Årsrapport 2018

TAK FOR JERES STØTTE I 2018!
Kære læser
Hjerteligt tak til alle jer, som har støttet arbejdet i 2018!
Uden jer var Aktion Børnehjælps arbejde med uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed
ikke muligt.
Vi tror på, at hvis man som barn har adgang til disse grundlæggende behov, kan man finde
fodfæste i livet og udvikle sig som menneske.
I årsrapporten her kan du læse mere om, hvordan Aktion Børnehjælp i 2018 gennem en
lang række af aktiviteter har gjort en stor forskel for tusindvis af børn og unge og de
landsbysamfund i Indien, som de er en del af.
God læselyst!
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
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Nyheder
I løbet af 2018 er der sket rigtigt meget i Aktion Børnehjælps projekter. Nye projekter er
blevet skudt i gang, flere er under udvikling og nogle er blevet afsluttet. Vi vil gerne dele et
par af de største nyheder fra vores projekter med jer her:
Efter en gradvis udfasning valgte Aktion Børnehjælp og
vores partner CECOWOR i maj 2018 at lukke Drengehjemmet for Enkebørn i Tamil Nadu. Vi vil fortsat støtte
børnenes skolegang, og samtidig hjælpe med at skabe
gode rammer for børnene hjemme hos deres familie.
Desuden vil vi hjælpe børn og enker med at styrke deres
færdigheder, så de bliver klædt på til at kunne klare sig
selv i fremtiden.

Familier introduceres til nye landbrugsmetoder

2018 var året, hvor Aktion Børnehjælp i samarbejde med
vores partner ARM opstartede projektet ’Familier Bekæmper Fejlernæring.’ Via træning og oplysning om ernæring, sundhed og fødevaresikkerhed, er målet med
projektet, at de lokale selv skal være med til at yde en
indsats for at komme problemerne med fejlernæring til
livs. Du kan læse mere om projektet på side 4.

En af de familier, der har fået støtte gennem projektet

Projektet ’Sanitet og Sundhed’ har de sidste 2 år arbejdet
i fem landsbyer med indsatser, der skal skabe ændringer i
de lokales adfærd for at styrke deres sundhed og helbred.
Projektet blev afsluttet i efteråret 2018, men vi arbejder
nu på at udvide projektet til 30 nye landsbyer, så endnu
flere af de lokale kan få forbedret deres helbred. Du kan
læse mere om sanitetsprojektet på side 6.

I november måned blev Aktion Børnehjælps hidtil største
projekt ’Børn, Kend Jeres Rettigheder’ afsluttet. Vi har
dog været så heldige, at vi har fået bevilliget midler fra
CISU til en videreudvikling af projektet. Videreudviklingen
af projektet, der nu hedder ’Sammenhold om Børns Rettigheder,’ havde opstart i december 2018 og vil forløbe
over de næste 4 år. Læs mere om det netop afsluttede
børnerettighedsprojekt på side 8

Landsbyerne lærer om vigtigheden af god hygiejne
Lokalt vægmaleri, der oplyser om børns rettigheder
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Status
Aktion Børnehjælps arbejde lægger sig tæt op ad FN’s
verdensmål fra 2015. Verdensmålene er udarbejdet med
fokus på fattigdom, sundhed, ligestilling, klima og bæredygtighed.
Vi bestræber os på, at vores hjælp skaber langvarige resultater. Derfor er selvhjælp et vigtigt princip i vores projekter. Vores projekter skal sikre en holdbar løsning og

beror på samarbejde med lokalbefolkningen, så de selv
bliver empowered til at kunne lede positive forandringer.
Vi bestræber os på, at vores hjælp rækker. Derfor er selvhjælp et nøgleord for projektet.
Herunder kan du læse udpluk fra alle vores projekter, følge med i hvor langt de er kommet, og hvad fremtiden
bringer.

Bedre sundhed for piger og kvinder
FN’s verdensmål 2; at stoppe sult er
hovedfokus i projektet ’Familier Bekæmper Fejlernæring’. Projektet
har snart været i gang i et år og løber over 3,5 år.

Tallene viste nemlig, at hele 98,2% af kvinderne og pigerne i alderen 9-35 har et for lavt hæmoglobinniveau. Flere har så lavt et hæmoglobinniveau, at man ville hospitalsindlægge dem i Danmark! Hæmoglobin sørger for at
transportere ilt fra lungerne ud til kroppens væv, f.eks.
musklerne og hjernen.
Projektet beskæftiger sig med både børn, unge piger og
voksne kvinder, da fejlernæring samt årsagerne dertil
overføres til næste generation. Vores partner ARM fortæller, at resultaterne har skabt stor motivation både blandt
deres eget team, men vigtigst af alt, blandt de lokale familier!

Projektet arbejder for at forbedre den generelle sundhed
og trivsel blandt befolkningen i 10 landsbyer i Orissa. Befolkningen informeres særligt om vigtigheden af en varieret kost og konsekvenserne af eks. fejlernæring. De bliver
også inspireret til mere alsidigt bio-landbrug, der kan øge
fødevaresikkerheden i landsbyerne.

I 2019 skal ARMs team begynde undervisningen af landsbyboerne, hvor de første sessions vil omhandle symptomerne på, årsagerne til, og konsekvenserne af fejlernæring. Det er specielt vigtigt, at landsbyboerne forstår og
selv får lyst til at gøre noget for at ændre deres situation.
Derfor er selvhjælp er et nøgleord for projektet, for det
er dét, der skaber langvarige resultater!

Siden projektets begyndelse har meget af arbejdet omhandlet indsamlingen af baseline data, der kan give et
billede af, hvordan sundhedstilstanden blandt landsbyboerne er, før træningen i landsbyerne påbegyndes. I november 2018 blev de sidste data indsamlet og resultaterne viste, at sundhedstilstanden bestemt er kritisk.

Mangel på vitaminer og
mineraler er ofte årsag til
lavt hæmoglobinniveau.
God og varieret kost er
derfor vigtigt for et sundt
og stabilt
hæmoglobinniveau.
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Skolegang og kvalitetsuddannelse til udsatte børn
FN’s verdensmål 4 omhandler Kvalitetsuddannelse, og bestræber sig
på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, og fremme alles
muligheder for livslang læring. Skolegang og uddannelse af fattige og
marginaliserede befolkningsgrupper
i Indien har altid været en vigtig del af Aktion Børnehjælps arbejde, hvilket kommer til udtryk i vores skoleprojekter.
Skolegang og uddannelse er en fantastisk investering, ikke
kun for det enkelte barn, men for hele familien og lokalsamfundet. Adgang til kvalitetsuddannelse skaber bedre
vilkår for et barns muligheder i fremtiden, og gør det lettere at slippe fri fra fattigdom.
I samarbejde med vores partnere støtter Aktion Børnehjælp tre skoler i Indien kaldet ‘Visdomsskolen’, ‘Drømmeskolen’ og ‘Idealskolen’. Disse skoler er med til at sikre skolegang og kvalitetsuddannelse for udsatte børn og
unge i Indien.

Elever på Drømmeskolen får undervisning i nye klasselokaler.

Legende elever fra Idealskolen.

‘Idealskolen’ danner ramme for 160 børns skolegang i
Baliapal. Skolen er grundlagt på en undervisningsfilosofi,
der tager udgangspunkt i ideen om, at læring skal være
sjovt, engagerende og kreativt. Udover almindelig boglig

undervisning modtager børnene på Idealskolen også undervisning i flere kreative fag, og de kan tage del i konkurrencer og idrætsstævner i løbet af året. Dette er med til
at styrke børnenes selvtillid og fysiske sundhed.
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Brug af toiletter giver bedre sundhed i Orissa
FN’s verdensmål 6 omhandler Rent
Vand og Sanitet. Dette beskæftigede vores nyligt afsluttede projekt
’Sanitet og Sundhed’ sig med. Projektet har de sidste to år arbejdet
for at stoppe besørgelse i det fri i 5
landsbyer i Orissa.

Efter afslutningen af projektet kan vi se, at denne fremgangsmåde har skabt gode resultater. I 2 af projektlandsbyerne er der i dag ingen, der besørger i det fri mere, og
de andre landsbyer er godt på vej. I flere af landsbyerne
har vi undervejs i projektet været vidne til, at landsbyboerne har taget flere store skridt mod bedre sanitet i deres
landsbyer, såsom etableringen af nye brønde, rengøring
af og reparation af veje, der før blev brugt til besørgelse,
samt øget fokus på vigtigheden af håndvask og sæbebrug.

Besørgelse i det fri er et stort problem i Indien. Dette skyldes både manglen på sanitære faciliteter, men skyldes i
høj grad også de mange myter og tabuer omkring toiletter i Indien. Det har alvorlige konsekvenser for befolkningens sundhed, og kommer blandt andet til udtryk i den
høje rate af fejl- og underernærede indiske børn, der på
sigt kan udvikle alvorlige og varige fysiske og kognitive
mén.

Projektet ’Work for Change’ har betydet bedre adgang til
sanitet og derved bedre vilkår for sundhed og udvikling i
de 5 landsbyer. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for en
større videreudvikling af projektet, der blandt andet vil
have fokus på inddragelsen af lokale myndigheder og institutioner.

For at komme problemet til livs har Aktion Børnehjælp
arbejdet med en metode kaldet Community-Led-Total
Sanitation. Her er det landsbyboerne selv, der tager initiativet til at forbedre de sanitære forhold i deres landsbyer
uden økonomisk støtte udefra. Det sikrer, at landsbyboerne tager ejerskab over udviklingen, og det øger sandsynligheden for, at der forekommer en permanent adfærds
ændring.

Ca. 38 % af befolkningen i
Indien, hvilket svarer til
524 millioner mennesker,
besørger stadig i det fri.
Vores projekt har
resulteret i en stigning på
414.5% af familier, der gør
brug af toiletter i de
inkluderede landsbyer.

På billedet ses befolkningen i en af projektets landsbyer, der er i
færd med at kortlægge, hvor i landsbyen besørgelse finder sted.
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Børnehaver og lektiecafeer giver udsatte børn
en bedre fremtid
FN’s verdensmål 10 handler om
Mindre Ulighed. Målet er at reducere social og økonomisk ulighed i
og mellem lande, samt at mindske
diskrimination af udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper.

Aktion Børnehjælp arbejder i øjeblikket på en videreudvikling af projektet. Målet med denne videreudvikling er
at skabe en bæredygtig struktur, hvor børnehaverne kobles på regeringens mor-barn-centre. Disse centre har bl.a.
ansvar for at tilbyde børnehaver og sundhedsydelser til
alle børn under 6 år, og dermed vil regeringen blive pålagt
ansvaret. Samtidig vil vi styrke de oprindelige folk ved at
oplyse dem om deres rettigheder, og ikke mindst hvordan
de selv kan være med til at facilitere og håndhæve dem.

Dette mål stemmer overens med meget af det arbejde,
Aktion Børnehjælp beskæftiger sig med. Især når det
kommer til arbejdet med oprindelige folk i Indien, der er
særligt marginaliserede og udsatte for diskrimination.
Sammen med vores lokale partner, CECOWOR, arbejder
Aktion Børnehjælp for at forbedre vilkårene for børn af
oprindelige folk i det sydøstlige Indien. Det gør vi blandt
andet ved at sikre, at denne gruppe af børn får adgang til
børnehaver og lektiecafeer.
Det er ikke tradition for oprindelige folk at sende deres
børn i skole. Det har resulteret i, at langt størstedelen af
de voksne, og forældrene til børnene i denne befolkningsgruppe, er analfabeter. Derfor er det specielt vigtigt at
hjælpe børn af oprindelige folk, så cirklen bliver brudt, og
der sikres en bedre fremtid for de kommende generationer.
Børnehaverne er med til at forberede børnene til at komme i skole. Lektiecafeerne er med til at hjælpe børnene
med deres lektier, så de kan følge med i skolen på lige
vilkår med andre børn, og ikke dropper ud i en tidlig alder.
På den måde er Aktion Børnehjælp med til at sikre, at
børn af oprindelige folk kan få en bedre fremtid med flere
muligheder.

I det seneste år har Aktion Børnehjælps
børnehaver og lektiecafeer for børn af
oprindelige folk hjulpet;
57 børn i børnehaverne
91 børn i lektiecafeerne
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Bæredygtige projekter
Verdensmål 16 handler om Fred,
Retfærdighed og Stærke Institutioner. Når Aktion Børnehjælp arbejder
med FN’s verdensmål, er det vigtigt
ikke kun at sikre målene for bestemte grupper af mennesker, men også
sikre, at der eksisterer stærke institutioner, som kan opretholde dem.

2018 var året, hvor projektet blev afsluttet. Det var også
året, hvor børnerettighedsklubberne og landsbyrådene
for alvor begyndte at stå på egne ben, så de selv kan fortsætte, nu hvor projektet er slut. Ved en evaluering af projektet er det bl.a. kommet frem, at organiseringen i landsbyerne har ledt til samarbejde på tværs af kaster. Det
mindsker diskrimination og gør at børn, unge og voksne
føler sig sikre i at gå til myndighederne, hvis de oplever
rettighedsovertrædelser.

Aktion Børnehjælps projekt ’Børn, Kend Jeres Rettigheder!’ har fokuseret på netop dette. Projektet har i perioden 2015-2018 engageret:

Men det er ikke helt slut. Aktion Børnehjælp og vores lokale partner er allerede begyndt at implementere fortsættelsen af projektet, som vil vare frem til 2022. Fortsættelsen hedder ’Sammenhold om Børns Rettigheder’
og udvider sit fokus fra de enkelte landsbyer til organisering på tværs af landsbyer. Projektet har fokus på at kapacitetsopbygge endnu flere eksisterende myndigheder, og
organisere civilsamfundet og andre NGO’er, så et stærkt
lokalsamfund selv vil være i stand til at kræve børns rettigheder.

• børn og unge. I børnerettighedsklubber, initiativer på
deres skoler samt træning i, hvordan eksisterende
institutioner og mekanismer fungerer.
• voksne i landsbyråd for børns rettigheder. Over
projektets periode har de fået høj status i
lokalsamfundet. De voksne medlemmer får f.eks. nu
ID-kort, som gør, at de bliver taget seriøst, hvis de går
til myndighederne med en sag - noget som var næsten
utænkeligt før.
• myndigheder, såsom lærere og politi. De er blevet
undervist i de juridiske aspekter af børns rettigheder
og i deres egen position og ansvar.

Børnene i en af projektets børnerettighedsgrupper samles for at
afholde møder og træning i børns rettigheder.
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Styrkelse af partnere og partnerskaber
Hvis du følger med i vores arbejde, blandt andet på de
sociale medier, ved du sikkert, at Aktion Børnehjælp
jævnligt tager på monitoreringsbesøg hos vores lokale
partnere i Indien. Men har du nogensinde undret dig
over, hvad formålet med disse besøg er?

Under det seneste besøg hos vores partner CECOWOR i
Tamil Nadu, brugte vi blandt andet noget af tiden på at
afholde workshops for personalet, der var med til at udforme CECOWORs fremtidige strategi og dermed styrke
dem som organisation.

En af de ting Aktion Børnehjælp bruger tiden på, når vi
besøger partnerne, er at bidrage til at opbygge kapaciteten hos vores partnere, så de kan stå stærkere i deres organisationsarbejde.

Når Aktion Børnehjælp er med til at styrke partnerne i
deres organisationsarbejde, er det også med til at styrke
partnerskabet og det fremtidige samarbejde imellem os.

Workshop under besøget hos CECOWOR, hvor medarbejderne arbejder på at få udarbejdet en strategi for organisationen.
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Det gik midlerne til
Herunder kan du se, hvor Aktion Børnehjælp fik midler fra i 2018, og hvordan de blev fordelt og brugt på
projekterne. I projekterne har vi stort fokus på både
social og økonomisk bæredygtighed, så projekternes
resultater række længere end blot projektperioden
og vores støtte.

Diagrammerne indeholder ikke-reviderede tal, og
derfor kan der forekomme variationer.

Her kom støtten fra i 2018
Private bidrag

4,5%
9%

Virksomheder & organisationer
Tips & Lotto
Momskompensation
Andre foreninger

23%

51%

Lokalkomiteer
CISU
Fonde & Legater

2%
5%

Diverse indtægter

0,5%
3% 2%

Sådan brugte vi midlerne i 2018
7%

Uddannelse

6%

Sundhed
10%

Fødevaresikkerhed
Andre projekter

4%

53%

Administration
Kommunikation

11%

Indtægtsskabende aktiviteter

9%
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TAK FOR STØTTEN!
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