holde arrangementer for lokalsamfundet om børns
rettigheder.

Projektteamet hos CECOWOR har oplevet stor motivation
fra de besøgte skoler og landsbyer. På samtlige skoler fejrede man ligeledes Børnerettighedsdagen i december til
glæde for elever og lærere.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner CECOWOR (Center for
Coordination of voluntary works and research).

I løbet af det kommende år vil der i landsbyerne blive oprettet børnerettighedsklubber, hvor børn og unge kan
mødes. Her kan børnene hjælpe og styrke hinanden ved
at dele erfaringer, og blive klogere på konkrete problemer
og løsninger.
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Børnehaveklasser og lektiecaféer for romaer og stammefolk
Historisk set kommer børn af romaer og stammefolk sjældent i skole. I stedet ses børn som en arbejdskraft og bliver sendt ud for at arbejde sammen med forældrene fra
de er helt små. Den tendens har vi formået at vende i området omkring Gingee, hvor vi i samarbejde med vores lokale partner har etableret børnehaveklasser og lektiecafeer målrettet børn af romaer og stammefolk.

Stimulering af børnene allerede som små, har stor betydning for børnenes videre muligheder i livet. Dette er noget som oftest negligeres i de fattige familier, hvor forældrene ofte er væk mange timer hver dag for at tjene
penge, og børnene overlades derfor til dem selv eller ældre søskende.
I år har over 110 børn i alderen 6-14 år gået i de tre lektiecaféer. Her får børnene hjælp til deres lektier, gode råd
om studieteknikker, samt undervisning i kreative fag såsom sang, dans og drama. Målet med lektiecafeerne er at
give børnene de samme muligheder som børn af uddannede forældre og motivere dem til at fortsætte i skolen.

Børnehaveklasserne er en god mulighed for at klæde de
mindre børn ordentligt på, så de er klar til at starte i skole
når de fylder 5 år. Lektiecaféerne hjælper de lidt ældre
børn, som går i skole.

Læring gennem leg og sjov

Sundhedsrådgivning til gravide

De yngste børn, som er 3-5 år gamle, går i børnehaveklasser, hvor de undervises ud fra ’leg-og-lær’-princippet. Her
lærer børnene tal, bogstaver mv. gennem leg, sang, dans
og drama. Børnene kommer ofte fra familier, hvor begge
forældre er analfabeter og har derfor ikke samme tilgang
til formel læring, som børn af uddannede forældre. Derfor
lægges der særligt vægt på det enkelte barns udvikling og
indlæring.

Stammefolk og romaer er blandt de fattigste befolkningsgrupper i Indien, og mange har ikke råd til at opfylde deres egne eller børnenes sundhedsmæssige behov. Derudover mangler de ofte viden om basal sundhed og hvor de
kan få hjælp. Derfor har der i år været en ekstra indsats på
området, hvor kvinderne i landsbyerne har fået undervisning om graviditet og dertil følgende pleje og omsorg for
barnet både før og efter fødslen. Derudover har forældrene fået undervisning i forældre-barn relationer og opdragelse af barnet i en styrkende og positiv retning.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner CECOWOR (Center for
Coordination of voluntary works and research).
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Børnerettighedsgrupper – Fordi børn også har rettigheder
Flere børn kommer nu i skole

I december 2014 startede vi et nyt projekt som sætter fokus på børnerettigheder. Som en del af projektet er der
oprettet børnerettighedsgrupper i 20 landsbyer. Her mødes børnene med en lære en gang om måneden og lærer
om deres rettigheder, og diskuterer konkrete problemer
og hvordan man kan være med til at ændre dem. Børnerettighedsgrupperne fokuserer især på retten til uddannelse og sundhed.

Børnerettighedsgrupperne er også med til at flere og flere
børn kommer i skole. Hvor mange børn før endte som
børnearbejdere i stedet for at komme i skole, er flere nu
opmærksomme på deres ret til at komme i skole, og flere
børn protesterer nu mod at blive hjemme og arbejde. Med
deres viden og motivation fra børnerettighedsgrupperne
kan de nu forklare deres forældre vigtigheden af skolegang og uddannelse.

Amit ville have et ordentligt toilet
Mange af de fattige familier i området har ikke adgang til
rent drikkevand og ordentlige toiletforhold, og mange
kender ikke til vigtigheden af hygiejne og ordentlige sanitære forhold. Dette gjaldt også 12 årige Amit Kumar og
hans familie. De har intet toilet og har derfor altid benyttet marken til toiletbesøg. Dette kan være meget farligt,
især i regnsæsonen, hvor man skal være ekstra opmærksom på slanger. Amit Kumar har været med i en børnerettighedsgruppe i 1 år, og her har han blandt andet lært om
vigtigheden af ordenlige sanitære forhold. Derfor besluttede han sig for at ændre familiens situation. Efter lang
tids overbevisning og viljestyrke, fik han overbevist sin far
om at bygge et toilet tæt på deres hus, så familien ikke
længere behøves at gå ud i marken.

For at sikre at børnene bliver ved med at komme i skole er
det også vigtigt at inddrage forældrene. Der bliver derfor
afholdt en årlig konference for forældre og lærere, hvor de
lærer om børns rettigheder og betydningen af en uddannelse, samtidig med at der etableres et godt samarbejde
mellem lærere og forældre.
Med børnerettighedsgrupperne og den årlige konference
arbejder Aktion Børnehjælp og børnene selv, for at de skal
blive bevidste om og turde kæmpe for deres rettigheder
til uddannelse og sundhed.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner Alternative for Rural
Movement (ARM).
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Skolegang for enkebørn – Hjælp til en bedre fremtid
Igen i år, har projektet hjulpet 200 børn til skolegang. Børnene har alle det tilfælles, at de har mistet en eller begge
forældre. Nogle har mistet forældrene til sygdom, andre
er blevet forladt fordi forældrene ikke har kunne forsørge
børnene eller har været nødt til at migrere for at finde arbejde.

Projektet tilbyder også rådgivning til børnene om mulighederne for fremtiden, herunder uddannelser, stipendier
og optagelseskrav. I år har i alt 25 børn fået hjælp og støtte til at læse videre efter grundskolen. De 25 har fået uddannelsesstipendier til sygeplejerske-kurser, ingeniørkurser, samt diverse gymnasier og universiteter.

Hjælp til skolegang og et hjem

Børnene fejres

Når familien mister en eller begge forsørgere, må børnene
ofte træde til og arbejde, og må derfor forlade skolen. Ved
hjælp af dette projekt kan familierne få støtte til at sende
deres børn i skole. Støtten dækker skoleuniform, bøger og
skriveredskaber, så det ikke bliver en økonomisk byrde for
familien. Projektmedarbejderne hjælper også med at indskrive eller gen-indskrive børnene i den nærliggende skole.

For 3. år i træk blev ’Grundpille’-dagen fejret. Dagen hylder børnene for at gå i skole, som et led i at sikre deres
egen og familiens fremtid. Der er i løbet af året også blevet afholdt selvtillidskurser for børnene, for at styrke deres motivation til at kæmpe for en bedre fremtid for dem
selv og deres familie, samt give dem ansvar og mod til at
drømme om fremtiden.

I år har 50 børn ikke haft mulighed for at bo hjemme. Disse børn har fået hjælp til at blive indskrevet på børnehjem,
så de får den rette omsorg og tryghed, samt sund mad og
jævnlige sundhedstjek.

På børnehjemmet blev julen traditionen tro, fejret med
besøg af julemanden, der dansede og delte gaver ud til
stor glæde for alle drengene.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner CECOWOR (Center for
Coordination of voluntary works and research).

Grøn energi giver bedre søvn
I år er der blevet installeret solpaneler på børnehjemmets
tag. Nu fungerer vifter og lamper uden de mange daglige
strømafbrydelser, som før var et problem. Det er en stor
hjælp for børnene, der nu kan læse lektier om aftenen,
uden afbrydelser. Børnene har især været begejstrede for
den uafbrudte strøm i de varme sommermåneder, som
tidligere har været lig med varme søvnløse nætter, når
loftvifterne ikke virkede grundet strømafbrydelser.

Råd og vejledning til børnene og deres mødre
Enkerne har ofte svært ved at klare sig økonomisk og socialt når de mister deres mand. Derfor tilbyder projektet
også rådgivning og juridisk hjælp. Dette er med til at sikre
kvinderne deres rettigheder og hjælpe dem videre i samfundet efter deres tab.
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Undervisningscentre – Uformel uddannelse for børn og unge
Computerundervisning for børn

I de tre undervisningscentre i Gingee, har børn og unge
fra fattige familier mulighed for at få sy-kurser og computerundervisning for at styrke deres arbejdsmuligheder i
fremtiden. De familier der har råd til det, betaler et symbolsk beløb for kurserne, mens dem der ikke har råd får
udbudt kurserne gratis.

På centeret i Gingee har over 30 børn i år gået til computerundervisning. Det er en god og vigtig kompetence for
børnene at få basal viden og kendskab til IT. Med IT-kendskab i bagagen er de et skridt nærmere at kunne begå sig
på lige fod med børn og unge fra mere velstillede familier,
og på den måde optimere deres fremtidsmuligheder.

Ekstraundervisning
Vi har i sidste skoleår igen støttet ekstraundervisning på
10. klasses niveau, for børn og unge der enten er droppet
ud inden 10. klasse eller er dumpet til 10. klasses eksamen. Med ekstraundervisningen har de unge fået mulighed for at gå op til den afsluttende eksamen, som er
grundlaget for at kunne læse videre.

I år har der på alle 3 centre været ekstra fokus på at børn
og unge har fået træning og deltaget i workshops der
styrkede deres selvtillid og motivation. Derudover har de
fået undervisning i demokrati, menneskerettigheder, love
og miljø.
Projektet implementeres i samarbejde med Aktion
Børnehjælps lokale partner CECOWOR (Center for
Coordination of voluntary works and research).

Da procentdelen af børn der dropper ud er blevet reduceret
og de offentlige skoler har ændret deres regler og selv indført ekstraundervisning, har vi valgt at stoppe den del af
projektet fra dette skoleår. Det er en god nyhed for de
unge og for os, at regeringen nu selv tager ansvar for dette.

Syning – Øjeblikkelig indkomst
I år har 83 unge kvinder fået et 6-12 måneders kursus
med undervisning i syning og håndarbejde. Kurserne har
været meget succesfulde, og kvinderne får nogle meget
konkrete og brugbare kompetencer hvor de f.eks. kan sy
for deres familie og/eller tjene penge ved at sy for folk i
landsbyen. Der er et behov og en forespørgsel for kvindernes arbejde i lokalområdet, og det skaber en øjeblikkelig indkomst, der er til at tage og føle på for kvinderne.
Samtidig er syning og håndarbejde et arbejde, som kvinderne kan varetage fra hjemmet, samtidig med at de passer deres familie. Det er derfor en god mulighed for kvinder som ikke har mulighed for at arbejde uden for
hjemmet.

17

Fadderskabsprogrammet
Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram har eksisteret siden 1971. I 2015 blev 910 fadderbørn hjulpet gennem
fadderskabsprogrammet. De 950 fadderskaber er fordelt
på henholdsvis 675 fadderskaber for hjemmeboende
børn, 210 fadderskaber for børn på børnehjem og 25 uddannelsesfadderskaber.

Gennem fadderskabsprogrammet sikres børnene skolegang, hvilket øger deres chance for at bryde fattigdommens onde cirkel markant. Fadderskabsprogrammet har
også fokus på barnets sundhed og tilbyder støtte og undervisning til forældrene.

Fadderbørnene
De børn, som vi hjælper gennem vores fadderskabsprogram, er alle udsatte og berøvet basale muligheder og rettigheder. Fadderskabsprogrammet dækker både Chennais
slumområder og Tamil Nadus fattige landdistrikter. Nogle
af børnene bor hos deres forældre og andre bor på børnehjem. Blandt børnene på børnehjem er der både forældreløse, og børn der kommer fra familier, der er så fattige at
de ikke kan tage sig af dem.
I de fattige landområder er det ofte en udfordring, at der
ikke er en skole eller tilstrækkeligt med klassetrin i lokalområdet. De skoler der er, er ofte dyre private skoler eller
skoler af meget dårlig kvalitet. Det betyder at børnene
enten ikke kommer i skole eller bliver nødsaget til at droppe ud. Familierne fra storbyens slumkvarterer slås med regeringens aversion mod de ulovlige slumområder og kastesystemets ekskluderende mekanismer, der gør det
svært for de fattige børn at få samme muligheder som andre børn. Fælles for alle børnene er, at de har et basalt behov for hjælp til at skabe sig en bedre og mere håbefuld
fremtid.

18

Vigneshwaran – Hjemmeboende
fadderbarn
Vigneshwaran er en 17-årig dreng som
bor med sin mor, far og lillebror i et lille
hus på 12 m2 i Chennais slum. Han går i
12. klasse på en lokal skole, takket være
fadderskabet. Faderen er skrædder, men
i praksis er det moderen, der står for arbejdet da faderen desværre, som så
mange andre i området, er alkoholiker.
For at skaffe penge nok til familien, har
moderen samtidig en lille bod på gaden,
hvor hun sælger idli (risbolle).
Vigneshwarans mor har flere gange forsøgt at begå selvmord, men med fadderskabet til Vigneshwaran, ser det lysere ud for familiens fremtid og
moderen er meget taknemmelig.

Sheala – Forældreløs fadderbarn
SheaIa er 14 år og bor sammen med sin
mormor og morfar i et lille murstenshus
i en lille landsby syd for Vellore. Begge
hendes forældre er døde af sygdom.
Hendes far døde da hun kun var 3 år.
Moderen døde for et par år siden. Nu
har hun kun sin mormor og morfar.
Mormoren arbejder som daglejer i marken og tjener i gennemsnit 8 kr. om dagen på det opslidende arbejde. Morfaren er blevet blind som følge af grå stær
og kan ikke arbejde. I stedet tager han
sig af familiens ko, som giver 3 liter
mælk om dagen. De to liter sælger de
og tjener dermed lidt ekstra til familien.
Da Sheala mistede sin mor blev hun meget deprimeret, og hele familien var
ramt af sorg og havde svært ved at
overskue fremtiden. Men da Sheala blev
fadderbarn blev der mere overskud i familien, fortæller hendes mormor. Det
har også givet Sheala håbet tilbage og
hun er fastsat på at skabe en bedre
fremtid for sig selv og sin familie.

Aktion Børnehjælp driver fadderskabsprogrammet i samarbejde med
Shanthi Bhavan, Asha Nivas, Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Skt.
Thomas, Care for Poor Children (CPC), Center for Coordination of
voluntary works and research (CECOWOR) og Bala Mandir.
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Events og aktiviteter i Danmark
2015 har været et spændende år med nye og flere aktiviteter. 2015 har blandt andet budt på yoga- events i samarbejde med KBH Yoga og Blå Himmel Yoga, kagesalg i
samarbejde med Charity Bakery, loppemarkeder, deltagelse på Copenhagen Yoga Festival, Bollywood filmaften,
filmvisning i Cinemateket og ikke mindst vores 50 års jubilæumsfest.

”glæde”, ”enhed” og ”stolthed”, hvilket må siges, at være
ord der både passer til Aktion Børnehjælp, og som alle
børn bør kan identificere sig med.
Sidst på aftenen blev det tid til auktion, hvor vi havde fået
doneret en masse flotte gaver fra forskellige virksomheder. Komiker og debattør Sebastian Dorset var aftenens
auktionarius, og leverede fantastisk underholdning! Der
blev grinet og budt under hele auktionen. Aftenen sluttede af med skøn jazz, inspireret af indiske toner.

50 års jubilæum
Den 1. oktober 2015 slog vi dørene op til vores jubilæumsfest, hvor vi sammen fejrede 50 fantastiske år med
oplæg, god indisk mad, musik og underholdning. Vi fik
kigget tilbage i årene og set frem i tiden, hvor bestyrelsen
fremlagde visionerne for de næste, ja måske 50 år. Som
markør for de næste mange år, fik vi afsløret vores nye
flotte logo. Det nye logo tager form af en påfugl med en
pragtfuld hale af bøger, og symboliserer blandt andet

Der blev i alt samlet 39.442 kr. ind i forbindelse med vores
jubilæumsfejring! De penge vil gå til at forbedre fremtiden
for udsatte børn i Indien. Vi siger tak til alle jer, som donerede på aftenen, og tak til alle jer som donerede billetprisen uden at kunne deltage!
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De har støttet os i 2015
Fonde og organisationer

Donerede produkter og services/
rabat

●● CISU

●● Nordea Ejendomme
●● Kulturstyrelsens udlodningsmidler til almennyttige

formål

●● E-conomic

●● BestsellerFonden/NameIt

●● Pama Transit

●● Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnehjemsfond

●● Publikum

●● LEGO Charity

●● Danish Institute for Study Abroad

●● Asta & Jul P. Justesens Fond

●● Kinetik

●● Collstrops Mindelegat

●● Saxo India

●● Ole Kirks Fond

●● ISS India

●● Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond

Erhvervspartnere

●● Merkur Fonden
●● Kahrius Forlag
●● Risegaards legatstiftelse
●● Aarstidens-Blomster.dk
●● Robert Storm Petersen og Ellen Margrethe Storm

Petersens Mindefond

●● Bluepack A/S

●● Rørkærfonden

●● FrontAvenue A/S

●● Margrethegaardens Legat

●● MoveMentor

●● Dansk Vegetarforenings medlemmer

●● Bornhom Yoga & Retreat

●● Dansk Vegetarforening

●● Kbh. Yoga

●● Indians in Denmark (IiD)

●● Blå Himmel Yoga

●● Dansk-Indisk Børnehjælp
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Virksomheder - Enkeltdonationer

●● Julia Samokhvalova, kunstner

●● CGI Danmark

●● Anna Gelich, kunstner

●● LEGO Charity

●● Ayurveda Chikitsa v. Brit Kim

●● Merkurs CO2 sparepulje

●● Helsingør Vinhandel

●● Charity Bakery

●● The South Indian Restaurant

●● Body-SDS

●● Printpusher.dk

●● Kong Arthur Hotels

●● Kaktus København

●● Ni’mat Spa

●● Akupunktøren v. Lars Christian Pedersen

●● Anders Kofoed, foredragsholder

●● Aarstidens Blomster v. Mette Eichen Harms

Westermann
●● Small Danish Hotels
●● K-Ink Tattoo Studio
●● Restaurant B’india
●● Kahriusshop.dk
●● Manu Sareen
●● Arla
●● Restaurant Guru
●● Johan Bülow
●● Vinklubben VinoVenue
●● Hellerup Klub Brasserie
●● FCK Megastore
●● Kirsten Skaarup, kogebogsforfatter
●● FaconFacon
●● Body-sds.dk
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