50 ÅR I UDVIKLING

Aktion Børnehjælp har siden 1965
formidlet hjælp til flere millioner
af nødlidende børn i Indiens
slumkvarterer og landdistrikter
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Leder: Fra græsrodsbevægelse til 50 års jubilæum
Kære læser

Ingen kan hjælpe alle – men alle kan
hjælpe nogle.
Sådan sagde Mother Teresa engang, og det er
en værdi, der har båret Aktion Børnehjælp, lige
siden vi opstod som en græsrodsbevægelse under navnet Abbé Pierres Klunsere i 1965.
I Danmark har Aktion Børnehjælp og Abbé Pierres Klunsere især sat sig spor blandt hundredtusindvis af danskere, som var aktive for organisationen i 1960erne og 1970erne. Dengang var
der over 1.000 danske skoler, som indsamlede
midler til vores arbejde. Mother Teresa besøgte
nogle af dem. Selv statsministeren var engageret i vores arbejde, da han var præsident for
klunserlejrene. Og i 1977 modtog vi en fornem
international pris, Albert Schweitzer-prisen.
I dag er vi ikke nær så kendte. Men vi er stolte
af vores historie – først og fremmest af de spor,
vi har sat os i Indien, hvor vi gennem tiden har
hjulpet millioner af børn.
Dette jubilæumshæfte er en tak til alle dem,
som på et eller andet tidspunkt i løbet af de forløbne 50 år har bidraget til, at disse børn, og
ofte også resten af deres familier, har fået et
bedre liv.

Jubilæumshæftet er samtidig tænkt som en inspiration, der viser, at mindre, folkelige udviklingsorganisationer kan gøre en enorm forskel.
Endelig ønsker vi at fortælle, at vores arbejde
for Indiens fattige og udsatte fortsætter ufortrødent.
Udviklingsarbejdet har på nogle måder ændret
sig fra tiden med Abbé Pierres Klunsere til der,
hvor Aktion Børnehjælp er i dag. Hvor fokus i
mange år var på at sende mælkepulver og strik,
fordi det var dét, der var behov for dengang,
er vores fokus i dag på dels at sikre børns uddannelse og ernæring, dels sikre udvikling af lokalsamfund og opbygning af et stærkt civilsamfund i samarbejde med lokale græsrods-NGOer.
Ånden i arbejdet har dog ikke ændret sig: Vi og
vores partnere er præget af ildsjæle dedikeret
til at hjælpe dem, der har mest brug for det, så
de får muligheden for selv at skabe sig en fremtid.
Rigtig god læselyst.
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
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Mælkepulver og international idealisme: Historien
om Abbé Pierres Klunsere og Aktion Børnehjælp
Aktion Børnehjælps historie udspringer af to ildsjæle, Mother Teresa og Abbé
Pierre, som dedikerede deres liv til verdens fattige og derved inspirerede
titusindvis af danskere til at engagere sig i det, der dengang var en af
Danmarks mest kendte græsrodsbevægelser

Sådan skrev Abbé Pierre i 1976:

»

Til hvad nytte?

I jeres land Danmark er en af de vigtige aktioner
den, der kendes under navnet S.O.S. Tørmælk.
Den er ganske lille, men den har sørget for, at
8.000 børn i Indien har fået mælk gennem 10 år
og har kunnet vokse op normalt.

Foto: Arkiv

Af: Rune-Christoffer Dragsdahl, Bestyrelsesformand

Aktion Børnehjælp har sine rødder i en
tid, hvor der ikke var internet og e-mails,
og hvor det var de færreste danskere, der
havde mulighed for at rejse til Indien.
Begyndelsen på historien om Aktion Børnehjælp er således historien om, hvordan
nogle unge danskere ønskede at knytte
tætte, solidariske bånd med mennesker
langt borte i en tid, hvor den slags forbindelser ikke var noget, man skabte ved at
klikke med en mus.
På den tid var Indien for rigtig mange billedet på ultimativ fattigdom – samtidig med
at Indien i stigende grad tiltrak mennesker
fra Europa og Nordamerika, som søgte
mening i tilværelsen gennem hinduismen,
buddhismen og guruer fra nyreligiøse bevægelser.

Mother Teresa og Abbé Pierre
To internationalt prominente figurer var afgørende for, at Aktion Børnehjælp opstod.

1965

Den ene var Mother Teresa, som blev født i
Makedonien i 1910. Som 27-årig afgav hun
sit nonneløfte, mens hun var udsendt som
underviser på et kloster i Calcutta. I de følgende år blev hun i stigende grad grebet af
byens fattigdom, og efter flere års arbejde
for de fattigste grundlagde hun i 1950 organisationen Missionaries of Charity.
Den anden internationale inspiration for
Aktion Børnehjælps opståen var Abbé
Pierre, som blev født i Frankrig i 1912 og
viet som præst i 1938. Under anden verdenskrig var Abbé Pierre aktiv i den franske modstandsbevægelse. Efter krigen
lagde han sit engagement i at forbedre forholdene for fattige, hjemløse og flygtninge
i Paris, hvor mange husvilde under de kolde
vintre var frosset ihjel i byens gader. Det
lykkedes den karismatiske præst at vække
offentlighedens samvittighed og inspirere
mange unge franskmænd til at engagere
sig, og i 1949 grundlagde han Emmausbevægelsen, som gennem klunserlejre

	På opfordring fra Abbé Pierre afholdes den første klunseraktion i
Danmark
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1965

Nogle kommer og siger: ”Til hvad nytte, det ødelægger ikke årsagerne til nøden”. For
det første – de, der taler på den måde, har aldrig set et lille barn dø i armene på sin mor,
der er fortvivlet over, at de intellektuelle bare diskuterer. For det andet – de, der taler
om de nødvendige revolutioner, har de tænkt sig om? Det er latterligt at tro, at disse
revolutioner kan udføres af andre end af indbyggerne i det enkelte land.
Tror I, at de, der sulter i Calcutta, som ligger døende på fortovene, har kræfter til at
gennemføre de nødvendige samfundsreformer? De dør simpelthen. For at gennemføre
reformer må man have et minimum af styrke.
Når vi hjælper børn til ikke at dø, til ikke at vokse op som kraftesløse skolebørn, ude
af stand til at lære noget, fordi de sulter, så forbereder vi mennesker, som i morgen vil
være i stand til at tage deres ansvar op.

«

(indsamling og salg af kasserede ting) indsamlede midler til arbejdet.
Abbé Pierres valgsprog var ”Først at
hjælpe dem, der lider mest”, og derfor var
det naturligt at udvide omsorgen til også
at omfatte de fattige i udviklingslandene.
Som han senere udtrykte det: ”Vi ved, at
der ikke kan skabes fred hverken i det enkelte land eller på internationalt plan, hvis

og frem. Abbé Pierres Klunsere afholder klunseraktioner og loppe
markeder i forskellige danske byer

1966

ikke den lov, som vi kalder livets lov, først
at hjælpe den svageste, er grundlaget for
al politik”.

Inspirationen når til Danmark
Formanden for Kofoeds Skole i København,
C.P. Lauritzen, inviterede i 1955 Abbé
Pierre til Danmark for at holde foredrag,
og under opholdet blev han syg og tilbragte derfor en periode i landet. C.P. Lau-

	S.O.S.Tørmælk starter månedlige mælkeforsendelser til ca. 6.000
indiske børn

ritzens hustru, Grete Lauritzen, blev grebet af Abbé Pierres arbejde og oversatte
bogen, ”Abbé Pierre og klunserne i Paris”.
Da de første internationale klunserlejre i
1960erne blev afholdt i Frankrig, organiserede Grete Lauritzen, at et stort antal unge
fra Danmark deltog.

”Jeg tænker ikke i menneskemængder, men i
individer. Jeg begynder med ét og derefter
det næste. Hvis jeg havde tænkt i menneske
mængder, var jeg aldrig kommet i gang”.
      Mother Teresa

tion på Østerbro i København for at skaffe
penge til mælkepulver, og en bestyrelse blev
dannet med Grete Lauritzen som formand.
Foreningen fik navnet Abbé Pierres Klunsere, S.O.S. Tørmælk. Mange af bestyrelsesmedlemmerne var aktive i op mod 30 år.
De første år kom pengene fra klunseraktioner, men fra 1968 blev de suppleret af,
at mere end 1.000 danske skoler begyndte
at engagere eleverne i indsamlinger til Mother Teresas arbejde. I 1969 blev de internationale klunserlejre afholdt i Danmark i
et halvt hundrede byer med flere tusinde
deltagere fra 28 lande. Statsminister Hilmar Baunsgaard var præsident for lejrene,
og Abbé Pierre kom på besøg i lejrene og
blev modtaget på Københavns Rådhus.

Ved lejrenes afslutning blev deltagerne opfordret til at starte forsendelser af tørmælk
til sultende og underernærede indiske børn
via Mother Teresas arbejde. Vel hjemme i
Danmark igen afholdt de unge danskere
derfor i efteråret 1965 en større klunserak-

1968

Abbé Pierres Klunsere blev dermed en af
de mest kendte danske græsrodsbevægelser i 1960erne. Det var samtidig en græsrodsbevægelse, der ikke hørte til en bestemt fløj i dansk politik, men som formåede at samle unge mennesker over hele
landet. Som Abbé Pierre nogle år senere
skrev i en hilsen til de danske frivillige, med

	Antallet af indiske børn, der hjælpes, er nu 8.000, og der indsamles
penge fra mange privatpersoner og ca. 1.000 danske skoler

1969

Foto: Arkiv

henvisning til tidens mere revolutionære
samfundsvisioner, så kan revolutioner ikke
udføres af andre end af indbyggerne i det
enkelte land. Han mente derfor, at den
bedste måde at hjælpe på ville være at bekæmpe sulten og derved forbedre indlæringsevnen blandt de fattige børn, så de en
dag selv kan ”tage deres ansvar op”.

	Samarbejdet med Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Kanyaku
mari, Tamil Nadu, påbegyndes

1969

Fra klunsere til folkebevægelse
I 1971 startede et fadderskabsprogram
med 3 børn på et af Mother Teresas børnehjem. Som årtierne er gået, er dette program vokset, og i dag, 44 år senere, styrer
seks frivillige medarbejdere fadderskaber
for knap 1.000 børn fordelt på syv af vores
samarbejdspartnere i det sydlige Indien.

	Undervisningsminister Helge Larsen støtter offentligt indsamlin
gen af midler til S.O.S Tørmælk
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i ”åndeløs stilhed”: Da Mother Teresa gik på
talerstolen på Hørsholm Skole.

Foto: Arkiv
Albert Schweitzer-prisen overrækkes af Abbé Pierre

I de følgende år blev de aktive unge klunsere familieforsørgere og kunne ikke længere lave klunseraktioner, og arbejdet ændrede navn til Abbé Pierres Børnehjælp,
Mother Teresas Medarbejdere. Men bevægelsen var til gengæld blevet stærk blandt
Danmarks yngste borgere, fordi skolerne
fortsat indsamlede midler til mælkeforsendelser.
Mother Teresa var særligt glad for idéen om
at børn fra de rige lande hjalp børn fra de
fattige lande, og i 1974 besøgte hun personligt Danmark for at takke de danske skoler og i den forbindelse besøge flere af dem.
For mange blev mødet med hende uforglemmeligt. Den konservative kirkeminister
Torben Rechendorff skrev mange år senere,
at han gennem 20 års arbejde i folkeskolen
kun én gang havde oplevet 600 skoleelever

1969

Også blandt Danmarks ældre borgere
bredte engagementet sig. En gruppe ældre strikkede 70 firkanter som sangskjulere til en 70 års fødselsdag, som blev afholdt på Stidsholt Ungdomsskole i Sæby i
1974. Firkanterne blev syet sammen til et
tæppe, som skulle sendes til Mother Teresa. Det blev starten på Aktion Tæpper og
Tøj. I de følgende 39 år strikkede titusindvis af frivillige landet over cirka en halv million tæpper og en halv million stykker børnetøj, som via pakkecentre fire steder i landet blev sendt til Mother Teresa i Indien.

Abbé Pierres Børnehjælp bliver til
Aktion Børnehjælp
I tidens løb kom der mange nye organisationer til, der bad skolerne om støtte til deres hjælpearbejde, og skolernes bidrag til
Abbé Pierres Børnehjælp gik ned. Til gengæld voksede støtten fra private bidragydere og fonde.
I 1986 bestemte Abbé Pierre, at kun hans
egne klunsersamfund måtte bruge hans
navn, og organisationens navn ændredes til Aktion Børnehjælp, Mother Teresas
Medarbejdere. I 1995 meddelte Mother
Teresa så, at ingen organisationer måtte
bruge hendes navn i forbindelse med indsamling af penge. Derfor blev navnet forkortet til ”Aktion Børnehjælp”, hvilket stadig er organisationens navn den dag i dag.

	De internationale Klunserlejre afholdes i løbet af sommeren i ca. 70
byer i Danmark med over 6.000 unge fra mere end 20 nationer

6

1969

I 1994 besluttede Mother Teresa fremover at købe sit mælkepulver i Indien for
at fremme landets økonomiske udvikling.
Aktion Børnehjælp ændrede derfor arbejdsområde og begyndte i de følgende år
at støtte projekter hos andre indiske hjælpeorganisationer i stedet – af disse organisationer er SRD, ARM og CECOWOR i dag
stadig blandt vores tætteste samarbejdspartnere.
Da der sent på året 1995 kom anmodning
fra Mother Teresa om at genoptage forsendelserne, fordi mælkekvaliteten ikke
var god nok i Indien, blev finansieringen et
problem. Derfor blev forsendelserne fremadrettet primært finansieret af ordenens
søstre i Tyskland, og i dag finansieres de
100 % af øremærkede midler fra Tyskland.
Berno Holmgaard har nu i over 35 år på frivillig basis stået for arbejdet med at administrere disse forsendelser.

Klunserne Birger og Finn inspicerer mælkeforsendelserne

I 2013 meddelte Mother Teresas organisation, at de indiske myndigheder ikke længere ønskede at modtage forsendelserne
af tæpper og tøj, og de mange strikkere
har siden da strikket til andre organisationer, som sender til bl.a. Østeuropa og Mellemøsten. Nogle strikker dog stadig for Aktion Børnehjælp, enten til salg i Danmark
eller små mængder som kan medbringes,
når frivillige rejser til Indien.

I dag er Aktion Børnehjælp kun til stede i
Indien, og vi har netop åbnet et lille kontor
i Bangalore. Kontoret skal bistå vores indiske partnere både med rådgivning og økonomisk, herunder forsøge at skaffe midler
fra danske virksomheder, som arbejder i
Indien, samt engagere ressourcestærke indere i arbejdet.

	Statsminister Hilmar Baunsgaard er ærespræsident for de interna
tionale klunserlejre

Foto: Arkiv

Aktion Børnehjælp efter 50 år
Aktion Børnehjælp har også i perioder
støttet projekter i Bangladesh, Guatemala,
Rumænien, Kenya og Bolivia. Langt størstedelen af arbejdet har dog været i Indien.

50 års solidt dansk-indisk
udviklingssamarbejde
fortsætter dermed ufortrødent.

1969

	Ulandsbogen ”Må jeg bede om en rotte” med tegninger og tekst af
danske skolebørn, udgives i december

Sådan skrev den konservative
kirkeminister og senere parti
formand Torben Rechendorff om
sit møde med Mother Teresa:

»

Et bevægende møde

Foto: Arkiv

Alle, der har forsøgt at få 600-700 skoleelever til at være fuldstændig stille på en
gang, vil vide, at opgaven kan være ganske vanskelig. Selv har jeg – trods 20 år
i folkeskolen – kun oplevet det en eneste gang: Den formiddag i 1974, da Mother Teresa besøgte os på Hørsholm Skole. Da den lille, foroverbøjede og spinkle
kvinde med de gode øjne og den svage stemme gik på talerstolen i gymnastiksalen, var der åndeløs stilhed!
Hvorfor kom hun? […] Hun kom for at sige tak! Stilfærdigt, taknemmelig – måske lidt træt – men spillevende og munter. For at sige os tak! Det var unægtelig
den omvendte verden, og vi forsøgte da også – både kontant og på anden måde
– at sige hende tak for en medmenneskelig og varm arbejdsindsats under til tider håbløse forhold.

«
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1960

’erne S amarbejdet med Bala Mandir, Chennai, Tamil Nadu,
påbegyndes

1971

	
S.O.S.Tørmælks undervisningsprogram (senere Fadderskabs
pro
grammet) grundlægges

Hilsen fra Foreningen Aktion
Børnehjælps Venner
Kære læsere
På vegne af bestyrelsen i Foreningen Aktion Børnehjælps Venner (FABV) vil jeg ønske Aktion Børnehjælp
et stort tillykke med jubilæet! AB laver et fænomenalt
godt arbejde både i Danmark og Indien, og vi er stolte
over at kunne støtte dette arbejde nu og i fremtiden.
De sidste fem måneder har FABVs bestyrelse arbejdet
støt på at skabe rammerne for foreningen, og vi kan
nu med glæde byde medlemmer velkomne. Et medlemskab af FABV giver stemmeret ved den årlige generalforsamling. Som medlem har du mulighed for at
vælge den ledende bestyrelse, eller selv stille op hvis
du har lyst til involvere dig aktivt i foreningens arbejde.
Derudover støtter dit medlemskontingent Aktion Børnehjælp. Medlemskontingentet er på 100 kr. årligt.
Alle interesserede i medlemskab kan kontakte os via
følgende email: medlemskab@aktionbvenner.dk. Vi vil
derefter kontakte dig med et medlemsnummer, vejledning for betaling af kontingent samt velkomstbrev.
Jeg ser frem til at byde dig velkommen!

Mange varme hilsner
Marie Louise Wright
Formand
Foreningen Aktion Børnehjælps
Venner (FABV)

9

Klunserinterview: Emmaus‑bevægelsen skabte
international bevidsthed

Tætte relationer med Abbé Pierre

Med Emmaus-bevægelsen blev der skabt en mulighed for, at unge mennesker
kunne rejse ud i verden og møde andre unge i en tid, hvor det ikke var en
mulighed alle havde. En af disse unge var Peder Svejgaard, som stadig har sine
kontakter 40 år efter.
Foto: Privat

Allerede fra slutningen af 40erne efter 2.
verdenskrig rejste den franske, katolske
præst Abbé Pierre (1912-2007) rundt i
Europa. Her mødte han en lang række
unge mennesker, som også gerne ville ud
og se verden. Det syntes han var så vigtigt,
at da han kom tilbage til Paris, åbnede dørene og gjorde sit hus til et internationalt
vandrehjem, der kom til at hedde Emmaus.
”Det var jo egentlig det, der startede det.
Ordet Emmaus, der helt fra fortællingen hos Lukas er forbundet med at genfinde håbet, var møntet på at genfinde håbet efter Anden Verdenskrig og formidle
en international forståelse”, fortæller Peder Svejgaard, der som ung i slutningen
af 1960erne blev en del af den internationale Emmaus-bevægelse i Danmark. ”Tanken var at lade sønnerne og døtrene til de
mænd, der havde slået hinanden ihjel under krigen, mødes og finde ud af, at det var
mennesker, der var bag”.
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Af: Camilla Lund Mikkelsen, Kommunikationspraktikant

Begrebet Emmaus stammer fra en bibelfortælling, som netop handler om at genfinde håbet. Abbé Pierre begyndte at arbejde for at forbedre vilkårene for de
mange husvilde i Frankrig efter Anden Verdenskrig, og dette arbejde voksede til en
international bevægelse, Emmaus-bevægelsen, som stadig den dag i dag formidler udviklingshjælp til fattige lande. Der er
små 400 organisationer i hen ved 40 lande.
Det er i denne bevægelse, Aktion Børnehjælp har sine rødder.

Loppemarked med imponerende
overskud
For Peder Svejgaard var engagementet i en
velgørende organisation egentlig ikke oplagt fra starten: ”jeg kom fra denne her lille
gård med en far, der var landmand og døde
tidligt. Jeg var jo ikke én fra de fine bonede
gulve i whiskeybæltet, der skulle være alternativ og meget venstreorienteret, men
det lå jo alligevel i luften, at solidaritet var
noget, man gjorde. Og det åbnede der sig

	Abbé Pierres Klunseres Forlag udgiver i november bogen ”Tigger
drengen Jugga” med tekst af forfatteren Kirsten Bang og illustrati
oner af tegneren Kamma Svensson

1972

en mulighed for her,” fortæller Peder Svejgaard. For ham blev Emmaus-bevægelsen
til et stort netværk af danske og internationale kontakter, som har ført ham rundt i
hele verden. Senest har sognepræsten været en tur til Chile i juni i år, for at besøge
gamle venner, han har fået gennem klunserarbejdet, og på en sommertur til Belgien for at besøge en kæreste fra en klunserlejr i 74.
I ’71 var Peder Svejgaard med til at arrangere det første klunserloppemarked i
Rønde, med hjælp fra folk, der arbejdede
i Aalborg og i Aarhus. ”Vi havde måske i
vores vildeste fantasi forestillet os, at vi
kunne få et overskud på en 2-3 tusind. Det,
syntes vi, ville være flot. Men da vi sluttede
loppemarkedet, da havde vi allerede på det
tidspunkt 12-15 tusind, og det endte samlet med at blive 18.000 kr”, fortæller Peder Svejgaard, for hvem mødte med Abbé
Pierre har haft stor både personlig og faglig betydning.

	”Tiggerdrengen Jugga” oversættes og udgives efterfølgende på
færøsk, svensk, finsk, tysk, engelsk, fransk & hollandsk

1972

Peder Svejgaard havde ved flere lejligheder
Abbé Pierre boende hos sig, når præsten
besøgte Danmark, ligesom han har tolket
for ham både i Danmark og rundt om i verden. ”Jeg synes jo, det var fantastisk, som
han var i stand til at huske børn og familierelationer og tage sig af de enkelte, når
der var svære situationer. På en eller anden
måde følte vi, at vi var hans børn,” fortæller
Peder Svejgaard.
Der er ingen tvivl om, at Abbé Pierre har
været en inspiration for mange. Samtidig var han en mand, der forstod at iscenesætte sig selv. ”Klunserbevægelsen slår
igennem med Abbé Pierre som populær
person i den ekstremt hårde vinter 1954.
Det var efter han havde deltaget i Kvit eller
dobbelt og vundet en masse penge. Så rettede han en appel på det, der hedder Radio Luxembourg, hvor han bad folk om at
bringe ting og sager hen på et hotel. Det
var fuldstændig kaotisk, men der slog hans
navn i gennem,” fortæller Peder Svejgaard.
Abbé Pierre var dog ikke en mand, som
ubetinget nød populariteten. Faktisk kan
Peder Svejgaard fortælle, at han gav udtryk for, at den kunne være en byrde. ”Vores underbo, som var katolik, sagde ”Ja,
han er en rigtig helgen.”, da vi var gået op
ad trappen, og det fortalte jeg ham. ”Ja”,
svarede han (Abbé Pierre, red), ”det er meget sympatisk, at folk erklærer mig for at
være helgen, men det er nu også en byrde!”.

	En af illustrationerne (drengen med koen) bliver S.O.S. Tørmælks
logo

Klunserinterview:
At tjene formål større end én selv
Aktion Børnehjælp udspringer af et internationalt klunserarbejde
inspireret af den franske, katolske præst Abbé Pierre.
Jørgen Olsen var én af dem, som i sine unge dage viede sin tid til
klunserarbejdet.
Foto: Privat

Ved du, hvad du skal lave i sommerferien?
Du skal på klunserlejr! Da Jørgen så et opslag med denne opfordring på sit gymnasium tilbage i 60’erne, blev han straks inspireret. ”Det tiltalte mig virkelig. Ikke bare
at det var konkret fysisk arbejde, men at
det var noget, der tjente et formål ud over
én selv. Jeg tog på den sommerlejr, der lå
tættest på mig, og endte med at være der
hele sommeren,” fortæller Jørgen Olsen.
Klunserne tog rundt fra hus til hus og samlede gamle sager, som blev sat i stand og
solgt på lejrene. ”Jeg lavede alt fra indsamling, sortering og salg,” husker Jørgen Olsen om sin første klunserlejr.
I dag er Jørgen Olsen koordinator i organisationen Genvej Til Udvikling (GTU), som
er en udløber af den danske klunserbevægelse. Jørgens familie var aktiv i foreningslivet, og det var på den måde oplagt for
ham at engagere sig. I ’69 var der 44 klun-
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Af: Camilla Lund Mikkelsen, Kommunikationspraktikant

serlejre rundt om i Danmarks, hvor man
samledes om at sætte ting i stand og sælge
dem. Alle pengene gik til arbejde i udviklingslandene.

I efteråret 1973, da Abbé Pierre skulle have
været på en rundtur i hele Danmark, måtte
han afbryde turen for at tage til Chile. Der
havde været statskup i landet, og to ledende medarbejde fra klunserbevægelsen

Abbé Pierre som inspiration
Det var den franske, katolske præst, Abbé
Pierre, som satte startskuddet til den internationale bevægelse kaldet Emmaus, som
klunserne var en del af. Jørgen Olsen mødte
ved flere lejligheder Abbé Pierre, som var en
stor inspiration for ham. ”Når han var i et lokale, så lagde man ikke mærke til mange andre,” fortæller Jørgen Olsen med beundring
i stemmen. Selvom Abbé Pierre nød en
voldsom popularitet, som han kunne bruge
til at få indflydelse, anså Jørgen Olsen ham
for at være en ydmyg mand. ”Han ville ikke
være en gurutype, som man skulle tilbede.
Han var fuld af humor og selvironi,” fortæller Jørgen Olsen.

	Samarbejdet med Shanthi Bhavan, Chennai, Tamil Nadu, påbegyn
des

”Han var ikke sart i sine virkemidler. Det
handlede bare om at få de to mennesker
frigjort”.

Savner klunserarbejdet
I dag har arbejdet i GTU flyttet sig fra det
traditionelle klunserarbejde, da der ikke
længere er kræfter nok i organisationen.
I stedet for decideret klunservirksomhed
sælger organisationen nu forskelligt håndværk, hvor pengene stadig går til udvikling
i syd. ”Det har en fordel, at man kan præsentere håndværkeren, men nogen gange
savner jeg det gamle klunserarbejde,” siger Jørgen Olsen med et strejf af nostalgi
i stemmen.

Abbé Pierre deltager i Roskilde-aktionen

1973

i Chile var blevet fængslet. ”Abbé Pierre
tog alle sine ordener fra 2. verdenskrig på,
og så tog han derover og fik dem løsladt.
Han tog de to medarbejdere med til Paris,
og de fik arbejde på sekretariatet,” fortæller Jørgen Olsen.

	Abbé Pierres Klunseres vandreudstilling om ulandsproblemer cir
kulerer på danske biblioteker

1973

	Boris Simons bog ”Abbé Pierres og klunserne i Paris” genudgives i
efteråret nu i 8. oplag på Abbé Pierres Klunseres Forlag
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Fra skrot til slot
Overskriften er måske lidt poppet, men virkeligheden er reel nok.
Fra et lille børnehjem med 10-20 børn i en lejet bygning til en
velfungerende ashram (et opholdssted/hjem) med børnehuse,
landbrug, skole, Danida- & EU-støtte m.v. for mere end 150 børn.
Af: Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær
Foto: Knud Rehder

få et godt liv og leve lykkeligt. I starten tog
ashramen sig også af fattige kvinder og ældre, men man valgte efterhånden at begrænse sig til kun at tage sig af børn. Livet
i ashramen var i øvrigt baseret på Mahatma
Gandhis principper.

Alamelu Ammal
Foto: Arkiv

Historien tog sin begyndelse i 1952, hvor
Mrs. V. Alamelu Ammal i 1952 lejede en lille
bygning i Kanyakumari by på Indiens sydspids. Hun kom til byen sammen med sin
guru, og de levede begge som ”karma yogier”, hvilket betyder, at de ikke har nogle
personlige eller materielle krav til livet, men
blot ønsker at tjene de socialt dårligst stillede. Deres mål var at hjælpe de mest fattige og de forældreløse børn til at vokse
op i ashramen som i en rigtig familie, således at de, når de forlod ashramen, kunne

I 1965 startede ashramen et sundhedscenter samt en faglig uddannelse (syning) for
piger og kvinder. Mere end 700 elever har
gennemført uddannelsen og er blevet selv
erhvervende.

I 1963 blev Mrs. Alamelu syg og hun bad
sin ældste søn, Mr. Krishnan om at komme
til ashramen, hvor han skulle tage sig af
den daglige administration og alle de udfordringer og trængsler og den daglige
kamp for overlevelse, som livet i ashramen
bød på. Mr. Krishnan har været i ashramen
lige siden og har i mange år fungeret som
dens leder. Ashramens arbejde har fra starten været afhængig af folks gavmildhed og
har i årenes løb modtaget donationer fra
mange forskellige privatpersoner (bl.a. Indiens første præsident, Nehru). Senere begyndte man også at få forskellige offentlige tilskud og skattefrihed. I 1964 kunne
ashramen købe et lille hus (Berry House)
i Kanyakumari by takket været en gave fra
Mr. & Mrs. Berry fra Canada.

1974

	Mother Teresa besøger Danmark i september og bl.a. Havremar
kens skole på Nørrebro og Hørsholm skole
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Foto: Arkiv

I 1966 kunne man, takket været donationer fra en række privatpersoner, købet et
landområde 11 km nord for Kanyakumari
by, hvor der den dag i dag er hovedkontor,
lagre, drengehjem og frugtplantage.

I 1969 søgte ashramen om støtte fra Aktion Børnehjælp, og i starten af 1970 modtog den det første støttebeløb. Sidenhen
har Aktion Børnehjælp (bl.a. via hjælp fra
Danida, EU og danske fonde) ydet støtte
til køb af landbrugsjord, vandtanke, køretøjer mv. samt bygning af børnehuse,skolelokaler, forsamlingshus mv. Der blev
også givet støtte til gartneridrift og beplantning mv. I 1979 kom ashramen med
i Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram,
og i 80’erne og 90’erne modtog den store
mængder fødevarehjælp fra EU. I tidens
løb har mange repræsentanter og faddere
fra Aktion Børnehjælp oplevet ashramens
store gæstfrihed. Ligeledes har repræsentanter fra ashramen besøgt venner og bidragydere i bl.a. Danmark, England, Holland og Frankrig.
Det sidste større projekt (2013-15) er
indretning af et landbrugsområde (Berry
Farm), der ligger et par timers kørsel nord
for Kanyakumari. Aktion Børnehjælp har
samarbejdet om projektet med 180 Degrees Consulting, der drives af studerende
på Copenhagen Business School. Der er
etableret to regnvandsbassiner/brønde og
et overrislingsanlæg. Der er indkøbt landbrugsmaskiner og teknisk udstyr, og der
er bygget skure til opbevaring af afgrøder. Projektet er nu afsluttet, og de første afgrøder er høstet. Der er planer om at
plante mangotræer, guava- og granatæbletræer.

Aktion Børnehjælp støtter ashramen i bestræbelserne på
at blive uafhængige af støtte udefra. Bl.a. deltog ashramen
i to partnerskabsseminarer, som Aktion Børnehjælp
afholdt i Chennai i august/september 2014 og januar
2015. Vi er sikre på, at ashramen vil nå sit mål, og vi vil
gerne støtte de aktiviteter, der fører dertil.

Ashramen lægger stor vægt på, at drenge
og piger / mænd og kvinder bliver behandlet lige, og at der bliver givet lige meget
omsorg. Pigerne og drengene har mulighed for at vælge forskellige kurser og uddannelser, og i børnehusene vokser de op
som i en stor familie. Både drenge og piger
får lige mulighed for at udvikle sig og for
at stræbe efter en erhvervs- eller universitetsuddannelse. Mange af ashramens stillinger, også dem, der kræver stort ansvar,
er besat af kvinder.
Ashramen (Sri Kanyakumari Gurukula
Ashram) er en af Aktion Børnehjælps ældste samarbejdspartnere, og der er i årenes løb etableret en meget tæt og personlig kontakt mellem Aktion Børnehjælp og
ashramen. De mange aktiviteter og investeringer har resulteret i, at ashramen er
en velfungerende organisation med glade
og tilfredse børn. Ashramen har i mange år
haft et ønske om at være selvforsynende
og uafhængig af støtte udefra. Dette er i
nogen grad lykkedes, men der er stadig et
stykke vej til en 100 procents uafhængighed.

1974

	Operation Tæpper (senere Aktion tæpper og tøj til Mother Teresa)
startes af Marie Risegaard Jakobsen, Sæby. Breder sig herefter til
hele landet
Foto: Arkiv

Yoga – en ældgammel kunst, der giver ro i sindet
Hos Aktion Børnehjælps ældste partner i Kanyakumari bliver børnene
undervist i yoga for at skabe balance og styrke koncentration og
indlæringsevne. Lederen Krishnan fortæller her om det gavnlige ved yoga.
Af: Krishnan, Kanyakumari

Yoga er en oldgammel kunst og videnskab
fra Indien. Ordet yoga stammer fra ’yuj’,
der betyder ”åg” eller ”forene” på sanskrit.
Formålet med yoga er selvkontrol (kontrol
over tanker), at forene ens sjæl med det
Uendelige.
For mere end to årtusinder siden skrev en
stor yogi, tænker og lærd ved navn Patanjali Sutraerne, som er formler eller strøtanker over yoga kaldet Patanjali Yoga Sutraerne. De indeholder 195 korte udsagn, der
forklarer yoga. Sutraerne starter med at
sige, at sindet skal stabiliseres i tankernes
hav. Den første yoga sutra eller strøtanke
er chitta vritti norodah. Den viser, hvordan
man kontrollerer hvirvelvinden af tanker i
ens sind.
Patanjali underviser også i Ashtanga Yoga:
de otte dele af yoga. De er Yama (afholdelse fra ondskab), Niyama (observans
af renhed, tilfredshed), Asana (sæde eller holdning), Pranayama (åndedrætsstyring), Pratyahara (at vende sine sanser
indad), Dharana (koncentration), Dhyana

1975

(meditation) og Samadhi (fuldkommen
tilbagetrækning fra omverdenens sanser
og indre kontrol). Der er også yogaer eller stier. De er Bhakti yoga (hengivelse til
Herren), Karma yoga (at udføre ens arbejde i livet), Jnana yoga (at studere) og
Raja yoga (Den Kongelige Sti).

Yoga for børn
Stillinger i forskellig sværhedsgrad
Yoga er i dag transformeret og er blevet
en udelukkende fysisk træningsform. Yoga
bør læres fra mestre og praktiseres derefter. Det skal det, fordi det involverer åndedrætsøvelser og forskellige stillinger, som
kun en trænet yoga mester kan videregive.
Kun en mester ved, hvordan man udfører
en asana eller indtager en bestemt stilling
sikkert og korrekt.
Hver asana eller stilling har sit eget navn.
Praktiseret korrekt er alle asanaer eller stillinger smukke at se på og hjælper de forskellige kropsdele til at fungere bedre og
udvikle sig. Ud over de traditionelle stillinger er nye asanaer blevet tilføjet af moderne yogalærer over årene.

	Foreningen Abbé Pierres Klunsere opløses og S.O.S. Tørmælks akti
viteter videreføres under navnet ”Abbé Pierres Børnehjælp / S.O.S.
Tørmælk”

Foto: Louise Risum Mortensen

Der er også sværere yogaasanaer. For eksempel, Sirasasana, som betyder ’asana på
ens hoved’ (at stå på sit hoved). Sirasasana
kan kun praktiseres efter et helbredstjek og
efter en udførlig trin-for-trin vejledning af
en mester eller guru.

1977

Børn kan også undervises i simple yogaasanaer. En erfaren yoga-lærer underviser dem. Børn udfører forskellige yogaasanaer. Padmasana (lotusstilling) er simpel
og viser børnene, hvordan man kan sidde
på gulvet med benene over kors. Den er
god for helbredet og til meditation. Børn
undervises også i meditationsteknikker, og
de lærer åndedrætsøvelser.
Som fysisk træning og for at få ro i sindet
er yogaasanaer gode for børn. Hvis de lærer yoga korrekt og praktiserer den godt,
vil den hjælpe til at udvikle deres kroppe
og sind og hjælpe dem til at fokusere mere
koncentreret på deres lektier og læring.
Oversættelse: Kristian Bøg, Kommunikationsudvalget

	Danida støtter i maj landbrugsprojektet ”Abbé Pierre Garden” med
350.000 kr.
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”Min fadder er som en mor for mig!”
Fadderskaber giver udsatte børn en unik mulighed for en god start på livet,
som de kan mærke langt ind i deres voksenliv. Én af de børn er Rathi, der ser
sin fadder som sin egen familie.
Af: Camilla Lund Mikkelsen, kommunikationspraktikant

Rathi har aldrig kendt sine forældre. ”Jeg
har fået at vide, at kort efter min fødsel fik
SKGA besked, og jeg blevet taget hen på
SKGA af lederen af spædbørnshjemmet,”
fortæller Rathi. SKGA står for Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, som er et børnehjem, der tager sig af forældreløse børn
som Rathi.
”De tog sig af mig som var jeg lederens
eget barn,” fortæller Rathi om sin tid på
børnehjemmet. Hun er nu voksen og gift,
og hun husker tilbage på tiden på børnehjemmet som en god og kærlig tid, hvor
man tog sig af hende. Rathi fik en fadder,
der sikrede hende muligheden for at gå i
skole og få en uddannelse. ”Min fadder
er som en mor for mig. Jeg havde nok aldrig fået så god en uddannelse uden hendes støtte. Hun var så glad, da jeg fik min
uddannelse i Computer Science og igen, da
jeg blev gift. Jeg havde nok aldrig fået så

1977

stor succes i livet uden hendes kærlighed
og støtte,” smiler Rathi varmt. Hun husker
tilbage på, hvor hyggeligt det var at sende
og modtage breve fra sin fadder som barn.

er ansat som assisterende professor. Jeg
nyder samtidig at kunne hjælpe SKGA i deres arbejde, og jeg er fortsat i kontakt med
min sponsor,” siger Rathi.

Fadder var æresgæst til brylluppet

Rathi er gået fra at være børnehjemsbarn
til nu selv at arbejde for at gøre en forskel
for børnene hos SKGA. Hun er nu med til at
køre det vigtige arbejde videre og er med
til at sikre, at SKGA kan fortsætte med at
hjælpe udsatte børn i fremtiden.

Rathi og hendes fadder har ikke afbrudt
forbindelsen, da Rathi blev voksen, men er
blevet ved med at holde kontakten. Og det
er da også et særligt bånd, de to har etableret gennem de mange år. De har nemlig ikke nøjedes med at udveksle breve,
men har også mødt hinanden i Indien, hvor
Rathis fadder var æresgæst ved hendes
bryllup. ”Hun stod ved min side til mit bryllup som en forælder gør. Det gjorde mig
meget glad,” fortæller Rathi.
Nu bor Rathi med sin mand i hans landsby,
som hun beskriver som en rolig og uforstyrret by, hvor hun nyder at bo. ”Det er
tæt på mit arbejde på det college, hvor jeg

	Abbé Pierres Børnehjælp modtager i oktober Albert Schweitzer
prisen på 17.791 kr
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Navnet Rathi er opdigtet i overens
stemmelse med reglerne hos SKGA.
Rathis rigtige identitet er redaktionen
bekendt.

1977

	Abbé Pierres Forlag udgiver i november bogen ”Indien set fra Als”,
hvor elever fra Hørup skole behandler ulandsproblemer
Foto: Louise Risum Mortensen

40 år i Aktion Børnehjælp
Klaus Iversen er en stilfærdig ildsjæl med hjertet på det rette sted,
og han tager ubestridt prisen som den, der har været længst tid i
Aktion Børnehjælp. Det har for ham været en tid, som har budt på
alt fra slumbesøg til møde med Mother Teresa.
Af: Camilla Lund Mikkelsen, kommunikationspraktikant

Foto: Privat

Klaus’ Aktion Børnehjælp-eventyr startede i virkeligheden langt tidligere, end
han selv var bevidst om. På en måde startede det allerede, da han som 13-årig var
til loppemarked i en gammel sporvognsremise på Østerbro. Det var nemlig der på
Østerbro, at den første klunseraktion for
Abbé Pierres klunsere blev afholdt i Danmark. Det blev startskuddet til den bevægelse, som mange år senere blev til Aktion
Børnehjælp. ”Abbé Pierres klunsere holdt
et loppemarked oppe i remisen, så der var
jeg oppe sammen med nogle af mine kammerater, for det var jo spændende, hvad
det var for noget. Så egentlig har jeg været med helt fra starten af Abbé Pierres
klunsere og S.O.S Tørmælk (Aktion Børnehjælps tidligere navne, red.), nærmest
inden, jeg selv vidste det,” fortæller Klaus
med et lille smil.
Der skulle gå nogle år, inden Klaus rigtig
blev en del af Aktion Børnehjælp. Men da
den stilfærdige ildsjæl først var kommet indenfor, holdt han ved. Det har han gjort i
snart 40 år.

Militærnægter inspireret af Abbé Pierre
Klaus smiler altid lidt med øjnene. De milde
rynker breder sig som en vifte, og løfter
øjenkrogen i en lille underfundig krølle. At
han aldrig ville gøre en flue fortræd, ses tydeligt af CV’et af vigtige livsbeslutninger,
der blandt andet tæller vegetar og militærnægter. ”I fire år bankede værnepligten på
døren, og jeg fik udsættelse, fordi jeg var
under uddannelse. Men på et tidspunkt
kom jeg til at tænke på, at det at være soldat og skulle lære at slå ihjel og lære, hvordan en bombe skal falde for at skabe flest
mulige problemer, det var ikke noget, jeg
kunne,” fortæller han.

dende idéer, han har, og spændende ting,
han laver. Det ville være interessant, hvis
det var noget, jeg kunne være med i! Så
slog jeg op i telefonbogen, om de fandtes i
Danmark, og det gjorde de,” fortæller Klaus
om sin vej ind i Aktion Børnehjælp. Han blev
taget ind som militærnægter, og fortsatte

Det eneste, der gav mening for Klaus, var
at blive militærnægter. Det var den beslutning, der førte ham ind i Aktion Børnehjælp.
Da Klaus var færdig med at læse i sommeren 1975, kravlede militæret op på nakken
af ham for at få ham ind og springe. Det var
samtidig der, han første gang læste om den
franske præst Abbé Pierre, der havde viet
sit liv til at hjælpe samfundets svageste. ”Jeg
tænkte hold da op! Det var da nogle spæn-

1978

	Støtten fra EU begynder med 100 ton skummetmælkspulver
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Foto: Arkiv

derefter som frivillig. I 1978 blev han headhuntet til en fast stilling i sekretariatet, som
han har haft lige siden.
Klaus’ øjne lyser med en særlig glød, når
han taler om Abbé Pierre. Han fortæller,
hvordan præsten engang blev kaldt ud for
at tale med én, der havde forsøgt at begå
selvmord. Abbé Pierre fortalte manden,
at han ikke kunne hjælpe ham som sådan,
men hvis han kom med hjem, kunne han
hjælpe med at hjælpe andre. ”I den forbindelse sagde han noget i stil med: Det
er vigtigere at have noget at leve for end
at have noget at leve af. Det har inspireret
mig meget,” fortæller Klaus.

Besøg hos Mother Teresa i Indien
Klaus’ arbejde for Aktion Børnehjælp har
flere gange sendt ham til Indien. Blandt andet i 1993, hvor han mødtes med Mother
Teresa, som organisationen på dette tidspunkt havde et tæt samarbejde med. ”Nu
havde jeg læst om hende og også korresponderet lidt, så det at møde hende som
person var meget spændende. Hun var jo
en meget lille dame, men med meget stor
udstråling og karisma. Hun vidste virkelig,
hvad hun ville og kunne få ting igennem,
fordi hun var så vedholdende,” fortæller
Klaus med tydelig beundring for den handlekraftige nonne.
Ikke længe efter Klaus’ besøg hos Mother
Teresa valgte hun at stoppe samarbejdet
med Aktion Børnehjælp vedr. mælkeforsendelserne - ikke som et resultat af besøget, forsikrer Klaus med et smittende smil.
Aktion Børnehjælp havde i mange år sendt
mælkepulver til Kolkata, men nu ville de hellere købe deres produkter lokalt frem for at
få tilsendt det specialblandede mælkepulver fra Danmark. Det fik stor betydning for
Aktion Børnehjælp, som pludselig var nødt
til at genopfinde sig selv uden relationen
til den verdenskendte nonne. Efter et års
tid vendte Mother Teresa dog tilbage. Den
mælk, de kunne få i Kolkata, var slet ikke på
højde med det specialblandede mælkepulver, og hun ville gerne genoptage samarbejdet. ”På det tidspunkt havde vi etableret samarbejde med mange andre og samlede ikke ind til Mother Teresa længere. Så
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enden på det blev, at hun selv betalte mælkepulveret, og vi stod for alt det praktiske
med at bestille og sende, og det fortsætter
den dag i dag,” siger Klaus.

Partnerbesøg og jul hos Missionaries
of Charity
Med de mange nye partnere var der brug
for at skabe en tættere partnerrelation, og
derfor tog Klaus i 1995 på en rundrejse i
Indien og besøgte samtlige partnere. ”Det
var utroligt spændende men også meget
intenst. Der var hele tiden nye steder. Jeg
var max et par dage hvert sted,” husker
han. Rundturen tog ham ud til de fjerneste
landsbyer og de mørkeste slumkvarterer.
Han beskriver stemningen på landet som
præget af en ekstrem ro og stilhed. ”Kontrasten har så været den mørke byslum,
hvor folk bor nærmest skulder ved skulder
i slumkvarteret. Det var lidt, som når man
som barn legede hule og tog et tæppe over
hovedet og sad helt tæt. Man kommer ind
ad sådan en lille dør, og så er der en lille
køkkenniche og et lille rum måske med lidt
personlige ejendele og nogle småting. Ikke
meget andet,” fortæller Klaus.
Rundturen blev afsluttet af et besøg i Kolkata, hvor Klaus holdt jul med Mother Teresas Missionaries of Charity. ”Der var messer og maduddeling på området. Og så var
der noget, som man kunne kalde store badedag, hvor børnene kom, tog tøjet af og
blev vasket fra top til tå. Så fik de nyt tøj på,
og så var de klar til et nyt år,” griner Klaus.

	Vi modtager EU- og Danida-støtte til fire projekter hos vores sam
arbejdspartnere i Indien og Bangladesh
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Livsbekræftende, inspirerende og
samarbejde med dejlige, ligesindede
mennesker

Andre ting har dog også fyldt i Klaus’ liv.
Blandt andet hans 19 gennemførte maratonløb og 2 halve jernmænd. Det virker passende på en måde, at det er langdistance og
ikke 100-meterløb, der tiltrækker ham. Det
vidner nemlig om den udholdende og dedikerede stil, han også bringer til sit arbejde
i Aktion Børnehjælp. Selvom han både har
været medejer af et fitnesscenter og haft
flere andre projekter på sidelinjen, har Klaus
aldrig for alvor overvejet at forlade Aktion
Børnehjælp. ”Hele grundlaget for Aktion
Børnehjælp og den atmosfære, der er, og de
mennesker, som arbejder, har været meget
givende og inspirerende. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået mulighed for at
arbejde med det her og i denne her organisation i så mange år”.

Både i sit private liv og i arbejdslivet har ønsket om at hjælpe andre været en drivkraft
hos Klaus, der både har arbejdet for Ældresagen og siddet i bestyrelsen for Militærnægterforeningen. Det var også det, som
i sin tid drog ham mod Aktion Børnehjælp:
”Det med at få mulighed for at hjælpe andre, det var noget af det, som betog mig,”
siger Klaus. ”Det er ikke fordi, der er sket
nogen større skelsættende begivenhed,
som ligesom har sagt så er det det, jeg interesserer mig for. Jeg har mærket, at det
er noget, der er vokset frem stille og roligt i
mine unge år,” forklarer han.

	Samarbejdet med St. Thomas Hospital and L
 eprosy Centre, Chet
pet, Tamil Nadu, påbegyndes

Sidst i

1970

’erne A
 bbé Pierres Børnehjælp fungerer som Mother Teresas
kontakt i Danmark under navnet ”Mother Teresas
Medarbejdere i Danmark”
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Karins frivillige engagement er mere end en hobby

som driver et børnehjem med ca. 120 fadderbørn, hvoraf de 100 er støttet igennem
Aktion Børnehjælp. Karin og Kaj oprettede
ved hjemkomst selv et fadderskab for en
pige på 6 år efter at have oplevet alle de
glade børn på børnehjemmet og den tilhørende skole. En glæde, som er et direkte
resultat af alle de andre fadderes donationer og SKGAs gode arbejde.

Karin Høy er en af Aktion Børnehjælps super-frivillige. En ildsjæl fra Aarhus,
der siden 1987 har været en del af organisationen, og gjort en mærkbar
forskel for fattige og marginaliserede børn i Indien.
Af: Lars Rachlitz, Kommunikationsudvalget

Når man spørger Karin Høy fra Aktion Børnehjælps lokalkomite i Aarhus, hvad der
driver hende, er det tydeligt, at hun ikke er
blevet konfronteret med den overvejelse
før. Derfor svarer hun først, at hun egentligt ikke ved det. Men efter lidt betænkningstid udbryder hun, at det frivillige arbejde er hendes hobby. Det giver god mening, da en hobby er noget, man dyrker af
lyst - hvilket bestemt er tilfældet, når det
kommer til Karin og hendes frivillige arbejde. Men tager man effekten af hendes
virke med i betragtning, så bliver ”hobby”
alligevel for lille et ord.

Gnisten, der tændte
Karin Høy har siden 1987 været aktiv i Aktion Børnehjælps lokalkomité i Aarhus og
overtog i 1997 formandskabet for afdelingen i den jyske hovedstad. Siden har hun
været en af de drivende kræfter bag organisering af strikkerne og afsending af adskillige hundreder sække med tæpper og
tøj til tusinder af fattige indere. Hendes
store engagement rækker ud over Aktion
Børnehjælp, og så sent som i år var hun,

1981

	Lokalkomiteen på Bornholm startes
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sammen med sin mand, Kaj, igen i Indien,
hvor de hjalp fysisk og psykisk syge hjemløse i Kolkata.
Det hele startede i 1986, da Karin og Kaj
for første gang var i Indien, og mere eller
mindre spontant besluttede sig for at donere nogle af deres ting til værdigt trængende. De slog derfor et smut forbi Mother Teresas hus. Det viste sig, at Mother
Teresa selv var hjemme, og Karin og Kaj
blev velsignet af ikonet selv - en oplevelse,
som gjorde et stort indtryk. Selvom Karin
betegner sig selv som ”almindeligt medlem af folkekirken” og ikke stærkt troende,
blev hun stærkt inspireret af mødet med
Mother Teresa og engagerede sig for første gang i sit liv som frivillig i Aktion Børnehjælp.

Man må gøre noget, hvor man kan
Mødet med fattigdom og elendighed var
ikke noget nyt for Karin Høy, da hun og
Kaj inden den første tur til Indien allerede
havde rejst meget. Én af turene var gået
igennem Sahara i en folkevognboble. Der

1983
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var altså ikke meget, som overraskede Karin ved Indien i 1986. Snarere har det overrasket, at der ikke er sket mere i de områder, som hun vendte tilbage til i år. Den
elendige infrastruktur er den samme. Dog
er der ifølge Karin lidt færre af de helt fattige at se i gadebilledet. Om det skyldes, at
der rent faktisk er færre fattige, eller om
problemet blot er blevet mindre tydeligt,
kan Karin ikke sige.
Uanset hvad, så agter Karin fortsat at gøre,
hvad hun kan. På en opslagstavle derhjemme hænger der et citat af Mother Teresa, som lyder: ” Når de, som har lidt, ikke
vil hjælpe de, som har intet, hvordan skal
nogen så komme frem?”. Et lille stykke visdom, som Karin i den grad må siges at efterleve. Ud over i 1986 og igen i år, var
hun også i Indien i 2012, hvor hun besøgte
Aktion Børnehjælps ældste partner, Sri
Kanyakumari Gurukula Ashram (SKGA),

	Samarbejdet med Asha Nivas, Chennai, Tamil Nadu, påbegyndes
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Karin kan dog ikke selv undervise børnene, hvor meget hun end måtte ønske
det, så turen i år gik til Kolkata, hvor Karin og Kaj mente at kunne gøre en mere
umiddelbar forskel. Denne forskel bestod
bl.a. i noget så konkret og lavpraktisk som
at bade, made, massere og putte de fattige
og syge i seng. Handlinger og omsorg, som
blev gengældt med håndkys og uendelige
mængder af taknemmelighed. Karin måtte
græde af glæde ved disse tilkendegivelser
af taknemmelighed og ikke mindst, da hun
kunne se nogle af alle de utallige tæpper,
trøjer m.m., som hun og de andre strikkere
har sendt af sted igennem årene. Det var
simpelthen helt overvældende for hende
at være der og se, hvordan de strikkede og
hæklede genstande fik anvendelse på et
sted, hvor der virkelig er et behov, og hvor
der blev givet udtryk for, at hjælpen er påskønnet.
At hjælpen er påskønnet, og at der er et
behov, er der også andre, som kan se. Med
sig på turen i år, havde Karin og Kaj mere

	Lokalkomiteen i Silkeborg startes

end 20.000 kr., som de havde indsamlet
forinden via venner, naboer, sportsklubber
og andre - og som de uddelte der, hvor behovet var størst på deres vej.

Det smitter
Evnen til at engagere andre og åbne deres
øjne for at der er et behov og en mulighed
for at hjælpe, er i det hele taget noget, som
ligger til Karin. Under sit besøg ved SKGA i
2012 blev hun gjort opmærksom på, at der
i tilknytning til børnehjemmet var en mark,
som lå brak pga. manglende vanding.
Det fik Karin til at kontakte Grundfos, som
- gennem Aktion Børnehjælp - endte med

at donere 350.000 kr. til et vandingssystem, der i fremtiden vil sikre børnehjemmet og den tilknyttede skole en mere stabil adgang til sund og nærende føde. Adskillige børn fra SKGA har fået nye faddere
på opfordring fra Karin og flere virksomheder ud over Grundfos har doneret til indiske børn gennem Aktion Børnehjælp, efter
at Karin har kontaktet dem. Direkte konsekvenser af Karins enorme engagement,
hendes evne til at spotte et behov samt
vilje og begavelse til at gøre noget ved det.
Egenskaber som har ført til, at Karin har
været nomineret til årets fundraiser i Danmark af ISOBRO i 2013.

Foto: Privat

En tak for det vigtige arbejde
Når man ser tilbage på alt det, som Karins ”hobby” har haft af direkte betydning
for andre mennesker, kan man ikke andet
end at fyldes med en følelse af beundring
og taknemmelighed over, at så megen lidelse er blevet mindsket, og så mange muligheder er forøget som en konsekvens
heraf. Karin pointerede, at hun dog langt
fra er den eneste fra lokalkomiteen i Aarhus, der fortjener tak. Der er for mange til
at nævne dem alle, men Karin fremhævede
selv Dagny Kahr og Kirsten Lave Sloth, som
begge har gjort et kæmpe stykke arbejde.

1985

Den sociale omgang med strikkerne, og
andre frivillige, er endnu en bonus, som
Karin har oplevet igennem sit efterhånden
lange virke som super-frivillig. Hun har nu
nået en alder af 69 år, men det har ikke betydet, at hun har gearet ned. Som hun siger: ”jeg kan ikke lade være”.
Til det kan man kun kvittere med et ”Og
tusind tak for det”.

	Lokalkomiteerne i Døstrup og Aalborg startes

Foto: Privat
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Mød dem det hele handler om
I dag støtter Aktion Børnehjælp en lang række
forskelligartede projekter hos lokale partnere i
Indien, og vi kan se, at det gør en forskel. Over
de næste par sider kan du møde nogle af dem,
der har fået hjælp til at skabe sig deres eget
fundament for en bedre fremtid.

Foto: Camilla Lund Mikkelsen

Genopbygningsprojekt skaber iværksættersucces
Nogle mennesker indeholder et kæmpe potentiale og har blot brug for en lille
håndsrækning for at opnå ting, der overstiger alle forventninger. Sådan et
menneske er Jagannath Jena, der på få måneder har opnået mere end en
fordobling af sin indtægt.
Af: Camilla Lund Mikkelsen, Kommunikationspraktikant

Jagannath Jena er lang og senet at se på, og
han ser alvorlig ud som han står og kniber
øjnene sammen mod solen. Han gør ikke
noget særligt væsen af sig, og lige som
hans landstykke ligger lidt afsides virkede
det ikke som om, han havde behov for at
fremvise sin succes. Jagannath Jena arbejder som daglejer, og ved siden af har han et
stykke land som han leaser til at lave dambrug og havebrug.

Genopbygningsprojekt blev muligheden
for en ny start
I efteråret 2013 ramte supercyklonen
Phailin Indiens østkyst. Området i det
nordlige Orissa, hvor Jagannath Jena bor,
er et af de steder, der blev hårdt ramt med
smadrede huse, oversvømmede marker og
tusindvis af hjemløse til følge. Inden cyklonens hærgen havde Jagannath Jena sin
egen lille fiskedam, men den blev som så
meget andet smadret under cyklonen.
Da Jagannath Jena blev udvalgt til at modtage hjælp til at starte sit dambrug op igen,
tog han det som en chance for at skabe et
bedre liv for sig selv og sine sønner. Han
tog et lån i banken for at kunne lease et
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stykke jord og gravede en ny dam samtidig
med, at han plantede tomater og græskar
for at få en yderligere indtægt.
Tidligere tjente han 15.000 rupees om
året, og han fortæller, at han i år forventer at tjene 43.000 – altså næsten 3 gange
så mange penge. Og det er vel at mærke
kun det første år. Han regner nemlig med
at kunne forøge sin indtægt endnu mere i
de kommende år.

Store ambitioner og fremtidsdrømme
Jagannath Jena kaster det orange net ud
med stærk og sikker hånd, uden at tage
notits af at blive filmet imens. Inden vi ankom, havde han spredt fiskefoder ud for
at tiltrække fiskene, som nu danser for os
som små sorte prikker i et undervands
sceneshow.
Ved at sælge fiskene mens de stadig var
små, har han kunnet sælge dem til klækkerier, og på den måde hurtigt kunnet
tjene nogle penge, som han har investeret
i sin business. Det nye kuld vil han dog lade
vokse sig store nok til at blive solgt på markedet, så han kan få en god pris for dem.

	Abbé Pierres Børnehjælp ændrer 1. september navn til Aktion Bør
nehjælp

1988

	Lokalkomiteen i Århus startes
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Orange græskar og røde tomater giver liv
til farvepaletten på den tørre, brune jord.
Grøntsagerne kan Jennagath Jena sælge på
det lokale marked, og han har også planer
om at begynde at forarbejde græskarene
for at lave chutney, så han får et endnu
større udbytte. Intet skal dog gå til spilde,
så græskarkernerne kan også ristes, og resterne bruges til fiskefoder.

Familien er drivkraften
Glæden over den ekstra indtægt er først
og fremmest glæden ved at kunne give
til familien. Jagannath Jena har to sønner,
hvoraf den ene er gift og har to børn. Jagannath Jenas sønner er stadig under uddannelse, og pengene går primært til deres skolegang.

ledes også til at tilbagebetale penge han
lånte til hendes behandling.

Et lille puf blev til et kæmpe skridt
Jagannath Jena modtog som mange andre hjælp til at starte sin egen fiskedam op,
men han fik transformeret dette til så meget mere. Ideen til at starte noget større
fik han af en landsbrugsrådgiver hos vores
lokale partner ARM, men det var ham selv,
der greb denne idé og førte den ud i livet.
Da vi kørte derfra, sad jeg med en følelse
af, at hvis jeg kommer tilbage om fem år, så
leaser han ikke længere det stykke land –
han ejer det og mere til! Han vil på sin egen
stilfærdige og hårdtarbejdende måde blive
ved med at udvikle og nytænke sin forretning som en ægte iværksættersucces.

Hans kone døde for få år tilbage af livmoderhalskræft, og en del af pengene går så-

1988

	Aktion Børnehjælps Forlag udgiver en plancheudstilling med 9
plancher og tegneserien ”Med Mother Teresa i Calcutta”
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Den første roma på universitetet
Attenårige Siranjeevi har som den første roma i sin landsby
formået at komme på universitetet. Romaer har ikke tradition
for at sende deres børn i skole, og det er derfor en helt
usædvanlig succes. Denne skyldes ikke mindst hans far
Muthumani.
Af: Bettina Sturh Lindskow, Kommunikationsudvalget

”Jeg ville slet ikke være nået så langt, hvis
min far ikke havde støttet mig. Det er jeg
sikker på,” smiler Siranjeevi og ser på sin
far. Der er ingen tvivl om, at de to er far
og søn. De har de samme mandelformede
øjne, brede næser og fyldige læber.

Barnedrøm om skolegang
Da Siranjeevis far Muthumani var barn, levede han og hans familie som traditionelle
romaer. De rejste fra sted til sted for at
sælge hjemmelavede halskæder. Hele dagen stod de i den bagende sol og viste halskæderne frem. De små runde perler glimtede i sollyset, mens sveden løb fra roma
familiens pander. Muthumani vifter med
hånden, mens han fortæller. I årenes løb er
håret blevet gråt, men han husker alligevel
barnedrømmen om at komme i skole helt
tydeligt: ”Jeg gik ikke i skole, men har altid været meget nysgerrig efter, hvad der
skete sådan et sted. Så da vi i en periode
boede tæt på en skole, løb jeg ofte derhen,
for at se hvad de andre børn lavede.”

1991

Trods Muthumanis store drøm om at være
sammen med de andre børn, og lære at
læse og skrive, nægtede faderen at lade
ham deltage i undervisningen. Muthumani
var god til at sælge familiens hjemmelavede halskæder, så de havde brug for ham.
Familien havde nemlig svært ved at tjene
penge nok til at brødføde sig selv. Derfor
opfordrede faderen Muthumani og hans
søskende til at tigge, selvom moderen ikke
brød sig om det. I romasamfundene er tiggeri en helt naturlig måde at overleve på,
og derfor er der ikke mange romaer, der
sætter spørgsmålstegn ved denne praksis.
”Jeg ville ikke tigge.” Muthumani hæver
stemmen og ser på os. ”Jeg vil være et
menneske.” Så en dag sagde jeg til min far:
”Man kan leve uden mad, men ikke uden
værdighed.”
Dette livssyn har han ført videre til sin egen
familie. Drømmen om at komme i skole gik
aldrig i opfyldelse for Muthumani, og der-

	Aktion Børnehjælps Forlag udgiver i august bogen ”Mother Teresa
– Hendes liv og virke”
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Foto: Bettina Sturh Lindskow

for har det været ekstra vigtigt for ham, at
hans egne børn fik chancen.

Skolegang og lektiecafé
I dag er Muthumani leder af romalandsbyen. Han har ikke blot sendt sine egne
børn i skole, men også tilskyndet landsbyens beboere at sende deres børn i skole. Romaerne tænker ifølge Muthumani generelt
ikke langt ud i fremtiden, da de lever fra dag
til dag med deres salg af halskæder. Derfor
er der ikke mange, som tænker over de muligheder, deres børn kan få, hvis de tager en
uddannelse.

	Mother Teresa stopper i august forsendelserne af specialblandet
mælkepulver fra Danmark fordi hun ønsker at købe det lokalt i In
dien

1995

I 2001 begyndte Aktion Børnehjælps lokale
samarbejdspartner Cecowor (Center for
Coordination of Voluntary Works and Research) at interessere sig for romasamfundet. ”Vi fik etableret en god kontakt til Muthumani, da han var en af de første i romasamfundet, der kunne se den langsigtede
nytte af, at romabørn kommer i skole.” fortæller formanden for Cecowor, Susairaj, og
smiler til Muthumani.
Ved at sende Siranjeevi og hans søskende
i skole satte Muthumani et eksempel for
de andre forældre i byen. De fik en ople-

	Mother Teresa opløser den internationale organisation ”co-wor
kers of Mother Teresa”, og Aktion Børnehjælp må ikke længere
kalde sig ”Mother Teresas Medarbejdere”

jeevis tre søstre i samme grad. De har alle
færdiggjort 10. klasse, men har ikke fået
lov at fortsætte. ”Hvis en pige fra roma
samfundet kommer på universitetet og
finder en kæreste, som ikke er roma, vil det
bringe stor skam over familien,” forklarer
Muthumani. Han ved, at hans tre døtre er
meget kloge og dygtige og er ked af, at de
ikke har de samme muligheder som Siranjeevi. Romasamfundets fordomme nægter
pigerne at skabe deres egen fremtid. I stedet er de alle blevet gift og hjælper med at
lave og sælge halskæder ligesom resten af
familien.

velse af, at skolegang er vigtigt, og flere
begyndte at sende deres børn i skole.
Desværre har Muthumanis manglende
skolegang betydet, at han ikke har været i
stand til at hjælpe sine børn med deres lektier. Derfor har han opfordret dem alle til
at benytte sig af den lektiecafe, som Aktion Børnehjælp og Cecowor driver i landsbyen. Siranjeevis og hans fire søskende har
alle brugt lektiecaféen flittigt og har været
glade for at komme der.

Den første på universitetet
Det er nu lykkedes Siranjeevi at komme
på universitetet, hvor han læser en bachelor i handel. Det er tydeligt at se, at Muthumani er meget stolt af sin søn. Hans
øjne lyser, mens snakken går på Siranjeevis flid og gode karakterer. Siranjeevi bliver en smule genert af alt den opmærksomhed, der følger med, når man er den
første roma fra sin landsby, der går på universitetet. Der er ingen af Siranjeevis venner, som er kommet videre med en uddannelse, og de fleste droppede allerede ud af
grundskolen. Siranjeevi tror, at det skyldes manglende opbakning fra deres familier. ”Mine venners forældre beder dem om
at arbejde, så nu er de alle droppet ud af
skolen. Mine forældre har altid sagt, at jeg
skulle uddanne mig. De har aldrig bedt mig
om at arbejde i stedet for min skole, så de
er virkelig helt specielle.” forklarer Siranjeevis og ser på sin far.

Hele familien bakker dog op om Siranjeevis uddannelse. Mange af de penge, som
familien tjener, sender de til Siranjeevi, så
han kan koncentrere sig om at læse på universitetet. Han har fået tildelt et legat fra
the Gypsy Board, men det er langt fra nok
til at få alle omkostninger dækket, så Cecowor hjælper ham også økonomisk.
Således har Siranjeevi nægtet at lade sig
begrænse af, at han er roma. Trods samfundets fordomme går han nu på universitetet og drømmer om at få et godt job som
revisor, så han kan passe på sine forældre.

Romaer i Indien
Romaerne udgør bunden af det indiske samfund. De
udsættes for grov diskrimination og er ikke anerkendt
som befolkningsgruppe af den indiske regering. Det
gør, at de ikke har adgang til positiv særbehandling
som eksempelvis kasteløse og stammefolk i Indien.
Mange romaer i Indien lever i ekstrem fattigdom, og
forekomsten af analfabetisme blandt dem er tæt på
100 %.

Muthumani er meget glad for, at hans søn
har kæmpet for at komme på universitetet
på trods af, at alle Siranjeevis venner har
valgt en anden vej. Desværre gælder faderens opbakning til uddannelse ikke SiranFoto: Bettina Sturh Lindskow
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Sygeplejestuderende bryder den sociale arv
Hvordan bryder man social arv i et land som Indien, hvor man til stadighed –
særligt i landområderne – bliver defineret, hvis ikke stigmatiseret, grundet sin
sociale baggrund? Mød tre viljestærke unge sygeplejestuderende, der kæmper
mod oddsene og er levende eksempler på et sådant brud.
Af: Eva Løvschall Haugaard Pedersen, Projektpraktikant

Klokken er omkring 8 om aftenen, da Sister Rosy banker på døren til mit katolskinspirerede gæsteværelse på St. Thomas Hospital & Leprosy Centre lidt uden for den
mellemstore by Chetpet i det sydøstlige Indien. Hun fortæller, at nu sidder de tre piger klar til at møde mig.

des akka, tamilsk for storesøster, af tuberkulose. ”Min bedstemor sendte mig først på
kostskole, men min onkel og hans kone har
et børnehjem, hvor jeg flyttede til, da jeg gik
i 5. standard [klasse, red.]”. Siden tog onklen hende ind som del af familien, hvor hun
er opvokset størstedelen af sit liv.

Som vi sidder i søstrenes tea room er situationen en kende anspændt og pigerne en
smule generte, men det er kun kortvarigt.
Aktion Børnehjælp har i starten af 2015
opstartet et nyt fadderskabsprogram til
sygeplejerskeuddannelse, og det er med
hjælp herfra, at S. Kanimozhi (18), S. Bhavani (19) og M. Vinnarasi (18) er i færd
med at skabe en fremtid for sig selv og deres familier.

Familien er medlem af Pinsekirken, der er
en afart af kristendommen, hvor man lever
meget simpelt uden smykker og deslige.
Kanimozhi har dog øreringe på, og hun forklarer, at hun gerne må bøje reglerne lidt.
Grundet sygdommene i familien har hun
besluttet at blive sygeplejerske og er særligt
interesseret i at hjælpe kræft- og tuberkulosepatienter.

Kanimozhi, Bhavani og Vinnarasi er førsteårsstuderende på sygeplejerskeuddannelsen på St. Thomas Hospital. Kanimozhi er
vokset op i en landsby uden for byen Vellore
ikke langt fra Chetpet. Som 7-årig mistede
hun sin far til tuberkulose, sin mor til kræft
og året efter moderen døde også hen-
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1995

Modsat de to andre, er hun ikke fra nærområdet og kendte derfor ingen af de andre på skolen og det tilknyttede hostel, hvor
alle studerende bor som en obligatorisk del
af studiet. Kanimozhi virker som en meget
eftertænksom pige, og det må utvivlsomt
have været svært at skulle stå helt på egen
fod – og meget modigt.

	Mother Teresa beder om, at forsendelserne af specialblandet mæl
kepulver genoptages, idet kvaliteten af det indiske mælkepulver er
for ringe

1995

Foto: Eva Løvschall Haugaard Pedersen

Himmeldronningens drøm om en
uddannelse
Bhavani betyder Himmeldronning, fortæller hun mig stolt senere. Bhavani er vokset op i et af Chetpets fattige områder.
Hun blev tildelt fadderskab fra 5. klasse, og
kom derigennem til at kende til det nye sygepleje-fadderskabsprogram. Bhavani har
som Kanimozhi en ret trist familiehistorie;
hendes far blev ramt af pludselig sygdom,
da hun stadig var i sin mors mave. Hun fortæller: ”For 5 år siden døde min bror af livslang leversygdom. Han havde kun én lever,
og vi har altid levet på en saltfri diæt”. Tilsyneladende slækkede broderen på kostvej-

	Samarbejdet med SRD i Andhra Predesh påbegyndes

1996

ledningen som han blev ældre, og som 25årig blev han hasteindlagt men døde efter
en uge på hospitalet. Lægerne havde anbefalet levertransplantation, men selvom
det forblev usagt, er jeg overbevist om, at
operationen har været alt for dyr for familien. Bhavani har nu sin mor og to yngre
søstre tilbage, men bor som en obligatorisk del af sygeplejestudiet på hostellet,
der ligger lige ved siden af nonnernes fælles boligområde. Efter broderens død opfordrede hendes onkel hende til at studere til sygplejerske, og hun fortæller, at
hun gerne vil kunne hjælpe andre. Derfor
fulgte hun hans opfordring og spurgte Si-

	Samarbejdet med ARM, Orissa, påbegyndes

ster Alphonse, den fadderskabsansvarlige,
om et sponsorat ville være muligt. Det var
det heldigvis.
Vinnarasi er også fra lokalområdet i Chetpet, og hun og Bhavani har været veninder inden de startede på sygeplejestudiet.
Vinnarasi har stadig begge sine forældre,
men moderen er desværre blevet så syg inden for de senere år, at hendes far har måttet opsige sit job for at passe hende. I praksis er det derfor Vinnarasis anna, eller storebror, der forsørger hele familien med de
omkring 8.000 rupees (ca. 800 DKK), han
tjener månedligt som mekaniker. Ifølge sister Alphonse kan en familie på fire som regel overleve for 10.000 rupees om måneden, så broderens indkomst, der skal dække
udgifter til mad, elektricitet, lån og husleje
for fire voksne, rækker ikke langt.
På grund af sin mors sygdomme, diabetes,
astma og forhøjet blodtryk, har Vinnarasi
følt sig kaldet til at blive sygeplejerske. Alle
tre fortæller, at uden et fadderskab, havde

det ikke været muligt for pigerne at videreuddanne sig. Nu får de en reel chance for
både at støtte deres familier økonomisk og
i form af viden om sundhed samt at skabe
en bedre fremtid for sig selv og familien.

God stemning trods travle dage
Den generthed, som pigerne udviste i
starten, er nu vendt 180 grader, og da vi
kommer ind på hostellet vender stemningen af rolig læseatmosfære på gangene til
højrøstet hønsegård. Som vi går rundt på
den åbne kvadratiske gang med himmelkig og et stort træ voksende i bygningens
centrum, samler vi en længere hale af sygeplejestuderende fra de tre årgange. Pigerne har nemlig læsetid nu mellem ni og
ti og sidder på gangenes gulve og læser.
Deres skoleuge varer fra mandag til lørdag, og deres daglige program er pakket.
Kl. 5-5.30 står de op og går til messe kl.
6. De studerende er overvejende hinduer,
men flere er kristne, herunder Vinnarasi
og Kanimozhi. Under de daglige morgenog aftenmesser beder alle hver især til de-

Om skribenten:
Siden midten af februar har Eva Løvschall Haugaard Pedersen været bosat i Chennai,
hovedstaden i staten Tamil Nadu, som Aktion Børnehjælps praktikant. Hendes arbejde
har bestået i at besøge og samarbejde med Aktion Børnehjælps partnere i byen, samt
St. Thomas Hospital og Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Eva er på sidste år af sit
kandidatstudie i bysociologi og har derfor en særlig interesse for udvikling både i byerne
og på landet .
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	Samarbejdet med Cecowor i Gingee, Tamil Nadu, påbegyndes

St. Thomas Hospital & Leprosy Center:
• Oprettet som spedalskhedshospital i 1960 af den
tyske nonne Dr. Maria Aschhoff
• Sygeplejerskeuddannelsen har eksisteret siden 2007
• Aktion Børnehjælp startede samarbejdet med
sygeplejerskefadderskaber i 2015
• Aktion Børnhjælp har samarbejdet med St. Thomas
om fadderskaber til kasteløse børn siden 1979
Det koster 425 kr/md.
for et sygeplejerske-fadderskab.
Læs mere på www.aktionb.dk/fadder

res gud(er). Morgenmaden starter kl. 7 og
herefter undervisning fra 8-17 med pauser på sammenlagt halvanden time. Halvanden times fritid er, hvad pigerne har efter skole, for ellers står den på bøn/rosary,
aftensmad, læsning og så sengetid klokken
22. Jeg har nu indtryk af, at de alligevel finder tiden til også at have det sjovt, for da
jeg spørger dem, om de aldrig chit-chatter,
fniser de højlydt og nikker bekræftende.
Efter 2-3 timer og et helt overvældende,
imødekommende og latterfuldt besøg på
pigernes hostel er jeg retur på mit værelse
med en afslappet og opløftende følelse af,
at der i hvert fald er tre unge piger derude,
der kan gå en bedre fremtid i møde takket
været et fadderskab. Og kan man hjælpe
tre, ja bare én, så er det det hele værd.

1999

	Lokalkomiteen i Ranum startes

Foto: Eva Løvschall Haugaard Pedersen

Artikelserie:
Indien – et land med udfordringer
I løbet af de sidste årtier er den økonomiske vækst i Indien
løbet afsted, og du har sikkert hørt historier om en galop
perende teknologisk udvikling og en voksende, købestærk
middelklasse. Det er dog ikke hele sandheden. Indien er
stadig et land med mange udfordringer i forhold til blandt
andet skolegang, fattigdom og underernæring.
På de næste sider kan du bliver klogere på Indiens
udfordringer i dag.

Økonomisk udvikling og fattigdom i Indien
Af: Lars Rachlitz, kommunikationsudvalget

Indien omtales i dag ofte som en kommende økonomisk stormagt. Denne status
skal dog ses i lyset af, at Indien er et enormt
land - både geografisk og indbyggertalsmæssigt. Landets BNP (bruttonationalprodukt - et mål for værdien af et lands samlede produktion) per indbygger ligger stadig langt under det danske, selvom landet
siden begyndelsen af 90’erne har præsteret vækstrater på mere end 7 % om året.
Så selvom Indien er på vej frem, så skal man
huske på, at landet startede på et meget
fattigt udgangspunkt.
Store dele af befolkningen (55 % i 2012)
er eksempelvis fortsat beskæftigede i den
traditionelle landbrugssektor med små
stykker jord uden umiddelbar udsigt til en
forbedring af deres levevilkår. Det er stadig et faktum, at forskellen imellem rig og
fattig er væsentligt større end i Danmark,
og at et lands samlede økonomiske fremgang ikke er nogen garanti for, at landets
allerfattigste nødvendigvis går bedre tider
i møde.
Indien er fortsat officielt et udviklingsland.
Knap to tredjedele af befolkningen – cirka
900 millioner mennesker - lever for mindre end 12 kr. om dagen. Det sociale sikkerhedsnet og offentlige uddannelsessy-
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stem efterlader meget tilbage at ønske, og
mange børn bliver bragt til verden i et samfund, som ikke giver dem egentlige muligheder for at skabe sig en bedre fremtid. Man
hører af og til, at Indien har skabt en middelklasse på 300 millioner mennesker, men
kigger man bagom tallene, opdager man, at
”middelklasse” har en helt anden betydning
i Indien end i for eksempel Danmark. Det er
således kun 5 % af befolkningen eller cirka
60 millioner mennesker, som tjener mere
end 70 kroner om dagen.
De tre største samhandelspartnere er Kina,
De Forenede Arabiske Emirater og USA.
Erhvervsstrukturen ser således ud, at landbruget udgør 17 % af BNP, industrien 18 %
og servicesektoren 65 %.
Indisk industri er stærk inden for bl.a.
IT-software, medicinalvarer, biotek, bilproduktion og film - de såkaldte Bollywood-film. Inden for servicesektoren,
som omfatter alt fra gadehandel og småhåndværk til transport, turisme og finans,
udgør call-centre samt mobiltelefoni vigtige områder.
Store dele af servicesektoren, som finanssektoren, er præget af offentligt ejerskab
og lav effektivitet, og mange har kaldt på

	Aktion Børnehjælp får sin egen hjemmeside

2004

øget privatisering for at skærpe konkurrencen.
Arbejdsløsheden i Indien ligger på et kronisk højt niveau - i underkanten af 10 %,
hvilket væksten visse steder i økonomien
ikke i sig selv kan dæmme op for. Problemer som arbejdsløshed, ulighed, fattigdom, lav eller manglende uddannelse, korruption og en haltende infrastruktur kan
næppe løses af øget økonomisk vækst
alene og kan endda vise sig at bremse den
fremtidige vækst.
Ifølge Yale og Columbias Environmental
Performance Index er Indiens forureningsproblemer værre end Kinas, og i luftforureningskategorien ligger Indien på en klokkeklar sidsteplads ud af 132 nationer. Luftkvaliteten i storbyerne er mildest talt elendig og direkte sundhedsskadelig på grund
af bilernes udstødning og landets store afhængighed af kul. Problemer som disse
skal også medregnes, da de har en direkte
negativ indvirkning på borgernes livskvalitet og helbred. Der lægges da også i disse
år internationalt pres på lande som Indien
for at nedbringe forureningen – ganske
vist for at mindske klimaforandringerne,
men en sidegevinst ville være folkesundheden.

	Tsunamien rammer Indiens Østkyst i december. Aktion Børne
hjælp er hurtig til at afsende nødhjælp, godt 300.000 kr, og får hur
tigt afsat ca. 100 tsunami-fadderskaber
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Fejl- og underernæring i Indien
Af: Camilla Lund Mikkelsen, Kommunikationspraktikant

En stor del af Indiens befolkning lider af fejlog underernæring. Særligt børn er hårdt
ramt. Selvom Indien har oplevet en kraftig
økonomisk vækst gennem de sidste 20 år,
er andelen af underernærede børn under 5
år stadig blandt de højeste i verden.
Underernæring blandt børn skaber store
problemer. Det kan have indflydelse på
deres kropsvækst og udviklingen af deres
kognitive evner, hvilket kan give dem indlæringsvanskeligheder og gøre det svært
for dem at gå i skole. Børn, som er hæmmet i deres vækst, er oftere syge end andre børn, og de har en større risiko for at
udvikle eksempelvis diabetes og hjertekarsygdomme senere i livet. På verdensplan dør hvert år 1 million børn under 5 på
grund af hæmmet vækst.
Mange indere lider af blodmangel, hvilket
betyder, at de har færre røde blodlegemer
end normalt. Det kan gøre personen mere
træt og sløv samt give hovedpine og svimmelhed. Hos børn under 5 år kan det påvirke og forstyrre deres udvikling. Mangel
på vitaminer, særligt vitamin A, er ligeledes
et problem i den indiske befolkning.

2006

Fejl- og underernæring blandt indiske børn:
• Næsten halvdelen af Indiens børn er
undervægtige
• Omkring 45 % er hæmmede i deres
vækst
• 20 % er akut undervægtige
• 75 % lider af blodmangel
• 57 % mangler vitamin A

Årsager til fejl- og underernæring i
Indien
Indtil for et par år siden har man været
overbevist om, at mangel på mad var den
primære årsag til fejl- og underernæring.
Det har dog vist sig, at dårlig hygiejne kan
have endnu større betydning end mangel på mad. I Indien har mange ikke adgang til rigtige toiletter, så når de skal på
toilettet, foregår det for manges vedkommende i den fri natur. Det forurener området og gør, at befolkningen hele tiden udsættes for bakterier, der gør dem syge. Når
små børn hele tiden er syge af diarré og lignende sygdomme, kan de ikke optage alle
næringsstofferne fra maden.

får nok mad, får de ikke alle de næringsstoffer, kroppen har brug for.

Det betyder dog ikke, at man skal undervurdere mangel på mad, som stadig er et
problem for cirka 200 millioner indere.
Mange fattige indere har desuden ikke råd
til at spise en varieret kost, så selv om de

For helt små børn kan fejl- og underernæring også skyldes, at mødrene mangler viden om, hvordan de bedst tager sig
af deres børn og giver dem mad i de første 2-3 leveår. Samtidig kan et spædbarn

	Samarbejde om fadderskaber startes med Care for Poor Children
(CPC) i Vellore i Tamil Nadu.
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2010

	Aktion Børnehjælps sekretariat flytter i foråret til de nuværende lo
kaler i kontorfællesskabet i Vermundsgade på Østerbro i Køben
havn

2013

også være underernæret allerede ved fødslen, hvis moderen er det under graviditeten. Mange indiske kvinder er stadig teenagere, når de føder første gang, og deres
kroppe er ikke klar til at bære et barn. Derfor lider en stor del af dem af blodmangel,
og de tager langt mindre på under graviditeten end normalt.

	Aktion Tæpper og Tøj til Indien (Mother Teresas arbejde) stopper
i foråret. Aktion Børnehjælps tæppecentre fortsætter arbejdet som
selvstændige foreninger og med nye modtagere

Indiens kastesystem

omgivelser. I dag kaldes de ofte for ”dalitter”, de undertrykte. De fleste af dem må
stadig i høj grad et liv adskilt fra de øvrige
kaster og bliver ofte henvist til det mest
beskidte og nedværdigende arbejde.

Af: Marie Vestergaard Bjerre, Kommunikationsudvalget

Kastesystemet er et mere end 2.000 år
gammelt system, der opdeler det indiske
samfund i en social rangorden. Systemet er
forbundet med hinduismen, og selvom der
også er megen modstand mod kastesystemet, er det stærkt rodfæstet i flere dele af
Indien. Systemet er blandt andet med til at
bestemme, hvem man kan gifte sig med,
hvilke muligheder for uddannelse man har,
hvilket job man kan varetage og hvor meget jord man må eje.
I Indien bliver du født ind i en bestemt kaste, og du har ikke mulighed for at bevæge dig hverken op eller ned af den sociale rangstige i løbet af et liv. Det skyldes
systemets tilknytning til den hinduistiske
tro på genfødslen (karma). Det er den enkeltes tidligere levevis, der afgør, hvilket liv
denne bliver genfødt i. Mange hinduer vil
derfor argumentere for, at det at være født
i en lavere kaste vil være selvforskyldt og
derfor retfærdigt.

Der findes fire rangordnede
hovedkaster:
1.
2.
3.
4.

Brahmin – Præstekasten
Kshatriya – Krigerkasten
Vaishya – Bonde- og handelskasten
Sudra – Tjenerkasten

Dalitterne i Indien lever ofte under forhold,
der kan sammenlignes med apartheid, da
den diskrimination og undertrykkelse, de
ofte mødes med, rammer dem på næsten
alle områder. Ofte nægtes de kasteløse basale menneskerettigheder og bliver udsat
for tvangsarbejde, vold, voldtægt, mord
og daglig diskrimination. De bliver ofte
nægtet adgang til templer, restauranter og
fælles ressourcer som eksempelvis brønde.

Foto: Jonas Nilaus

		
Hovedkasterne er yderligere opdelt i kaster indbyrdes, som ligeledes er hierarkisk
ordnede. Der er knyttet forskellige privilegier og grader af renhed og urenhed til de
respektive kaster, og traditionelt set er de
mest ’urene’ erhverv forbeholdt lavkaster
eller kasteløse. Det siges, at systemet i sin
tid blev udviklet af brahminerne, præstekasten, i ønsket om at positionere sig højest i samfundet.

De Kasteløse - Dalitterne
Den laveste kaste, shudraerne, kan opdeles
i to undergrupper: Dem man godt kan røre
ved og så de urørlige. De urørlige betragtes som beskidte og forurenende for deres
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	Aktion Børnehjælp kommer på facebook

Foto: Andreas Aae

fortsættes næste side . . .

Kastesystemet i dag
I 1950 vedtog Indien sin forfatning, som
forbyder urørlighedspraksis, diskrimination og anden forskelsbehandling på baggrund af kastetilhørsforhold – uden dog
at forbyde selve kastesystemet. I stedet
er der kommet nye love, som skal sikre de
kasteløses vilkår igennem et kvotesystem,
der reserverer et antal pladser til de lavere
kaster i offentlige jobs, på universiteterne
og i parlamentet.
Til trods for den nye lovgivning lever størstedelen af de kasteløse stadig på samfundets dybeste bund og har kun små og få
chancer for at forbedre deres livssituation.
Dette udspiller sig især i landområderne,
hvor traditionerne prioriteres højt, og hvor
der netop er mulighed for at kende til alles kastetilhørsforhold. Diskriminationen
har desuden medvirket til, at flere kasteløse har set sig nødsaget til at konvertere

til andre religioner såsom kristendom eller
islam i håbet om et bedre liv. Religiøs omvendelse har dog ikke vist sig som nogen
succes, og de bliver af store dele af samfundet stadig betragtet som urørlige og
udsat for diskrimination.
I byerne er der en noget mere pragmatisk holdning til kastesystemet. Det skyldes formentlig, at det er en større udfordring at undgå urenheden i for eksempel
busser, på gaden eller på arbejdet, ligesom
det skyldes uddannelsesniveauet i byerne,
hvor mange lægger afstand til kastepraksisser.
Man kan kun håbe, at denne mere pragmatiske holdning med tiden vil vinde mere
indpas både i de private hjem og i landsbyerne, hvor kastediskrimination desværre
stadig er normen fremfor undtagelsen.

Skolesystem og skolegang i Indien
Af: Micha Olivia Mastek, Projektudvalget

Ifølge FNs børnekonvention fra 1989 har
alle verdens børn ret til en uddannelse. Alligevel viser undersøgelser foretaget af
UNESCO, at 67,4 millioner børn verden
over ikke går i skole, og at endnu flere deltager uregelmæssigt og dropper ud. I 2010
blev en lov vedtaget i Indien, der skal sikre
børns ret til skolegang og uddannelse. Sko-
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legang er nu, i tråd med børnekonventionen, obligatorisk og gratis for alle børn
mellem 6 og 14 år.
Skoleåret går i Indien normalt fra juni til
april. Børn i den obligatoriske skolealder går i primary school og upper primary
school. Primary school går fra 1. til 5. klas-

	Orkanen Phailin rammer i oktober Indiens østkyst. Aktion Børne
hjælp afsender katastrofehjælp og får 1,6 mio. kr. fra Bestsellerfon
den til genopbygningsarbejdet
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	Bevilling fra CISU til at gennemføre et partnerskabsprojekt med
Cecowor, SRD, SKGA og ARM, så de kan udvikle sig organisatorisk

2014

	Ånden fra klunserne fortsætter, da Aktion Dynehjælp opstartes i
efteråret med salg af brugte dyner i Skindergade i København

setrin, og børnene starter normalt, når de
er seks år gamle. Upper primary school går
fra 6. til 8. klassetrin, og børnene er normalt 11 år, når de starter, og 14 år, når de
stopper. Secondary school indeholder 9. og
10. klassetrin, men er ikke obligatorisk.
Efter secondary school er der mulighed for
at tage 11. og 12. klassetrin på higher-secondary school. Da denne del af uddannelsen er målrettet elever, der ønsker at tage
en akademisk uddannelse og specialisere sig
inden for et felt, kaldes den også pre-university. Herefter er der mulighed for at søge ind
på et universitet. Hvis man i Indien ønsker
en mere specialiseret teknisk uddannelse,
er der mulighed for, i stedet for secondary
school, at tage en teknisk uddannelse.
De fleste skoler i landet er offentlige. Der
findes også privatskoler, men de er dyre,
og mange har ikke mulighed for at betale
for deres børns skolegang.

Udfordringer og forhindringer
Selvom initiativet til at give børn i Indien en
uddannelse klinger godt, har det desværre
ikke været nok til at ændre på uddannelsessituationen i Indien. Ifølge UNESCOs Education for all, global monitoring report fra
2014 er over 37 % af Indiens befolkning analfabeter. Af dem der starter i skole, dropper en stor del ud, inden de når 5. klasse.
Halvdelen af alle børn lærer ikke basal læsning, skrivning og matematik. Især i landområderne i Indien er analfabetismen stor,
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og piger og kvinder udgør den største del af
uuddannede i landet.
Stor fattigdom i Indien er en af grundene
til, at mange børn ikke kommer i skole.
Mange forældre er afhængige af, at børnene kan arbejde og tjene penge, selvom
børnearbejde er ulovligt i Indien. Andre årsager til, at mange aldrig gennemfører en
skolegang, er tidlige ægteskaber, samt diskrimination mod de lavere kasters børn i
det offentlige skolesystem.

	Foreningen Aktion Børnehjælps Venner (FABV) oprettes. Formålet
er at støtte Aktion Børnehjælps arbejde.

2015

Kvalitetsuddannelse eller spild af tid?
De fleste offentlige regeringsskoler er af
utrolig dårlig kvalitet, og der er stor mangel på veluddannede og dygtige lærere. Den
dårlige kvalitet af de offentlige grundskoleuddannelser er et stort problem, da det
blandt andet betyder, at de allerede dårligt
stillede børn ikke får en ordentlig uddannelse, mens ressourcestærke børn får dyre
privatskoleuddannelser. Dette er med til
at øge den sociale kløft yderligere. Uddannelse er ofte den bedste vej ud af fattigdom

	CISU bevilling på knap 1.000.000 kr. til et børnerettighedsprojekt
hos Cecowor

2015

og marginalisering, men desværre er der
mange forhindringer på vejen for store dele
af Indiens fattige befolkning.
Dog er der sket en positiv udvikling igennem årene. Fra 1950 til 2011 er antallet af
børn, som bliver indskrevet i 1. klasse steget
fra 19,2 millioner til 139,9 millioner. Fokus
på uddannelse og behovet for veluddannede børn og voksne er altså stigende, og
forhåbentlig går det fortsat i den rigtige retning for indiske børns ret til en uddannelse.

	Aktion Børnehjælp åbner et lille kontor i Bangalore i Indien, som
skal støtte partnernes udvikling og mobilisere ressourcestærke in
dere
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Hjælp indiske børn mod en bedre fremtid
Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på:
Reg: 1551 Konto: 5401321 (Projekter)
Reg: 1551 Konto: 6122000 (Fadderskabsprogrammet)
MobilePay: 91 52 87 78

Kontakt Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th.,
2100 København Ø
Tlf./fax: 35 85 03 15 (bedst kl. 9-12)
Email: aktionb@mail.dk
www.aktionb.dk
facebook.com/AktionBoernehjaelp

Hvorfor støtte Aktion Børnehjælp?
Vi kan ikke redde hele verden.
Men sammen kan vi gøre en stor forskel
– en hel verden til forskel for det enkelte barn.

Vil du være med?
Gør det fordi
• Du 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 bidragsydere
Tlf: 35 85 03 15
Mail: aktionb@mail.dk
www.aktionb.dk
Reg: 1551 Konto: 5401321

