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TAK FOR JERES STØTTE!
Aktion Børnehjælp arbejder for en verden, hvor
alle børn kan opleve en sund og tryg barndom og
have lige adgang til læring gennem skolegang.
Sådan lyder visionen i vores nye strategi, der omfatter perioden fra år 2017 til 2022. Med mere end
halvtreds års erfaring i Indien er vi specialister i at
finde den bedste løsning på lokale problemer og
give fattige børn fremtidsudsigter.
Vi ser uddannelse som helt essentielt for at bekæmpe fattigdom. Derfor arbejder vi for at sikre

børns ret til skolegang, sundhed og trivsel. Støtten
fra vores sponsorer og private donorer har i 2016
gjort det muligt at hjælpe mere end 10.000 børn og
unge i Indien.
I denne rapport kan du læse
om nogle af de forandringer,
vi skabte i 2016.
Rigtig god læselyst!
Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand

VI HJÆLPER BØRN I INDIEN
ORISSA
1 samarbejdspartner
3 udviklingsprojekter
5480 involverede børn og unge

ANDHRA PRADESH
2 samarbejdspartnere
2 udviklingsprojekter
363 involverede børn og unge

TAMIL NADU
8 samarbejdspartnere
5 udviklingsprojekter
3411 involverede børn og unge
924 fadderskabsbørn
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Aktion Børnehjælp er en almennyttig organisation, der fungerer uafhængigt af politiske og religiøse interesser.

BØRNEKONVENTIONEN I FOKUS
Aktion Børnehjælps værdigrundlag bygger på Børnekonventionen. Vi arbejder ud fra
overbevisningen om, at ethvert barn har ret til tryghed og trivsel.
Aktion Børnehjælps værdigrundlag bygger på FNkonventionen af 20. november 1989 om barnets
rettigheder. Her understreges, at barnets tarv skal
komme i første række i ethvert henseende.

Børnekonventionen understreger, at ethvert barn
har brug for beskyttelse og omsorg. Børn har ret til
uddannelse og til en barndom, der giver mulighed
for at kunne påvirke deres egen fremtid.

Vi lægger vægt på, at barnets ret til tryghed og trivsel opfyldes, så ethvert barn får muligheden for at
vokse op under forhold, der tilgodeser dets sundhed og ret til at udvikle sig.

Aktion Børnehjælp samarbejder med organisationer i Indien for at forbedre indiske børns levevilkår.
Vi tror på, at det er værd at kæmpe for børns
rettigheder.

AKTION BØRNEHJÆLP BIDRAGER TIL
OPFYLDELSEN AF VERDENSMÅLENE
Aktion Børnehjælps nye strategi inddrager verdensmålene som centrale pejlemærker for
vores arbejde. Vi ser verdensmålene som en vigtig ramme for at hjælpe med at løfte en
fælles opgave. Aktion Børnehjælp bidrager især til opfyldelsen af følgende verdensmål:
MÅL 2: Stop sult
Aktion Børnehjælps arbejde med fødevaresikkerhed handler om at sikre retten til mad for fattige og
udsatte børnefamilier. Vi fokuserer på indsatser,
der kapacitetsopbygger og øger familiernes indkomstgrundlag, så de på sigt kan forsørge sig selv
og forbedre deres fremtid.
MÅL 3: Sundhed & trivsel
Aktion børnehjælp ønsker optimale muligheder for
alle børn, og her er deres sundhed afgørende. Vi
arbejder for, at alle børn får sund og ernæringsrig
mad.

nering af besørgelse i det fri, sikring af basal hygiejne og adgang til rent drikkevand.
MÅL 16: Fred, retfærdighed & stærke institutioner
Aktion Børnehjælp arbejder på lokalniveau for at
bekæmpe mishandling og udnyttelse af børn. Vi
engagerer børn og unge i debat om deres rettigheder, så de kan blive styrket til at kæmpe for lige vilkår og sige fra over for rettighedskrænkelser.

MÅL 4: Kvalitetsuddannelse
Aktion Børnehjælp arbejder for, at alle børn kan få
opfyldt deres ret til at få en grundskoleuddannelse
af høj kvalitet. Det gør vi ved at sikre adgang til skoler i lokalområdet samt sikre, at rammerne på skolen og den udbudte undervisning er af høj kvalitet.
MÅL 6: Rent vand & sanitet
For at sikre basal sundhed arbejder Aktion Børnehjælp for at opnå gode sanitære forhold på husholdnings- og landsbyniveau. Vi arbejder for elimiÅrsrapport 2016 | 3

Andhra Pradesh: I Kurnool-distriktet opfyldes pigers ret til uddannelse. (Foto: Sally Palmvig)

FLERE PIGER KOMMER I SKOLE
I Indien er der mere end dobbelt så mange illitterære kvinder som mænd. Pigers skolegang nedprioriteres ofte i fattige familier, hvorved fattige piger i Indien gennemsnitligt
går tre år mindre i skole end fattige drenge. Aktion Børnehjælps arbejde for pigers ret til
uddannelse forbedrer pigernes fremtidsmuligheder.
Flowerence Visdomsskole har succesfuldt inkorporeret ligestillingsaspekter i sin målsætning og har
det seneste år fokuseret på pigers ret til skolegang.
Det har skabt positive forandringer.
Resultatet er, at flere piger har fået mulighed for at
komme i skole. I år 2016 er 30 nye piger startet i
skole. Yderligere fastfoldes flere piger i skolen end
tidligere. Der har således ikke været nogle piger,
som er blevet taget tidligt ud af skolen i løbet af det
seneste år.
Dette skyldes skolens store indsats ved at gå i dialog med forældre om pigers ret til uddannelse. Forældrene er blevet opmærksomme på vigtigheden
af pigers skolegang og viser større engagement og
opbakning omkring pigernes uddannelse.
Flowerence Visdomsskole har i alt 183 elever. Alle
eleverne kommer fra fattige og ressourcesvage familier. Skolen giver de fattige familier, der ikke har
råd til at betale for skolegang, en helt unik mulighed for at give deres børn en uddannelse.
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Kastesystemet har stadig sit tag i befolkningen. Det
betyder, at børn af fattige familier ofte udsættes
for diskrimination på andre skoler. Flowerence Visdomsskole bekæmper aktivt diskrimination gennem workshops med lærere, involvering af forældre, og seminarer om rettigheder og ligestilling for
eleverne.
Ved siden af skolen tilbydes 83 udsatte børn en
plads på børnehjem. Her lægges vægt på børnenes
trivsel og tryghed.
Med hjælp fra danske donorer har skolens tilhørende børnehjem i år fået en ny legeplads og børnehjemsbygning. Samtidigt har børnehjemmet fået et
vandrensningssystem, så børnene har adgang til
rent drikkevand. Dette sikrer et bedre trivselsmiljø
for børnene.
Flowerence Visdomsskole og børnehjem drives af
Aktion Børnehjælps samarbejdspartner, Society for
Rural Development (SRD). Skolen og børnehjemmet har hjulpet fattige børn i området siden 1995.

Orissa: Nyt sanitetsprojekt skal sikre bedre helbred hos befolkningen. (Foto: Astrid Ahlberg)

SANITET & HELBRED GÅR HÅND I HÅND
Dårlige sanitære forhold giver store helbredsproblemer i Indien. Næsten 70 procent af
Indiens landlige befolkning besørger i det fri med seriøse helbredsrisici som konsekvens.
Aktion Børnehjælps nye sanitetsprojekt vil skabe sociale og helbredsmæssige forbedringer for befolkningen.
Mangel på toiletter og dårlige sanitære forhold har
enorme helbredsmæssige konsekvenser for befolkningen i Baliapal i det nordlige Orissa.
Hvert år rammes 82 procent af befolkningen i området af sanitetsrelaterede sygdomme. Det resulterer i en høj børnedødelighed (53/1000), hæmninger i børns vækst, indlæringsvanskeligheder og lav
produktivitet.
Derfor har Aktion Børnehjælp i fællesskab med
partneren Alternative for Rural Movement (ARM)
startet et nyt projekt, Work for Change, der skal
forbedre de sanitære forhold i området.

er relateret til at besørge i naturen, har de nemlig
ikke incitament til at ændre deres sanitære vaner.
Aktion Børnehjælps sanitetsprojekt fokuserer derfor i stedet på at skabe adfærdsændringer blandt
befolkningen.
I september 2016 mødte repræsentanter fra Aktion
Børnehjælp det lokale projektteam i Orissa. I fællesskab gennemgik vi projektets metode og formål
for at sikre, at projektteamet er bedst muligt klædt
på til succesfuldt at gennemføre projektet.
Projektet varer indtil september 2018.
FAKTA OM SANITET

Projektets metode er inspireret af Community-Led
Total Sanitation (CLTS) Foundation, der siden 1999
har haft succes med at stoppe besørgelse i det fri i
det globale syd.
Erfaring viser, at det ikke nytter blot at donere toiletter. Eftersom befolkningen ofte ikke kender de
sundhedsmæssige udfordringer og smitterisici, der

600 millioner indere besørger i det fri.
5 procent af alle levendefødte børn i Indien overlever ikke deres første fem år.
50 procent af alle tilfælde af fejlernæring i Indien
skyldes dårlige sanitære forhold og mangel på rent
drikkevand.
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Tamil Nadu: Børnehaver giver børn af oprindelige folk plads til leg og kreativitet. (Foto: Astrid Ahlberg)

LEG & LÆRING HJÆLPER FATTIGE BØRN
Børnehaver og lektiecaféer giver børn af oprindelige folk fremtidsmuligheder. Børnene
opnår et indlæringsgrundlag, der kan hjælpe dem gennem skolesystemet og gøre det
muligt for dem på sigt at bryde med fattigdommen. I 2016 har Aktion Børnehjælp hjulpet
166 børn gennem leg og læring i deres landsbyer i Tamil Nadu.
Børn af oprindelige folk har sjældent mulighed for
hverken kreativ stimulering eller lektiehjælp i hjemmet. Det sætter dem bagud i forhold til andre børn
i skolesystemet.
Derfor tilbyder Center for Coordination of Voluntary Work and Research (CECOWOR) i samarbejde
med Aktion Børnehjælp både børnehaver og lektiecaféer til børn af oprindelige folk i fire landsbyer
nær Gingee i Tamil Nadu.
Børnehaverne er dagtilbud til børn i alderen tre til
fem år. Her tages udgangspunkt i en ”leg-og-lær”tilgang, hvor der lægges vægt på stimulering gennem leg, sang og dans. Børnenes sociale og følelsesmæssige behov er i fokus. I alt 57 børn med en
lige andel drenge og piger har gået i børnehaverne i
år 2016.
Børn i skolealderen (seks til tolv år) bliver tilbudt
lektiehjælp om eftermiddagen. I 2016 har 49 drenge og 60 piger regelmæssigt benyttet sig af lektiecaféerne efter skole. I lektiecaféerne får børnene
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hjælp med deres skolearbejde, så de gives samme
muligheder som børn af uddannede forældre, der
kan få hjælp i hjemmet.

”

børnehaver og lektiecaféer har
fået forældre til at sende deres
børn i skole.

Oprindelige folk har ikke tradition for skolegang. I
stedet arbejder børn så snart, de er gamle nok. Aktion Børnehjælps børnehaver og lektiecaféer har
fået forældre til at sende deres børn i skole. Da
projektet startede i 2007, gik kun få børn i skole,
mens alle børn i de fire landsbyer nu er indskrevet i
skole.
I januar 2016 blev landsbyerne ramt af store oversvømmelser. Mange familier mistede ejendele og
lider stadig under oversvømmelsens følger. Børnehaver og lektiecaféer i de fire landsbyer sikrer børnenes trivsel trods trange kår i hjemmet, hvor forældre kæmper for at komme på fode efter oversvømmelsen.

Tamil Nadu: Børn og unge sætter ord på deres rettigheder. (Foto: Cecilie Caspersen)

BØRN SKAL KENDE DERES RETTIGHEDER
Det nytter at kæmpe for rettigheder. Det er udgangspunktet i børnerettighedsprojektet
”Børn, kend jeres rettigheder!”, der inddrager mere end 2000 børn og unge i diskussion
om rettigheder og krænkelser. På baggrund af børnenes egen indsigt diskuteres emner
som børneægteskab, børnearbejde og misbrug.
Med projektet ”Børn, kend jeres rettigheder!” inddrages børn og unge i debat om deres egne
rettigheder. Projektet kaster lys på nutidige problematikker og rettighedskrænkelser i Indien med udgangspunkt i børnenes egne erfaringer.
Mere end 2000 børn og unge har i 2016 været involveret i rettighedsprojektet, der når ud til ti skoler og landsbyer nær Gingee i Tamil Nadu.
I 2016 har 200 børn taget del i børnerettighedsklubber i ti forskellige landsbyer. I klubberne er der
lige mange piger og drenge. Børnene mødes hver
fjortende dag i børnerettighedsklubberne i deres
landsbyer. Her lærer de om deres rettigheder og
får redskaber til at kæmpe for retfærdighed og
overholdelsen af rettigheder. Klubberne giver desuden plads til, at børnene kan dele deres egne oplevelser og diskutere konkrete løsninger hertil.
Som del af projektet blev der i juni 2016 afholdt en
børnerettighedsdag med aktiviteter på ti skoler i
området. Her diskuterede eleverne rettigheds-

krænkelser med særligt fokus på børneægteskaber,
børnearbejde og misbrug. I alt deltog 1725 elever i
børnerettighedsdagen på deres skoler.
I august blev elever fra de ældste klasser tilbudt at
deltage i en skrive– og tegnekonkurrence om børnerettigheder. Her blev de bedt om at skrive en debatartikel om børneægteskaber eller tegne et billede, som udtrykte problemer med børnearbejde.
”Børn, kend jeres rettigheder!” administreres af
Aktion Børnehjælps partner Center for Coordination of Voluntary Work and Research (CECOWOR).
2016 I TAL
1725 børn og unge deltog i den årlige børnerettighedsdag afholdt på ti skoler i juni 2016.
348 elever fra ti skoler deltog i tegne– og skrivekonkurrencer om rettigheder i august 2016.
200 børn har taget aktiv del i børnerettighedsklubber i deres landsbyer.
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Andhra Pradesh: Skolehave giver elever viden om ernæring og økologisk dyrkning. (Foto: Astrid Ahlberg)

SKOLE MED HÆNDERNE I JORDEN
Manglende fødevaresikkerhed er et udbredt problem blandt fattige i Indien. I Aktion
Børnehjælp mener vi, at bæredygtigt landbrug skal læres fra begyndelsen for bedst at
opnå fødevaresikkerhed i smålandbrug. Derfor støtter vi skolehaver, hvor børn undervises i økologisk og bæredygtig dyrkning af jorden.
Eleverne på Flowerence Visdomsskole lærer med
hænderne i jorden. Med støtte fra Aktion Børnehjælp har skolen etableret en økologisk skolehave,
hvor børnene får praktisk undervisning i dyrkning
af frugt og grøntsager.
Mere end 80 procent af befolkningen i området er
afhængig af landbrug. De fleste af skolens elever
kommer derfor fra familier, der arbejder i landbruget, og mange af børnene vil i fremtiden overtage
forældrenes erhverv.

”

børnene får konkrete redskaber,
som de kan bruge til at skabe en
bedre fremtid.

Praktisk undervisning i økologisk dyrkning giver
børnene konkrete redskaber, som de kan bruge til
at skabe en bedre fremtid.
I skolehaven lærer eleverne også om ernæring og
sundhed med udgangspunkt i det, de selv dyrker.
Herved opnår børnene helt konkret viden om er8 | Årsrapport 2016

næring, planter og økologiske dyrkningsmetoder.
Det vil komme dem til nytte, når de i voksenlivet
skal sørge for deres egen husholdning.
Skolehavens afgrøder bruges som supplement til
den almindelige skolemad og hjælper med at sikre,
at eleverne får varieret og næringsrig mad i skolen.
Samtidig giver det børnene en forståelse af, at deres havearbejde er vigtigt.
Især de ældste drenge i skolen er ivrige efter at
hjælpe til i haven. En gruppe drenge fortæller, at
det er sjovt at dyrke jorden, fordi de kan se udbyttet af deres arbejde.
Skolehaven er økonomisk bæredygtig. De penge,
der spares på skolemad, bruges til opkøb af nye frø
og økologisk gødning.
Skolehaven drives af Aktion Børnehjælps samarbejdspartner, Society for Rural Development (SRD),
ved deres skole og børnehjem. Skolehaven blev
oprettet i 2015.

HJÆLP TIL DEN ENKELTE
Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram har det enkelte barn i fokus. Vores fadderskaber har givet børn
fremtidsmuligheder gennem uddannelse og sundhedsforbedringer i 45 år.
I Indien vokser mange børn op i fattigdom. De lever på gaden,
på børnehjem eller i ressourcesvage familier. Aktion Børnehjælps fadderskaber hjælper særligt udsatte børn. Vi giver
børnene en tryg ramme at udvikle sig i.
924 børn i delstaten Tamil Nadu blev hjulpet af Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram i 2016. Det er en lille stigning på
1,5 procent fra 2015.
Programmet tilpasser sig hvert enkelt barns grundlæggende
behov og sikrer barnets ret til uddannelse og sundhed. Gennem fadderskabsprogrammet får børn og unge adgang til skolegang og basale sundhedsforanstaltninger.
Godt tre fjerdedele af de børn, Aktion Børnehjælp støtter gennem fadderskaber, bor hos deres forældre eller værger. Børnene kommer alle fra fattige og ressourcesvage familier, der
ikke kan opfylde deres basale rettigheder til skolegang og
sundhed.
En fjerdedel af børnene bor på børnehjem. Med fadderskabsprogrammet gives børnene kost og logi, tøj og skolegang.
Aktion Børnehjælp har hvert enkelt barns omsorg og trivsel i
fokus.
Endelig hjælper fadderskabsprogrammet en snes unge i alderen 15-20 år med at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse
som enten håndværker eller sygeplejerske. Herved får den
unge en unik mulighed for at tage sin fremtid i egen hånd. I
sommeren 2016 afsluttede ti unge mænd, der har været omfattet af fadderskabsprogrammet, den 2-årige uddannelse
som henholdsvis elektrikere og maskinteknikere. Samtlige ti er
nu i arbejde.
Fattige piger er i størst risiko for aldrig at sætte foden i et klasselokale. Derfor er pigers skolegang en høj prioritet i Aktion
Børnehjælp. To tredjedele af de børn, der hjælpes i fadderskabsprogrammet, er piger.
Aktion Børnehjælps fadderskaber gør en stor forskel for fattige børn og unge i Tamil Nadu.
Foto: Frederikke Jarlby
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DET GIK MIDLERNE TIL
Aktion Børnehjælp arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten i det arbejde, vi udfører
og støtter. Vores mål er, at de mange aktiviteter i Indien, der giver uddannelse og sundhed til mere end 10.000 børn og unge, er bæredygtige, solide og gennemsigtige, og at de
betroede midler anvendes så effektivt som muligt.
Herunder kan du se, hvorfra Aktion Børnehjælps arbejde fik støtte i 2016, og til hvilke aktiviteter midlerne
gik. Illustrationerne er lavet ud fra ikke-reviderede tal, og derfor kan der forekomme mindre ændringer.

DET GIK PENGENE TIL I 2016

HERFRA KOM PENGENE I 2016
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DERFOR SAMARBEJDER VI LOKALT
Aktion Børnehjælps samarbejde med lokale organisationer i Indien sikrer, at hvert projekt imødekommer målgruppens behov og tilpasses de lokale omstændigheder.
Aktion Børnehjælp har elleve lokale samarbejdspartnere i Indien. Alle har de erfaring med udviklingsarbejde i deres lokalområde.
Samarbejdet sikrer, at alle vores projekter tilpasses
lokale omstændigheder og behov. Det er helt essentielt for, at den rette hjælp når de, der behøver
den mest. Hvert projekt udvikles i tæt samarbejde
mellem Aktion Børnehjælp og den lokale partner

for at drage nytte af begge parters ekspertise i henholdsvis metode og lokalt kendskab.
Vores samarbejdspartnere er velkendte i deres lokalsamfund. Efter mange års erfaring i området udviser lokalbefolkningen tillid til organisationerne og
deres arbejde. Aktiv opbakning fra og inklusion af
lokalbefolkningen i de forskellige dele af hvert projekt sikrer succesfuld implementering.

PARTNERSKABER DER RYKKER
Kapacitetsopbyggelse af vores samarbejdspartnere er et vigtigt element i Aktion Børnehjælps arbejde. Når organisationerne styrkes, vinder de fattigste.
For at sikre bedst mulig implementering af projekterne i Indien støtter vi i Aktion Børnehjælp vores
lokale partneres kapacitetsopbyggelse.
Siden Aktion Børnehjælps partnerskabsprojekt i år
2014-2015 har Center for Coordination of Voluntary Work and Research (CECOWOR) udviklet sig organisatorisk. CECOWOR har succesfuldt startet sit
første store udviklingsprojekt, ”Børn, kend jeres
rettigheder!”, der omfatter mere end 2000 børn og

unge. Her har CECOWOR stablet et omfattende
program på benene, der involverer både skoler og
lokalsamfund i forskellige rettighedsorienterede
aktiviteter.
Desuden engagerer organisationen sig i højere grad
i fortalervirksomhed i lokalsamfundet for at skabe
bedre vilkår for befolkningen. Det gør de blandt
andet ved at sprede viden om konkrete problemer
og projekter via lokale mediekanaler.
Foto: Astrid Ahlberg

Årsrapport 2016 | 11

TAK FOR JERES STØTTE!
Sammen har vi forbedret vilkårene for
fattige børn i Indien. Vi fortsætter
indsatsen i 2017!

AKTION BØRNEHJÆLP
Vermundsgade 38A, 2th
2100 København Ø
www.aktionb.dk
Tel: 35 85 03 15
Email: kontakt@aktionb.dk

