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Der er lige nu mere end 50 børn, der venter på
en fadder. Børnene står i en meget svær situation, hvor de risikerer ikke at få den skolegang,
der er så nødvendig for en sund udvikling, både
for dem selv, deres familie og for samfundet. Se
på vores hjemmeside, hvordan du som fadder
kan give et barn en bedre barndom og fremtid.

Uddannelse, sundhed og mad
FNs Børnekonvention blev vedtaget i
1989 af mere end 190 lande, og det er
dermed den af FNs konventioner, som
flest lande har forpligtet sig til at
følge. Selvom børn allerede var omfattet af de generelle menneskerettigheder, var der enighed om, at der
var brug for særlige rettigheder for
børn.
Det fremgår af konventionen, at verdens lande ”skal respektere og sikre
de rettigheder, der er fastsat i denne
konvention, for ethvert barn inden
for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres
eller værges race, hudfarve, køn,
sprog, religion, politiske eller anden
anskuelse, national, etnisk eller social
oprindelse, formueforhold, handicap,
fødsel eller anden stilling”.
Det fremgår desuden af konventionen, at landene ”skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at
barnet beskyttes mod alle former for
forskelsbehandling eller straf på
grund af barnets forældres, værges
eller familiemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller
tro”.
I Aktion Børnehjælps vedtægter fremgår det eksplicit, at et af vores kerneformål er at udbrede kendskabet til

børns og unges rettigheder. I praksis
arbejder vi med dette på tre områder:
Uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed.
Uddannelse er nødvendigt for, at fattige og udsatte børn i Indien kan få
muligheden for at skabe sig en bedre
fremtid. Det er samtidig gennem uddannelse, at børn kan blive bevidste
om deres rettigheder – og på baggrund af dette kræve deres ret, når
det er nødvendigt. Derfor har vi i over
50 år støttet børns skolegang gennem dels fadderskaber, dels støtte af
skoler og lektiecaféer, dels projekter i
lokalsamfundene, der oplyser om
børns rettigheder.
Sundhed – både fysisk og psykisk – er
selvsagt afgørende for et barns velvære og trivsel. Derudover er børns
trivsel afgørende for, at de kan tilegne
sig læring. På vores skoler og børnehjem er der derfor altid tilknyttet en
sundhedsplejerske eller en læge. Desuden er dårlige sanitære forhold en
kilde til mange af de værste sygdomme i Indien. At sikre sunde sanitære
forhold er således en forudsætning
for vores øvrige arbejde for børn.

en nærende kost. Desuden kommer
mange af de fattigste børn fra fattige
bondefamilier. Alt for ofte trækkes
børnene ud af skolen, når der er økonomiske problemer på hjemmefronten – for at sikre familiens overlevelse. Derfor arbejder vi også med fødevaresikkerhed, for eksempel støtter
vi landsbybrønde og frugttræer. Og
frivillige i Aktion Børnehjælps projektudvalg har for nylig udarbejdet en ansøgning til et stort projekt, der skal
hjælpe med at organisere marginaliserede småbønder, så de kan få et
bedre udbytte af deres afgrøder.
I dette nummer af bladet kan du læse
mere om uddannelse og sundhed i Indien, samt hvordan vi, vores partnere
og andre arbejder for børns rettigheder
Rigtig god læselyst, og tusind tak for
din støtte til vores arbejde.
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer
Dragsdahl
Bestyrelsesformand

Hvis man er sulten, bliver indlæringen
ringere, og hvis man underernæres, er
man også mere udsat for alvorlige
sygdomme. Derfor er det vigtigt med
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Hvad har indiske børn egentlig ret til?
Af Therese Boje Mortensen, projekt- & formidlingspraktikant i Aktion Børnehjælp

’Uddannelse er en menneskeret’. Det fortæller Aktion Børnehjælps indiske partnerorganisationer til børn,
forældre og myndigheder. Men hvad er en menneskeret egentlig? Hvad har man som indisk barn ’ret’ til?
Og hvem har pligt til at opfylde disse rettigheder?
Menneskerettigheder er ikke bare abstrakte og idealistiske idéer om en
bedre verden. I De Forenede Nationers (FN’s) regi er de derimod konkrete rettigheder, som lande har forpligtet sig til at opfylde gennem konventioner. Én af disse er Børnekonventionen, som Indien ratificerede i
1992. Dermed forpligtede Indien sig
til at sikre alle børn under 18 år de ret-

tigheder, der står i konventionen.
Men selvom børn ifølge Børnekonventionen har ret til uddannelse, betyder det ikke, at Indien forbryder sig
mod menneskerettighederne, hvis et
indisk barn ikke går i skole. Det er til
gengæld et brud, hvis Indien ikke bliver ved med at tage skridt henimod,
at skolegang bliver universelt. På FNsprog hedder det at ’progressivt reali-

Cecowors demonstration for børns rettigheder
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sere’ rettigheder. I FN findes en række
komitéer, som jævnligt tager stilling
til hvorvidt de lande, som har ratificeret en konvention, tager disse skridt.
FN har dog ikke magt til meget mere
end at udarbejde anbefalinger eller
’shame’ lande, der forbryder sig mod
menneskerettighederne.
Da der ikke er en regional menneskerettighedsdomstol i Asien (som f.eks.
den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Europa), er Indien ikke
bundet af andet end sine FN-forpligtelser. Disse skal Indien sørge for, at
deres egne love er i overensstemmelse med.
Retten til uddannelse
Indien vedtog i 2009 en lov ved navn
Right of Children to Free and Compulsory Education Act. Ifølge denne lov
har alle børn mellem seks og fjorten
år ret – og pligt – til gratis uddannelse. Loven handler bl.a. om at selv
børn, der ikke har identitetspapirer,
skal kunne blive registreret på en
skole, og at børn ikke skal kunne tvinges til at bestå en test for at fortsætte i skolen.

Børneægteskab og misbrug er
forbudt ved lov
Siden Indien ratificerede FN’s Børnekonvention, har landet også vedtaget
love, der skal beskytte børn mod ægteskab og misbrug. For eksempel blev
The Prohibition of Child Marriage Act
vedtaget i 2006. Ifølge denne lov er
det forbudt at gifte piger under 18 og
drenge under 21. Det er strafbart at
vie børn, og det er strafbart for mænd
at gifte sig med piger under 18. Desuden vil anmeldte børneægteskaber
blive erklæret ugyldige.
Med Protection of Children Against
Sexual Offences Act fra 2012 kom der
for første gang i Indien en samlet lovgivning om børnemisbrug (i stedet
for at elementer af misbrug, som f.
eks. voldtægt, faldt under sektioner
af straffelovgivningen). Loven fra
2012 gør det bl.a. strafbart at slå børn
i skoler og at misbruge børn seksuelt.
Med ret kommer pligt
Fordelen ved at arbejde med børns
sundhed og uddannelse under paraplytermen ’menneskerettigheder’ er
at med (et barns) ret, kommer (en
stats) pligt. Desværre har Indien ofte
svært ved at leve op til sine internationale og nationale forpligtelser.
Selvom omtrent halvdelen af voksne
kvinder i Indien (et land med en befolkning på over 1,3 milliarder) blev
gift før de var 18, blev der i 2015, iføl-

ge Indiens National Crime Records
Bureau, kun anmeldt 296 sager om
børneægteskab. Dette tyder på, at
der er al for lidt viden om de eksisterende love, og at myndighederne ikke
gør meget for at implementere dem.
Som aktiv NGO i Indien er det derfor
ikke kun vores opgave at sørge for at
nogle af de mange udsatte børn, som
ikke får den uddannelse, de har ret til,
kan blive hjulpet med skolegang – det
er også vores opgave at arbejde sammen med de eksisterende myndigheder for at få dem til at leve op til deres
menneskerettighedsforpligtelser, så
de på sigt kan tage ansvar.

Mange af Aktion Børnehjælps partnere arbejder nu i stort omfang med
at oplyse børn og lokalsamfund om
børns rettigheder. Det gælder bl.a.
vores partnere ARM i Orissa og
CECOWOR i Tamil Nadu. Begge har
hjulpet en lang række skoler med at
etablere
børnerettighedsklubber,
som får viden om gældende lovgivninger, og om hvordan man kræver
sine rettigheder. Børnene er derefter
ambassadører overfor andre børn, så
denne viden bliver spredt. Samtidig
bliver der holdt workshops for politi,
jurister og lærere, som skal lære at
respektere børns rettigheder.
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Interview med lederen af St. Thomas Hospital
Af Klaus Iversen, frivillig medarbejder i Aktion Børnehjælp

Maria Rathinam leder St. Thomas
Hospital and Leprosy Centre i
Chetpet, hvor faddere gennem
Aktion Børnehjælp støtter børn i
deres grundskoleuddannelser samt
uddannelse af sygeplejersker.
Hvorfor er uddannelse, sundhed og
fødevaresikkerhed vigtige hos St.
Thomas ?
Uddannelse bidrager til sociale ændringer i samfundet og øger menneskers værdighed. Det fjerner også fattigdom i samfundet og giver en masse
selvtillid hos det enkelte menneske.
Især betyder dét at give uddannelse til
kvinder, at man giver uddannelse til
hele familien. Uddannelse fjerner en
masse uvidenhed hos mennesker.
Hvad angår programmet for uddannelse af sygeplejersker, så hjælper det
de unge kvinder til at udvikle deres
personlighed. De opnår også viden og
udvikler deres faglige færdigheder. I
løbet af uddannelsen får de kendskab
til forskellige kliniske specialiteter,
som hjælper dem, når de skal give
omsorg for patienterne. De udvikler
ligeledes fine, interpersonelle relationer og færdigheder indenfor kommunikation. En faglig uddannelse er dyr i
Indien, og der er mange, der har brug
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for hjælp til at starte på en videregående uddannelse. Men efterfølgende
er de sikre på et fast job.
Sundhed omhandler både din fysik,
din mentale tilstand og dit sociale liv.
Alle har ret til et godt helbred og velvære. Sundhed er på den ene side et
meget personligt ansvar og på den
anden side en stor samfundsmæssig
bekymring. Det involverer således en
række fælles tiltag på hele det sociale
område – personligt, samfundsmæssigt og nationalt – for at beskytte og
fremme sundhed. Der er forskellige
faktorer, så som befolkningstal, fattigdom og fejlernæring, som kan påvirke dit liv negativt. Med dette for
øje prioriterer vi på St Thomas pigerne i vores lokalområde højt, således at
de, når de er færdige med uddannelsen, kan støtte deres familier og forbedre deres sundhedsstandard, uddannelse af deres børn og levevilkår.
Sundhed er en rigdom. Hvis en person bliver syg, er selve livet i fare. At
have et godt helbred giver rigdom i
den enkeltes liv.
Når du har adgang til fødevarer fjerner det frygten for sult, ligegyldigt
om man får nærende mad eller blot
har adgang til mad. Sygeplejeuddannelsen gør den enkelte studerende

økonomisk selvkørende. På den måde
bliver de uafhængige, kan klare deres
behov og kan forbedre deres levestandard.
Hvem får gavn af jeres aktiviteter?
Dem, der får direkte gavn af vores aktiviteter, er alle dem, der er helt eller
delvist forældreløse, dem, der har
mange børn i familien, dem, hvis forældre må arbejde under slavelignende
forhold eller er syge, og dem, der ikke
har en tilstrækkelig indkomst til at
kunne sikre mad og uddannelse.
Hvordan forbedrer jeres indsatser og
aktiviteter livet og den uddannelses
mæssige standard hos modtagerne ?
De elever, der er med i vores fadderskabsprogram, kommer alle fra
meget fattige familier. De er socialt,
økonomisk og kulturelt meget fattige. Når vi besøger familierne, udvælger vi børnene og støtter dem derefter i deres uddannelse. Elevernes levevis påvirkes i stor grad af vores indsats, således at de efterfølgende kan
stå på egne ben.
De fleste af vores tidligere elever har
nu gode jobs i samfundet – sygeplejersker, lærere, ingeniører og lignende

Sygeplejerskestuderende fra St. Thomas
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– og de arbejder i forskellige sektorer
i offentlige eller private virksomheder. De har en høj levestandard i samfundet, og deres liv er blevet forandret takket være uddannelsesindsatsen. Økonomisk og socialt sidder de
godt i det, og de får en fin personlig
identitet og selvtillid ved at leve i samfundet. De er gode til at samarbejde
socialt med andre mennesker.
Hvad angår de sygeplejestuderende,
så oplever de på hospitaler og andre
sundhedscentre i byen eller på landet
muligheder for at udvikle deres færdigheder og omsorg for syge mennesker, og i forbindelse med deres uddannelse oplever de det sociale liv,
alle typer mennesker og situationer
og hvordan deres medmennesker må
kæmpe. På den måde vokser de og
bliver i stand til at klare livets udfordringer. Mange af eleverne kommer
fra små landsbyer. I forbindelse med
deres uddannelse lærer de engelsk og
betjening af computere, hvilket sætter dem i stand til at kommunikere
med alle mennesker. De er meget efterspurgte, når de har færdiggjort
deres uddannelse. Vores økonomiske
støtte fritager de studerende fra bekymringer og spændinger, og de føler
sig vel tilpas blandt de øvrige studerende. De bliver i stand til at fokusere
helt på deres indlæring, såvel i skolen
som på arbejdspladserne.
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Det virker
Jeg er 21 år gammel og har i 2017,
efter uddannelse på Dr. Maria Aschhoffs sygeplejeskole, bestået eksamen i almen sygepleje og fødselshjælp.
Jeg kommer fra en fattig familie. Min
far døde pga. sygdom, da jeg var 2 år
gammel, så min mor er den eneste,
der har en indkomst. Efter at have
bestået 12 klasse havde jeg mange
bekymringer m.h.t. hvordan jeg
kunne fortsætte min uddannelse og
hvem der kunne støtte det økonomisk. Ved Guds nåde blev jeg udvalgt til at uddanne mig på Dr. Maria
Aschhoffs sygeplejeskole, og mine
skoleudgifter blev betalt via et fad-

derskab. Takket være dette, kunne
jeg koncentrere mig om at studere.
Jeg fik tredjehøjeste karakter ved eksamen.
Efter eksamen har jeg arbejdet hos
St. Thomas, og jeg ønsker at støtte
min mor, der har kæmpet for at opfostre min bror og mig selv uden min
far. Jeg har fået hjælp til at færdiggøre mine studier og jeg har fået et job.
Derfor vil jeg også gerne hjælpe et
andet ungt menneske, der har brug
for det, med sin uddannelse.

Da jeg var 12 år gammel, kom jeg
med i fadderskabsprogrammet.
Hjemme er vi tre søskende, og jeg er
den ældste. Både min far og mor har
kun lejlighedsvist haft arbejde, og
det har været svært for dem at sørge
for uddannelse til os alle. Jeg havde
hørt fra nabobørnene, at man kunne
få hjælp til at komme i en god skole
og jeg var selv ivrig efter at få samme
mulighed. Derfor kontaktede mine

forældre fadderskabsprogrammet,
og jeg har færdiggjort 12. klasse
med godt resultat. Lige nu jeg i gang
med at tage en bachelor i engelsk litteratur. Mit mål er at blive lærer. Jeg
takker mine sponsorer for al deres
hjælp og håber at jeg en dag kan
gøre en lige så stor forskel for et
andet menneske.

A. Geetha

J. Anish Carmel

Jeg er 22 år gammel og har i 2017,
efter uddannelse på Dr. Maria Aschhoffs sygeplejeskole, bestået eksamen i almen sygepleje og fødselshjælp.
Jeg kommer fra en fattig familie og
min far er syg og ude af stand til at
arbejde. Min mor arbejder i landbruget og jeg har to yngre brødre samt
en søster, der går i 4. klasse.
Efter at have afsluttet grundskolen
var jeg meget i tvivl om min fremtid,
og jeg havde det hårdt økonomisk.
Mine forældre søgte derfor om støt-

te hos St. Thomas, og jeg er glad for
at jeg kom til at læse til sygeplejerske. I min gamle skole foregik undervisningen på tamil, så det var svært
for mig at forstå engelsk og alle de
faglige udtryk, der også var på engelsk. Jeg gik derfor i en særlig engelskklasse for de sygeplejestuderende. Takket være motiverende lærere og min egen indsats bestod jeg
sygeplejeeksamen. Men det var en
hård tid og jeg havde ikke overskud
til at andre ting end at studere. Nu er
jeg heldigvis kommet videre og kan

Jeg kom med i fadderskabsprogrammet, da jeg var 7 år gammel.
Min far led af en hudsygdom, så min
mor var den eneste, der tjente
penge. På grund af lav indkomst var
det svært for min mor at brødføde
familien, og hun kontaktede derfor
fadderskabsprogrammet.
På grund af vores økonomiske situation kom jeg med i programmet, og
det var en stor hjælp for min familie.

hjælpe andre. Jeg er glad og føler mig
selvsikker og jeg er den eneste i min
familie, der har fået en erhvervsfaglig
uddannelse. Lige nu arbejder jeg på
St. Thomas, og jeg er meget glad for
at kunne gøre en forskel for andre –
for jeg vil gerne hjælpe mine yngre
søskende og støtte min mor. Det er
muligt takket være den gode hjælp
og støtte, jeg selv har fået.

A. Sindu

Jeg har nu færdiggjort 12. klasse og
studerede zoologi i tre år. Nu studerer jeg B.Ed på første år.
Jeg er meget taknemmelig overfor
mine sponsor-forældre og fadderskabsprogrammet for deres hjælp til
min uddannelse

A. Velankanni
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Sanitetsprojektet ændrer en århundrede lang – og dårlig – vane !
Af Pernille Mogensen, projekt- & formidlingspraktikant hos Aktion Børnehjælp

Indien er det land i verden, hvor flest
mennesker besørger i det fri - hele
50%. Rigtig mange mennesker lever
under så dårlige sanitære forhold, at
det har store konsekvenser for børnenes sundhed og udvikling. I delstaten
Orissa i Nordøstindien har vi i mange
år haft et samarbejde med den lokale
partnerorganisation, Alternative for
Rural Movement (ARM). Sammen har
vi bl.a. startet et projekt, der hedder
Work for Change i Balasore distriktet
i Orissa, hvor 46% af befolkningen
lever under fattigdomsgrænsen. Projektet forkortes ”W.C.”, og det er ikke
tilfældigt. Målet er nemlig at ændre
på det problem, at mange mennesker
ikke har adgang til toiletter, og selv
hvis de har, er der flere, der ikke benytter dem.
Problemets omfang
ARM lavede en undersøgelse i Balasore distriktet forud for projektet ved at
besøge 100 familier i 10 forskellige
landsbyer i området. Undersøgelsen
viste, at 95% af de 100 familier ikke
havde adgang til toiletforhold, og at
mere en 88% ikke havde adgang til
rent drikkevand. Derfor lider befolkningen af diarre, tyfus, leverbetændelse, fnat og andre hud- og vandbårne sygdomme. Hele 78% af børnene,
og næsten ligeså mange kvinder, lider
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Landsbybeboere i Kenduadia besøger de steder, hvor de besørger. De diskuterer konsekvenserne af, at de ikke har adgang til ordentlige sanitære forhold.

af fejlernæring fordi deres fordøjelsessystem ikke kan optage næringen
på grund af konstant diarre. For befolkningen i den arbejdsdygtige alder
betød det fem sygedage om måne-

den på grund af sygdom relateret til
dårlige sanitære forhold. Det er en alvorlig konsekvens for en fattig familie
at have sygedage, hvor der ikke optjenes løn.

Børnedemonstration for bedre toiletforhold
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Undersøgelsen belyste også, at på
grund af kulturelle normer kunne
kvinderne i landsbyerne ikke besørge
i dagslys, men måtte vente til solnedgang, hvor risikoen for overfald og
voldtægt er allerstørst.
Hjælp til selvhjælp
W.C. projektet har, i fem udvalgte byer
i Balasore distriktet, til formål at generere en adfærdsændring og en holdningsændring, der skal få befolkningen
til at stoppe med at besørge i det fri.

Metoden, vi læner os op af, hedder
”Community-Led Total Sanitation”. Vi
arbejder med netop denne metode, da
den sætter hjælp til selvhjælp højt,
hvilket er den mest bæredygtige måde
at lave udviklingsarbejde på. Vi forærer
ikke bare toiletter væk, vi lærer befolkningen om konsekvenserne af at besørge i det fri og om vigtigheden af at
have ordentlige sanitære forhold.
Ideen er, at når først befolkningen er
motiveret til en ændring, vil vi støtte
dem i selv at finde løsningerne.
At ændre en adfærd, der er gået igennem mange generationer, lyder nok
lettere sagt end gjort. Men vi har allerede opnået store fremskridt i projektet, og befolkningen i landsbyerne har
taget projektet til sig.

Eksempel på en nyopført toiletbygning,
der skal mindske spredningen af bakterier
i byen.
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Lokal forankret
Pointen er, at det skal være et fælles
projekt for hele landsbyen, da det ikke
løser spredningen af sygdomme, hvis
kun nogle af familierne begynder at
bygge og benytte toiletter. Der skal
ske en lokal mobilisering, hvor alle
skal være med. De ressourcestærke
familier holder hånden under de svageste, da de forstår, at hvis ikke alle
stopper med at besørge i det fri, så
kommer landsbyen ikke af med smittefaren. Der bliver også gjort meget
for at inddrage forskellige stakeholders, som for eksempel politikere,
skolelærere, religiøse ledere og ungdomsledere, da disse personer har

stor indflydelse på, hvilken viden, adfærd og normer, der gælder lokalt.
I de fem landsbyer, hvor W.C. projektet kører, vælger beboerne en sanitetskomite bestående af lige mange
kvinder og mænd fra byen. Denne
gruppe modtager undervisning i hygiejne og sanitet. De lærer også, hvordan man nemt og billigt kan bygge
skure med simple latriner, der er lige
så gode for hygiejnen som dyre toiletter. Derved kan de lære fra sig, motivere byens beboere og guide opstillingen af toiletter i byen. I landsbyen
Kenduadia er de så langt i projektet
nu, at sanitetskomiteen har sat sig et
mål om, at al besørgelse i det fri er slut
om kun få måneder. Det er et ambitiøst og flot mål.
Ved at støtte Aktion Børnehjælps arbejde er du med til at skabe udvikling
og bedre levevilkår i landsbyer som
Kenduadia. Mange tak for din støtte!
Du kan læse mere om projektet her:
https://www.aktionboernehjaelp.dk/
det-goer-vi/vores-projekter/sanitetog-sundhed/

Beboer i Kenduadia undersøger en vandprøve fra lokalt vandløb. Vandet viste sig
at være bakteriefyldt, da flere i byen besørger ved vandløbet.

13

Kanyakumari – en ashram for udsatte børn
Af Therese Boje Mortensen, projekt- & formidlingspraktikant i Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp og børnehjemmet Kanyakumari har sammen givet
husly, mad og omsorg til udsatte børn i over 45 år. De fleste af børnene
er støttet af Aktion Børnehjælps danske faddere. Her kan du læse mere
om, hvordan denne ashram hjælper udsatte børn på Indiens sydspids.
Hvad er en ashram ?
Hvis du har rejst i Indien, har du måske
hørt ordet ashram i forbindelse med
et yoga-retreat, et religiøst forsamlingshus eller, som i dette tilfælde, et
børnehjem. Sanskritordet, der oprindeligt blev brugt om religiøse asketikeres bosted, kan i dag nemlig dække
over mange ting. Når et børnehjem
bliver kaldt en ashram, er det for at
dække over et trygt og fredeligt bosted.
En af Aktion Børnehjælps ældste
samarbejdspartnere
Ashrammen Kanyakumari i Tamil
Nadu er blevet støttet af Aktion Børnehjælp i 45 år. Deres formål er at give
et hjem – med alt hvad det indebærer
af mad, omsorg, husly og meget mere
– til fattige, forældreløse og udsatte
børn fra området. Der er i skrivende
stund 110 drenge og piger på børnehjemmet. Børnene bliver passet i små
grupper i seks selvstændige huse. En
’moder’ tager sig af børnene i hvert
hus, og en kok laver frisk vegetarisk
mad tre gange dagligt.
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Fokus på skolegang
En af Kanyakumaris vigtigste missioner er at give børnene en ordentlig
uddannelse. Derfor sender de børnene til en nærliggende skole administreret af en søsterorganisation. Skolen har klassetrin fra børnehave til og
med 12. klasse (svarende nogenlunde
til 3.G i Danmark). Der bliver undervist på engelsk for at give børnene
bedre jobmuligheder. På skolen går
der ikke kun elever fra børnehjemmet, men fra hele 12 omkringliggende landsbyer. Skolen støtter nemlig
også fattige hjemmeboende børn,
hvis forældre ikke har råd til at sende
dem til andre skoler. Disse fattige familier får bl.a. skoleudflugter og skolebus gratis. Udover de klassiske fag
som sprog og matematik underviser
skolen også i ikke-boglige fag som
yoga, karate, computer og musik.
Hvad sker der med børnene, når de
bliver voksne ?
Mange faddere har måske undret sig
over, hvad der sker med barnet, når
støtten stopper – og det gør den
nemlig, når børnene har færdiggjort
en uddannelse. De fleste børn forla-

der børnehjemmet når de er 17-18 år
(dvs. når de har færdiggjort 12. klasse). Nogle bliver på børnehjemmet
under deres videregående uddannelse. For at sikre at børnene ikke bliver
efterladt alene i verden efter deres
uddannelse, sørger Kanyakumari for
at vedligeholde relationen mellem
barn og den biologiske familie (hvad
enten det er forældre, bedsteforældre eller fjernere slægtninge) i løbet
af tiden på børnehjemmet. De børn,
der har familier, bliver sendt hjem
flere gange om året på ferie. På denne
måde er det ikke en ligeså stor udfordring for børnene, når de skal ’ud i
livet’ efter skolen. Derudover hjælper
Kanyakumari de unge med at søge
uddannelse og arbejde. De unge vil
derfor have støtte fra både børnehjem og familie, når de skal stå på
egne ben.
Tak til alle jer faddere
Medarbejderne fra Kanyakumari har i
anledning af dette nyhedsbrev sendt
deres taknemmelighed til alle de faddere, der støtter uddannelse og sundhed af børn i Kanyakumari. Desværre
er der for tiden mange børn på venteliste til børnehjemmet. Hvis du vil
være fadder for et barn på Kanyakumari, er du meget velkommen til at
kontakte fadderskabsadministrator
Lise Münkel på liselystrup@godmail.
dk eller gå ind på vores hjemmeside,
www.aktionboernehjaelp.dk, hvor du
kan se, hvilke børn du kan støtte.

Trygge børn kan lege og lære
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Kaster og uddannelse – uddrag fra et studie af en slum i Chennai
Af Eva Haugaard, formand for Aktion Børnejælps Venner
Aktion Børnehjælp har gennem det
sidste halve århundrede hjulpet tusindvis af børn i Indien med at få opfyldt de rettigheder, de har krav på
ifølge internationale konventioner.
Såsom retten til skolegang, ernærende måltider og tryghed. Den store
ulighed, der både ses og føles iblandt
den indiske befolkning, får også betydning for vores fadderskabsbørn,
når de afslutter en uddannelse og skal
ud på det indiske arbejdsmarked. For
hvis man har en universitetsgrad og
alligevel bor i slummen, er der så ikke
noget, der ikke stemmer?
Seks måneder som Aktion Børnehjælps praktikant gjorde mig endnu
mere nysgerrig på Indien, og på videre at forstå, hvad der stadig bremser
muligheden for at bevæge sig ud fra
det hårde liv som lavkaste i Indien.
Kaster og reservationssystemet i dag
I 1947 bliver Indien uafhængig efter den
britiske kolonisering. Herefter besluttes
det parlamentarisk, at det århundrede
gamle, undertrykkende kastesystem
skal udfases over ti år. Som en begyndelse på denne tiårige periode, beslutter man at reservere 25% af pladserne i
parlamentet og på universiteterne til de
minoriteter og laveste kaster, der førhen ingen rettigheder havde.
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I dag, halvfjerds år senere, er kasterne
mere udfaset end tidligere, men slet
ikke væk. Og det virker da også helt
uvirkeligt at udfase et århundrede
gammelt kastesystem på blot ti år.
Dette system er så indgroet i den indiske befolkning og især hos den
ældre befolkning, at kastesystemet i
dag stadig eksisterer i høj grad. Selvom der er sket forbedringer i befolkningens levekår, er de udsatte grupper, som er de kasteløse og andre lavt
rangerede grupper, stadig beboerne i
slummen, mens de 25%, der har sæde
i det indiske parlament, selv tager den
største portion af goderne til sig selv.
For at erstatte de tidligere kastetermer, indføres politiske termer som
”Backwards Classes” – lavkaster som er en del af den procentdel, der
enten har fået en plads i parlamentet
eller på universitet – dermed er der
skabt en ny lavkaste, nemlig de der
tilhører en ”forkert” høj kaste.
Det har heldigvis ikke kun haft negativ
effekt at indføre reservationssystemet
på universiteterne og i parlamentet. Et
eksempel er Vasanthi, som jeg mødte
på min rejse i Chennai. Vasanthi tilhører en lavkaste, og er en af dem, der
har fået sin uddannelse finansieret
igennem reservationssystemet.

Diskrimination
Afsluttende vil jeg vende tilbage til
det indledende spørgsmål: hvis man
har en universitetsgrad og stadig bor i
slummen, er der så noget der ikke
stemmer? Ja. Med en lang uddannelse
og en større viden burde man kunne
bevæge sig opad til et velbetalt job.
For en ung kvinde som Vasanthi kan
der dog være flere grunde til, at hun
stadig bor i slummen. For eksempel
har Vasanthis familie deres hjem i
slummen, og ønsker måske ikke at
rykke deres rødder op eller har ikke
midlerne til det. En anden grund til
hvorfor Vasanthi stadig bor i slummen, kan skyldes hendes efternavn.
Efternavnet betyder meget, når man
skal ud og lede efter job. Efternavnet
er oftest knyttet til et kastetilhørsforhold, og det afslører derfor ofte, hvilken social baggrund man kommer fra
overfor en eventuel arbejdsgiver.
Flere undersøgelser fra Chennai viser,
at personer med efternavne knyttet
til en lavere kaste, har større sandsynlighed for at blive diskrimineret – med
andre ord er der større risiko for, at
man bliver afvist til en stilling, udelukkende på grund af sit efternavn og
kaste.

Med alle ods imod mennesker som Vasanthi, kan
man godt forledes til at tro, at der næsten intet
håb er for et bedre liv, når man starter fra bunden.
Er der så overhovedet en grund til at få en uddannelse? Svaret er selvfølgelig ja. For som Nelson
Mandela sagde: ”Education is the best weapon
which you can use to change the world”. Uddannelse er nemlig viden, dannelse og evnen til at
kunne forholde sig kritisk til sine omgivelser, heriblandt kastesystemet.
Aktion Børnehjælps indsatser er helhedsorienterede og støtter projekter, der sørger for IT kurser til
udsatte unge, så de dermed har en bedre chance
for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er
netop ud fra denne anskuelse, at der er brug for
flere faglige og sociale indsatser i lokalområdet,
hvis man på sigt vil gøre en forskel. Det er derfor
vigtigt at børn og unge ved, hvilke rettigheder de
har. Det er dét, Aktion Børnehjælp, i samarbejde
med vores partnere, arbejder for.

Artiklen her er baseret på mine personlige og
videnskabelige fund, som jeg gjorde mig igennem halvandet år bosat i Chennai som Aktion
Børnehjælps praktikant, og siden som specialestuderende.
I artiklen nævner jeg Vasanthi som eksempel
på mange af mine spørgsmål. Vasanthi er en
universitetsstuderende af lav kaste, som har
fået sin uddannelse sponsoreret af den indiske
regering.
Skriv til kontakt@aktionb.dk hvis du er interesseret i at læse hele specialet.
Eva Haugaard

Pigers uddannelse gør også en forskel
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En indisk ildsjæl kæmper for retten til uddannelse
Af Therese Boje Mortensen, projekt- & formidlingspraktikant i Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp er stiftet og drevet af ildsjæle. I denne udgave af vores
nyhedsblad præsenterer vi en ligesindet ildsjæl fra Indien, der har dedikeret
sit liv til at sikre indiske børn deres ret til uddannelse.
Ramakant Rai på 70 år begyndte sin
karriere et stykke væk fra den velgørenhedsrejse, han senere skulle ud på.
Som nyuddannet blev han offentlig
tjenestemand og kunne have fortsat
henimod et liv med sikker indkomst,
pension og en respekteret status i det
indiske samfund. Men han blev hurtigt træt af arbejdet og skiftede til
noget, der var mere givende for
andre: han begyndte at redde og rehabilitere børnearbejdere. Dette fortsatte han med i fire årtier. Han var
med til at redde tusindvis af børn ud
af bl.a. tvangsarbejde i cirkus, tæppeindustrien, murstensfabrikker, smykkeindustrien og vævearbejde.
Ved at komme tæt på disse børnearbejderes historier kom Ramakant Rai
frem til, at det bedste man kunne gøre
for børn, var at give dem en uddannelse. I hans ord er uddannelse ”en gradvis
proces af oplysning og ’empowerment’ for at finde de skjulte talenter i
ethvert menneske, så man kan leve et
produktivt og meningsfuldt liv.”
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Al fokus på ret til uddannelse
I 2009 vedtog det indiske parlament
lovgivningen ’Right to Free and Compulsory Education Act,’ der i princippet gør grundskoleuddannelse (1.-8.
klasse) til en grundlæggende rettighed for alle indere. Det er nu otte år
siden, men retten til uddannelse er
stadig langt fra at være universel i
verdens største demokrati.

FNs verdensmål nr. 4
At sikre alle lige adgang
til kvalitetsuddannelse og
fremme alles muligheder
for livslang læring

Derfor arbejder Ramakant Rai for National Coalition for Education (NCE)
med missionen at forsvare og tale for
retten til uddannelse. ”Uden uddannelse er vi ikke anderledes end dyr,”
siger Ramakant. Koalitionen NCE er
en samling af lærere, eksperter og
andre fagfolk, der arbejder med uddannelse.

Et andet problem er den stigende privatisering af uddannelsessektoren.
Indien har 1.2 milliarder mennesker
under 25 år, og alligevel er uddannelsesbudgettet under 4% af BNP. På
grund af mangel på offentlig finansiering dukker nye privatskoler op, hvilket er et problem for alle de børn, der
ikke har råd til privatskoler, og for
dem der bor langt væk fra byerne.
Det er også et problem, at dygtige lærere ofte vælger at undervise på privatskoler for højere løn.

Hvorfor er retten til uddannelse ikke
universel endnu ?
Ramakant peger på en række forhindringer for at retten til uddannelse
kan realiseres i Indien, bl.a. manglen
på kvalificerede lærere. Det er især er
et problem at distribuere de få kvalificerede lærere, der er, så der også er
nogen i landområderne.

Det går fremad – men ikke for alle
In sin vurdering af hvordan det står til
med uddannelse i Indien i dag, siger
Ramakant, at det i det store billede går
fremad: langt flere kan læse og skrive i
dag end for ti år siden. Desværre går
det hurtigst fremad for middelklassen
og for drenge. Piger, fattige, marginaliserede, tvangsforflyttede, minoriteter,

Ramakant Rai.

og børn fra lavere kaster er højest repræsenteret blandt de børn, der ikke
går i skole. Ifølge officielle statistikker
kan omtrent 74 % af indere læse og
skrive. Men hvis man kigger nærmere,
er billedet anderledes: af kvinder/piger
fra landområder, er det under 59 %,
der kan læse og skrive. ”Deres håb for
en grundlæggende uddannelse har
været en fjern drøm i årtier”, siger
Ramakant om disse særligt udsatte
grupper.

Det er en forbedring af disse forhold
som Ramakant og NCE arbejder henimod. De tager udgangspunkt i den indiske lovgivning om uddannelse fra
2009, men også i menneskerettigheder og FN’s verdensmål. Disse internationale rammer er ifølge Ramakant
”stærke redskaber til at realisere retten til uddannelse”.
NCE’s uundværlige arbejde for at
sikre, at regeringen langsomt arbej-

der henimod at sikre retten til uddannelse, kunne ikke være gjort uden
ildsjæle som Ramakant. Fra Aktion
Børnehjælp sender vi ham stor respekt, og vi håber, at andre også vil
dedikere hvad de kan, hvad enten det
er tid eller penge, til det vigtige arbejde. Ramakant har hjulpet tusindvis af
børn på vej, og som han selv siger, er
det ikke slut endnu: ”Jeg arbejder stadig i en alder af 70 for at forsvare og
tale for retten til uddannelse for alle”.
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De frivillige er essensen af Aktion Børnehjælp !
Af Pernille Mogensen, projekt- & formidlingspraktikant hos Aktion Børnehjælp

Igen i år samledes Aktion Børnehjælps
frivillige fra nær og fjern til et hyggeligt medarbejdermøde. Denne gang
blev mødet afholdt i smilets by, Aarhus. Her gav alle de frivillige en beretning om deres arbejde og kommende
initiativer. Det samme gjorde de deltagende repræsentanter fra sekretariatet og bestyrelsen. Aktion Børnehjælps ambassadør, Sidsel L. Vestertjele, der er læreruddannet, deltog
også og holdt et spændende oplæg
om uddannelse og trivsel i Danmark
og Indien. I løbet af dagen bidrog alle
med nye perspektiver og ideer til
nogle af de fælles udfordringer, de frivillige står over for netop nu.

De frivillige er essensen af Aktion Børnehjælp, og derfor er møder som
dette en god anledning til at sige tak
for deres store indsats. Det gjorde bestyrelsesformand Rune-Christoffer
med fine ord. Uden de frivillige, som
er aktive rundt omkring i Danmark,
kunne vi ikke hjælpe så mange fattige
og sårbare børn i Indien, som vi gør i
dag.
Det var ikke svært at mærke, hvordan
alle de deltagende på mødet blev inspirerede og motiverede af at mærke
sammenholdet i organisationen. Alle
tog hjem med ny energi, ny viden og
nye bekendtskaber. Medarbejdermø-

Frivillige fra genbrugsbutikken i Silkeborg

det tydeliggjorde, at de frivillige er
med til at Aktion Børnehjælps kan
gøre en stor forskel på et lille sted.
Tak for jeres store arbejde og vel
mødt næste år!

Aktion Børnehjælps ambassadør, Sidsel Vestertjele, holder indlæg om undervisning i Indien vs. Danmark
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Kort nyt

Kom til julemarked i Fortegården

NYT fra sekretariatet
Aktion Børnehjælp vil gerne bidrage
til at studerende kan få værdifulde erfaringer med arbejdet i en lille organisation, derfor forsøger vi at have
mindst to praktikanter i ca. seks måneder ad gangen på sekretariatet.

12.00 – 13.30. Juleboden er arrangeret og gennemføres af Kirsten Sloth
Lave og andre frivillige fra Århusområdet, og der vil være salg af småkager, hjemmestrikkede vanter og huer,
håndlavede nisser og engle. Indtægterne fra salget går til Aktion Børnehjælps arbejde til fordel for børns rettigheder i Indien.

Frem til januar 2018 er det Therese
Boje Mortensen og Pernille Mogensen der gør en kæmpe indsats med
projekter i Indien og formidling i Danmark.
Fra og med søndag d. 25. november
og til og med torsdag d. 14. december
kan du besøge en julebod i Fortegårdens Cafe, Ellebjerg 14 K, 8240 Risskov. Cafeen har åbent alle hverdage
fra 8.30 – 16.00 og lørdag-søndag fra
Pernille

Therese

Klaus Iversen, som er
kendt af mange, er
gået på pension, men
fortsætter heldigvis
indtil videre som frivillig regnskabsmedarbejder på deltid.
Klaus

Nærmere oplysninger (også hvis du
vil være med i boden) kan fås hos
Kirsten Sloth Lave, tlf. 8617 0635 og
email k.lave@outlook.dk

Slut med at betale regninger på
posthuset !
Fra årsskiftet kan man som bankkunde ikke længere betale regninger på
posthuset, fordi Danske Bank har opsagt deres aftale med Post Nord p.g.a.
et faldende antal transaktioner. Man
kan i stedet bruge en ”kuvertordning”, som de fleste banker tilbyder,
man kan i sin bank oprette en fast
overførsel eller man kan tilmelde sig
Betalingsservice.
Kontakt gerne Aktion Børnehjælps
sekretariat (se side 2), hvis du vil høre
nærmere om dine muligheder.

Få dit skattefradrag
Hvis du oplyser dit cpr nr. til Aktion
Børnehjælp senest den 31. december
2017, sørger vi for at indberette dit
samlede bidrag til SKAT, så du kan få
skattefradrag, hvis du ønsker det.
Aktion Børnehjælp er en godkendt
indsamlingsorganisation, og vi er
medlem af brancheorganisationen
ISOBRO. Det betyder at vores arbejde
lever op til gode etiske standarder.
Kontakt sekretariatet for mere information.
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Hvad har en yogafestival og Aktion
Børnehjælp til fælles?
Hvert år i august måned afholdes der
en international yogafestival i København og Aktion Børnehjælp fik i år
sponsoreret en teltplads på festivalen
og fortalte yogagæsterne om arbejdet med børns rettigheder i Indien.
Vores danske virksomhedspartner
Moonchild Yoga Wear benyttede fe-

stivalen til at overrække os en check
på 25.000 kr. Midlerne skal hjælpe
med at give mere uddannelse til udsatte børn i Indien. Vi fik besøg af
Manu og Cilja Sareen, der på vegne af
Aktion Børnehjælp tog imod checken
og i øvrigt talte de indiske børns sag
med interesserede gæster. Tak til Copenhagen Yoga Festival, Moonchild
Yoga Wear og Manu og Cilja Sareen.

Ny hjemmeside

I foråret 2017 fik Aktion Børnehjælp
et fantastisk tilbud: En frivillig fra det
lille nystartede firma, Dynello.com,
tilbød at bygge en helt ny hjemmeside med forbedrede funktioner og et
lækkert design. Henover sommeren
har vi derfor haft rygende travlt for at
kunne lancere hjemmesiden i september måned. Arbejdet med børns rettigheder i Indien, uddannelse og sundhed præsenteres nu på
www.aktionboernehjaelp.dk.
Tag et kig på den og fortæl os gerne,
hvad du synes. Tusind tak til Dynello
for konstruktion og meget andet.

Aktion Børnehjælps ambassadører, Cilja & Manu Sareen, samt Louise Wang Nielsen fra
Moonchild Yoga Wear. Foto: Ricardo Ramirez
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Kontaktlisten
Fadderskabsprogrammet
Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
knud-rehder@get2net.dk
Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
torbenibsen@stofanet.dk
Shanthi Bhavan / Stella Maris
Bjarne Hartoft
bjarnehartoft@aktionb.dk
C.P.C
Maria José de Prado
mariajose_deprado@mail.dk
Cecowor
Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk
Kanyakumari
Lise Münkel
liselystrup@godmail.dk

Diverse kontaktpersoner

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

30 30 83 70

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
Romsdalsgade 2, 3.tv.,
2300 København S
rc@aktionb.dk

46 15 05 70

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

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

25 37 05 68

39 61 22 99

Kommunikationsudvalget
Bodil Trier (kontaktperson)
bodiltrier@aktionb.dk

31 39 38 68

Projektudvalget
Mette Olsen (kontaktperson)
metteolsen@aktionb.dk

23 66 61 39

Aktion Dynehjælp / Get a Blanket
getablanket@aktionb.dk

• Skriv dig op til det digitale nyhedsbrev og få løbende
nyheder, om hvordan det går i Indien.
Skriv til kontakt@aktionb.dk
• Du kan støtte uddannelsen af børn og unge i Indien
via MobilePay 91528778. Husk at angive dit navn og
en tekst.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum
Åbningstider: ma.-fr. 14-17, lø. 10-12.30
Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (30 23 67 32)
Vinkelvej 11, 9681 Ranum
torbenl@privat.dk

Aktion Børnehjælp på Facebook
Aktion Børnehjælp er på Facebook.com.
Hjælp med at fortælle verden om arbejdet
i Indien, del og like vores opdateringer.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

facebook.com/AktionBoernehjaelp

Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på:
Reg.nr.: 1551, Kontonr: 5401321 (ved betaling fra
udlandet benyttes IBAN-nr.: DK1730000005401321)
Du kan også støtte fadderskabsprogrammet på
Reg.nr: 1551, Kontonr: 6122000 (ved betaling fra
udlandet benyttes: IBAN-nr.: DK1730000006122000)
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Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
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2100 København Ø

ID 47770

Alle, der giver en gave eller på anden måde bidrager, får hermed en
stor og hjertelig tak - det gælder også DIG.
Du er med i fællesskabet, der støtter uddannelse og sundhed for
tusinder af indiske piger og drenge, og på vegne af dem alle sammen
skulle vi hilse og sige at din støtte betyder, at det går fremad.
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