nyt

AKTION
BØRNEHJÆLP

2019 – nr. 1 – 52. årgang

Indhold
3
4
6
8
10
12
14
19

Kære Læser
Alle børn bør have de samme rettigheder
Manglende toiletter kan give slangebid
Nu planter de deres egne grønsager
Du har hjulpet tusindvis af børn
Fadderskabsprogrammet
Ledelsesberetning 2018
Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os

Stor tak til alle, der har bidraget med
artikler, billeder, korrektur m.v. – og
mange tak til redaktionsgruppen, der
denne gang bestod af ansvarshavende redaktør Jan Körner, praktikant
Sophie Kjær og sekretariatsmedarbejder Klaus Iversen.
Forsidefoto fra SEEDS: Julia Samo
Grafisk design: Knud Sneftrup
Trykkeri: Øko-Tryk Aps
Oplag: 1.300
ISSN: 1601-6610

AKTION BØRNEHJÆLP
2

Aktion Børnehjælp Nyt
Vi beklager meget, at udgivelsen af vort blad i 2019 er
blevet en del forsinket. Det
er der mange årsager til, men
i skrivende stund ser det ud
til at det bliver muligt at udgive to numre i 2020.

Julebod i Risskov
Igen i år (2019) stablede frivillige fra
Århus-området, under ledelse af Kirsten Sloth Lave, en julebod på benene
i november og december måned i
Fortegårdens café i Risskov.
Der var salg af nisser, hjemmestrikkede tæpper, hjemmebagte småkager,
julekort, julepynt, hårpynt, nøgleringe og meget andet.
Juleboden gav et overskud på 10.000
kr., som skal bruges til unge pigers
sygeplejeuddannelse hos vores samarbejdspartner, St. Thomas Hospital i
Chetpet, hvor vi også har almindelige fadderskaber.

Aktion Børnehjælps sekretariat
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 85 03 15
Email: kontakt@aktionb.dk

Kære Læser
Samarbejde mellem dygtige indere
og danskere skaber resultater
Sammenlignet med større NGOer
kan Aktion Børnehjælps indsats
synes som blot en dråbe i havet.

vores partnere til at opnå nye resultater, der gør en strukturel forskel i deres lokalområder.

Men selvom en NGOs størrelse
kan sige noget om rækkevidden,
så siger den ikke noget om dybden
– om kvaliteten af det arbejde, der
udføres.

I dette nummer af Aktion Børnehjælp Nyt kan du læse om to af
disse projekter. Det ene projekt vil
hjælpe vores partner CECOWOR
med at sikre, gennem dialog med
myndighederne, at den indiske lovgivning om børns rettigheder
overholdes i praksis.

I Aktion Børnehjælp er vi beriget
med nogle usædvanligt dygtige
mennesker – både i Danmark og
hos vores partnere i Indien.
Aktion Børnehjælps fantastiske
danske programleder, Anja, har
igennem seks år, i samarbejde med
en lang række kompetente frivillige i Projektudvalget, arbejdet på at
bygge et professionelt programarbejde op, som hjælper med at løfte

Det andet projekt, som for nylig
blev afsluttet, har elimineret besørgelse i det fri i to landsbyer og
reduceret det mærkbart i andre
landsbyer. Det er et imponerende
resultat. For normalt er problemet,
at det er nemt nok at bygge toiletter i Indien – det er straks sværere
at få folk til at anvende dem.

Disse resultater er kun mulige,
fordi vi har dygtige partnere i Indien – og Anja og Projektudvalget
her i Danmark. Og det er kun muligt, fordi du støtter vores arbejde,
hvad enten det er gennem et fast
bidrag eller et fadderskab.
Rigtig god læselyst – og tak for din
støtte.
Hjertelige hilsener

Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
Aktion Børnehjælp
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Alle børn bør have de samme rettigheder
Som dansker er det en selvfølge, at
børn har de samme rettigheder som
voksne, men i Indien er det ikke alle
steder en indlysende sandhed, at børn
har ret til mad eller skolegang, som vi
tager for givet herhjemme.
Børnekonventionen sikrer ellers alle
børn en række helt basale rettigheder
såsom retten til uddannelse, mad og
leg. Disse rettigheder er helt fantastiske, da de gælder for alle børn i verden, og tager udgangspunkt i at sikre
det bedste for barnet.

I Indien er mange børns rettigheder
dog ikke et naturligt hverdagsgode.
Det skyldes, at børn og deres familier
ofte ikke ved, at de har lovmæssige
rettigheder, og heller ikke ved, hvad
de skal stille op, hvis disse rettigheder
krænkes.
Igennem Aktion Børnehjælps projekt
’Børn, kend jeres rettigheder’ har
børn fået viden omkring deres rettigheder – særligt i forhold til misbrug,
børneægteskaber og børnearbejde.

Foto: Therese Mortensen & Cecilie Caspersen

Som følge af projektet er der blevet
oprettet
børnerettighedsklubber,
hvor børn og unge undervises i deres
rettigheder og motiveres til selv at
kunne kæmpe for retfærdighed.
Sidst skrev vi ’fordi vi ser så gode resultater, som vi gør, ser vi et potentiale i at videreudvikle projektet ’Børn,
kend jeres rettigheder’’. I dag er vi i
projektet ’Sammenhold om børns
rettigheder’ i fuld gang med fortsat at
kæmpe for, at børn sikres retten til og
muligheden for at udleve deres fulde
potentiale. Projektet tager udgangspunkt i eksisterende indisk lovgivning
om børns rettigheder med fokus på at
sikre, at den også implementeres og
overholdes i praksis. Ud over at lære
børn om deres rettigheder, og hvordan de sikrer dem, er vi derfor også i
kontakt med myndighederne for at få
dem til at sikre, at rettighederne ikke
blot eksisterer på papir.

Foto: Karen Maria Kristensen

4

Foto: CECOWOR arkiv

BEBOERNE TAGER SELV AFFÆRE
Som et led i projektet ’Børn, kend jeres rettigheder’ er
der blevet etableret landsbyforeninger, der er ansvarlige
for at bekæmpe krænkelser af børns rettigheder i den
pågældende landsby. I en af landsbyerne tog medlemmerne fra landsbyforeningen sagen i egen hånd for at
sørge for, at deres børn kunne komme sikkert i skole.
På vej til den nærliggende skole lå en efterladt brønd,
som der tidligere havde været ulykker ved. Brønden
betød, at forældre tøvede med eller ligefrem ikke turde

sende deres børn i skole. Medlemmerne fra landsbyforeningen tog deres bekymring og ønske om at få afskærmet brønden til de lokale myndigheder. Her fik de at
vide, at myndighederne intet kunne gøre i den nærmeste fremtid. Det fik medlemmerne til at diskutere en alternativ løsning, og de fik i stedet lov af myndighederne
til at bygge en ’sikkerhedsvæg’ rundt om den forladte
brønd. I dag sender forældrene trygt deres børn i skole.
Landsbybeboerne er i dag glade for, at der blev taget initiativ, så de ikke oplever flere ulykker ved brønden.
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Manglende toiletter kan give slangebid
Mens det i Danmark er utænkeligt, at
en familie ikke anvender det toilet, de
har til rådighed, er en af Indiens største udfordringer, at store dele af befolkningen dagligt lever med dårlige
sanitære forhold, der har store konsekvenser for deres liv.
Specielt i landdistrikterne besørger
inderne i det fri, hvilket især går ud
over børn, da de mange bakterier
giver diarre, som betyder, at deres
kroppe ikke optager den nødvendige
næring. Det har store konsekvenser
for deres sundhed såvel som deres fysiske og psykiske udvikling. Piger og
kvinder rammes yderligere, da de
ofte må vente med at besørge til efter
mørkets frembrud, hvilket udsætter
dem for risiko for slangebid og overgreb.
Regeringen har de sidste fem år haft
fokus på at forbedre de sanitære forhold for landets befolkning ved blandt
andet at etablere masser af nye toiletter. Besørgelse i det fri er dog stadig
meget udbredt, og mange benytter
sig ikke af disse nye toiletter. Det skyldes i høj grad de myter og tabuer, der
er om toiletter i Indien. Netop denne
problematik var i fokus i sanitetsprojektet ’Work for Change’, som Aktion
Børnehjælp søsatte i 2016 i samarbejde med partneren ARM. Formålet
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Foto: Julia Samo

med projektet var at få alle indbyggerne i fem landsbyer til at etablere
og anvende toilet fremfor at besørge i
det fri. Ved at skabe mere viden om
konsekvenserne af at besørge i det fri
opleves det, at landsbybeboerne samtidig indser den større sammenhæng
mellem andre sanitære skikke.
Dette er lettere sagt end gjort. Skiftet fra det fri til toilettet kræver en
ændring i både adfærd og holdning.
Netop denne adfærdsændring er kernen i sanitetsprojektet, og bygger på
vidensdeling om bakteriespredning
og konsekvenserne ved besørgelse i

det fri fremfor for at forære og bygge
toiletter. Aktion Børnehjælp og ARM
har i projektet haft fokus på at oplyse
landsbyerne og motivere dem til selv
at tage initiativ til at etablere og bruge
toiletter. Adfærdsændringen er sket,
fordi landsbyboerne fik øjnene op for
de negative konsekvenser ved at besørge i det fri, og ikke fordi nogle udefrakommende har fortalt dem, at det
er en god ide. Det betyder, at den ændrede adfærd og de positive resultater fortsætter efter projektets afslutning.

LANDSBYEN STOPPEDE MED AT LUGTE
Aktion Børnehjælps projekt har allerede haft en tydelig
effekt i de to landsbyer, der helt har udryddet besørgelse i det fri. Beboerne fortæller, at de hurtigt oplevede en
forskel, da landsbyen holdt op med at lugte grimt, antallet af fluer faldt betydeligt og de oplever, at både børn
og voksne er mindre syge.
Projektet sluttede i oktober 2018 med flotte resultater.
I to ud af de fem landsbyer er der i dag ingen, som besørger i det fri. De resterende landsbyer er også rigtig godt

på vej med kun få familier, der af forskellige grunde ikke
har etableret et toilet. Landsbyerne har også taget initiativ til at forbedre hygiejnen og andre forhold i landsbyen, som kan påvirke beboernes sundhed, herunder
håndvask, affaldshåndtering og rensning af drikkevandsbrønde. Derudover er der blevet etableret nye
brønde, repareret og rengjort veje, der tidligere er blevet brugt til besørgelse, samt skabt et øget fokus på
vigtigheden af personlig hygiejne.

Foto: ARM arkiv
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Nu planter de deres egne grønsager
I delstaten Orissa på Indiens nordøstkyst er Aktion Børnehjælp sammen
med vores lokale partnerorganisation
ARM i fuld gang med et projekt, som
skal forbedre ernæringstilstanden for
både børn og voksne i ti landsbyer.
Fejlernæring er et udbredt problem i
området, og det skyldes især, at landsbyboerne mangler grundlæggende
viden om ernæring og dyrkning af afgrøder. I projektet ’Familier Bekæmper Fejlernæring’ bliver landsbyboerne på en række møder oplyst om omfanget af og årsagerne til fejlernæring. De lærer også forskellige metoder til at løse problemet og opnå fødevaresikkerhed.
For eksempel vil landsbyboerne som
led i projektet etablere køkkenhaver,
som sikrer nærende kost til hele familien. De, der har et mindre stykke jord,
vil implementere biologiske landbrugsmetoder, der kan forbedre udbyttet, så de også kan øge deres indtjening.
I projektet samarbejder vi også med
de lokale myndigheder, som skal sikre
landsbyboerne adgang til de eksisterende sundhedsydelser og rettigheder. ’Familier Bekæmper Fejlernæring’ startede for alvor i 2018. Nu,
godt et år inde i projektperioden, be-
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Foto: Mette Olsen, Mathilde Nielsen & Cecilia Nielsen

gynder vi for alvor at kunne se, hvordan projektet gør en forskel.
I april 2019 var tre af de frivillige fra
projektgruppen i Orissa for at se,
hvordan projektet skrider frem. Her
besøgte de nogle af landsbyerne, hvor
flere af familierne havde etableret
køkkenhaver som del af projektet,
hvilket gjorde stort indtryk på vores
frivillige.

At høre hvordan en hel landsby
igennem generationer har gået
med den opfattelse, at de ikke
kunne dyrke grøntsager i den sandede
jord – og nu på grund af projektet er
begyndt at dyrke grøntsager i nyanlagte køkkenhaver, og at se deres begejstring - er simpelthen så rørende,
fortæller Mette Olsen, som har været
med siden idéen til projektet opstod i
2015.
For Mathilde Nielsen var det også en
stor oplevelse at se projektet blive implementeret i landsbyerne.

Det har gjort et stort indtryk på
mig at høre landsbyboerne fortælle om deres drømme om at
udvide køkkenhaverne, som de indtil
for blot et halvt år siden ikke troede
var mulige at anlægge. Det er rørende
at se, hvor glade og stolte kvinderne er
af deres køkkenhaver. Det lyser ud af
dem, når de viser afgrøderne frem,
siger hun.
Ikke længe efter at vores frivillige
havde besøgt projektlandsbyerne,
blev Orissa ramt af den værste cyklon
i tyve år. Det gik desværre også ud
over de landsbyer, hvor de lokale familier netop havde etableret køkkenhaver. Derfor er det også afgørende,
at vores projekt allerede har gjort en

Foto: Mette Olsen, Mathilde Nielsen & Cecilia Nielsen

forskel for landsbyboernes tro på
deres egne evner til få gang i en succesfuld køkkenhave, nu hvor flere må
starte forfra.

Nekrolog

Landsbyboernes selvopfattelse
har ændret sig betydeligt. Før så
de sig kun som daglejere, men
nu er de begyndt at anse sig selv som
bønder. Noget, de slet ikke troede, de
kunne mestre, fortæller Mette Olsen,
der fortsætter:
Vi har i projektet fokuseret
meget på sundhed, men at vi
også kan være med til, at de lokale vokser som mennesker og får opbygget selvtillid er fantastisk.

En af Aktion Børnehjælps ildsjæle,
Irene Kær Nielsen, forlod sidste år
denne verden. Irene fik kontakt
med Aktion Børnehjælp omkring
1980 og har i årenes løb været
med til at starte og stå for lokalkomiteer og genbrugsbutikker i
Vester Hassing, Hals & Ranum. Ligeledes har hun deltaget i forskellige markeder og haft kontakt
med skoler i området. Sammen
med sin mand, Arne Kær Nielsen,
har hun besøgt flere af Aktion
Børnehjælps partnere i Indien, og
de har sammen startet et galleri
og et dukkemuseum i Rønbjerg
ved Ranum. I forbindelse med Aktion Børnehjælps medarbejdermøder har Irene været meget underholdende, inspirerende og informerende. Irene har været med
til at skaffe mange penge til Aktion Børnehjælps arbejde, og vi er
hende dybt taknemmelig. Æret
være hendes minde.
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Du har hjulpet tusindvis af børn
Gennem dine bidrag til Aktion Børnehjælp har du gennem årene været
med til at hjælpe tusindvis af indiske
børn med at få en helt elementær
skolegang. Vi har i mere end 20 år
støttet Idealskolen, Visdomsskolen
og Drømmeskolen, hvilket betød, at
selv fattige og udsatte børn kunne
komme i skole.
I 2019 ophørte Aktion Børnehjælps
støtte til skolerne imidlertid, mens arbejdet for børn og unge fortsætter
med stor fremgang. Hvorfor så stoppe støtten, tænker du måske? Det er
der flere årsager til. Der er sket meget

Foto: Julia Samo
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siden midten af 90’erne, hvor vi startede med at støtte skolerne. For det
første er det blevet svært at skaffe
penge til skoleprojekterne. Samtidig
har Indiens tilgang til uddannelse for
børn ligeledes ændret sig. I 2009 vedtog den indiske regering ’Ret til uddannelse-loven’, der har til formål at
sikre alle børn gratis og lige adgang til
skolegang fra 1.-8. klasse. Det fokus
betyder, at næsten alle indiske børn
kommer i skole i dag.
Problematikken ligger i dag i, at de offentlige skoler har et dårligt ry, og at
mange børn ikke færdiggør grund-

skolen af forskellige årsager. Derfor
ligger Aktion Børnehjælps primære
fokus indenfor uddannelse i dag. Vi
arbejder for, at børn får opfyldt deres
basale rettigheder, der blandt andet
omfatter en grundskoleuddannelse af
god kvalitet. Aktion Børnehjælp arbejder dagligt med at styrke sine indiske partnere i at holde myndighederne ansvarlige i deres forpligtelser
overfor børnene.
De tre skoler, som Aktion Børnehjælp
har støttet, gør stadig en stor forskel
for de flere tusinde børn, der er blevet
indskrevet i skolerne.
Udover at have sikret grundskoleuddannelse til børn i området, har vores
partner i tæt samarbejde med lærerne fra skolerne også skabt god forståelse blandt forældrene omkring vigtigheden af uddannelse. De har blandt
andet understreget, hvorfor fire års
skolegang ikke er nok, selv om det
betyder, at man lige akkurat har lært
at læse og skrive. Denne tilgang har
betydet at endnu flere drenge og
piger ikke blot er indskrevet i skole,
men også færdiggør grundskolen
(1-8.klasse).
Alle tre skoler har haft særligt fokus
på kreative fag såsom sang, dans,
musik og kunst foruden det offentlige
pensum. Herudover belyser skolerne
børn og unges rettigheder gennem
lærerige debatkonkurrencer, drama

og temadage, hvor også forældrene
inviteres. Ønsket er ikke blot at være
en skole, men også en drivkraft for at
gøre en forskel i lokalsamfundet.
Målet er at skabe det bedst mulige
udgangspunkt for børnene til at fortsætte deres uddannelse eller søge
job.
Drømmeskolen lukkede i juni, da det
nye skoleår startede, da delstatsregeringen havde sikret gratis skolegang
for de fleste af eleverne på områdets
offentlige skoler. Visdomsskolen og
Idealskolen har valgt at forsætte med
at drive skolerne på egen hånd. De arbejder hårdt på at sikre skolernes
fortsatte drift gennem lokal støtte.
Målet er, at skolerne skal være i stand
til at finansiere sig selv uden at være
afhængige af eksterne donorer. Dette
er med til at skabe mere sikkerhed og
ejerskab omkring skolerne.

Foto: Anja Nielsen

Visdomsskolen

Idealskolen

Drømmeskolen

Her har de haft særlig fokus på pigernes ret til skolegang.
Dette er bl.a. blevet gjort gennem en
årlig temadag. Hermed har stort set
alle pigerne gennemført grundskolen.

Denne skole har været en modelskole
og inspireret andre skoler i lokalområdet. Gennem samarbejde med regeringen sendes årligt lærere til Idealskolen for at observere og blive inspireret til mere kreativ og interaktiv undervisning.

Her har man forsøgt at blande elever
fra forskellige sociale lag. Grundet
skolens gode ry har det været muligt
at tiltrække højkaste-elever og blande dem med kasteløse – en kasteproblematik, der spiller en enorm rolle i
Indiens skolesystem.
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Fadderskabsprogrammet
Så meget har vi nået
Jeg har i januar 2019 besøgt vores
partner Sri Kanyakumari Gurukula
Ashram og vil her fortælle lidt om,
hvad der er sket siden Ashramens
leder gennem mange år, Mr. Krishnan,
døde i 2016.
Siden hans død er der kommet nye og
unge kræfter til i ledelsen - og der er
taget mange nye og spændende tiltag. Her er en oversigt over nogle af
de ting, der er blevet udrettet:
• Der er lagt gas ind i alle husene,
så det er nemmere for ’kokkene’,
der før lavede mad på åbne ildsteder - og det er mere sikkert, når
der er børn, der løber rundt.
• Opsætning af lys på vejene indenfor hele området.
• På regeringens forlangende er der
- af hensyn til børnenes sikkerhed
- sat kamera op ved alle børnehuse, da der sker mange overfald i
Indien – også selvom der på stedet er en vagtmand døgnet rundt.
• Der er foretaget forbedringer på
toiletter.
• Dræning på området, så jorden i
regntiden ikke bliver skyllet bort
fra de store rødder på træerne,
der skygger for den brændende
sol - og vandet ikke løber ind i
børnehusene.

• To nye klasserum er privat sponseret og bygget på skolen. Et rum
bliver benyttet til computere, der
er finansieret af en bidragyder,
men der mangler dog stadig syv
computere for at gøre rummet
komplet.
• På et mindre område er der opsat
solceller, hvor ashramen selv udnytter 50 procent. Mere giver regeringen ikke lov til.
• Med støtte fra privat sponsor er
der lavet en baseballbane og en
indendørs legeplads for de mindste børn.
• Renovering af eksisterende udendørs legeplads.

Bliv fadder for et indisk barn
Gennem Aktion Børnehjælp kan
du hjælpe udsatte børn og unge.
Vi tilbyder flere typer fadderskaber, skolegang og uddannelse af
børn, støtte til børn på børnehjem
og sygeplejerskeuddannelse for
unge kvinder. Du kan både støtte
et enkelt barn/ung, men du kan
også blive fadder for en gruppe
børn.
Læs mere på vores website:
https://www.aktionboernehjaelp.
dk/bliv-fadder/

Foto: Lise Münkel
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Kommende projekter:
• En speciel indkørsel til skolen.
• Nyt tag på et af børnehusene.
• Maling af Newland, hvor de store
drenge bor. Sidste maling fandt
sted for 30 år siden.
• Maling af to andre huse.

Du kan også kontakte:
Lise Münkel
Tlf.: 23 66 61 39
Mail: liselystrup@aktionb.dk

Der er stadig brug for vores hjælp
Under mit besøg i januar blev der den
10/1 afholdt to idrætsdage, hvor alle
børn fra skolen deltog i forskellige
sportsgrene - bl.a. kabaddi, der er en
national sportsgren. Børnene gik
meget op i det, og der blev uddelt
medaljer til 1. og 2. pladser.

Den 25/1 blev der afholdt skoledag.
Her kommer forældre, alle børn og
indbudte æresgæster. Der bliver holdt
taler og børnene optræder med forskellige spil og danser i dragter i alle
farver og til indisk musik (bortset fra
den danske Barbie girl).
Den 26/1 er det nationaldag, hvor flaget bliver hejst, og hvor alle holder fri.
Indien blev uafhængig i 1947.
Dette var lidt oplysninger om, hvad
der kan ske på en måned for børnene
i Kanyakumari. Der kom dog også lige
en sponsor forbi med kage til alle børnene, fordi hans datter havde fødselsdag.

Foto: Lise Münkel

Pongal festival blev afholdt over flere
dage med start den 15/1, hvor børnene har fri fra skole. De maler flotte
mønstre foran husene om aftenen og
får lov at være oppe så længe, de vil.
Den første dag fejrer de høsten. Der
bliver lavet en form for risengrød i en
speciel gryde, der så bliver delt ud til
alle på et palmeblad.
Næste dag bliver køerne fejret. De får
den samme grød, bananer og sukkerrør. Deres horn bliver malet gule og
blå, og de bliver velsignet. I øjeblikket
har Ashramen ni malkekøer, syv kalve
og en ny tyr på to år.

Vi har stadig børn uden sponsor. Så jeg
beder jer alle fortælle til venner, familie
og kollegaer, om det gode arbejde, der
bliver udført på stedet. Det er i hvert
fald hele mit arbejde værd, når jeg ser
børnenes strålende og glade ansigter,
hver gang jeg kommer der.

Foto: Lise Münkel

Lige før jeg ankom, var der optaget
syv nye børn, hvis families indtægt
ligger under fattigdomsgrænsen i Indien - nemlig kr. 750,- om året. Til
sammenligning koster en liter benzin
7 kr. Der er stadig hårdt brug for vores
hjælp. I er altid velkommen til at kontakte mig.
Lise Münkel
Fadderskabsadministrator
for Kanyakumari

Ny fadderskabsadministrator
Vores mangeårige fadderskabsadministrator for Shanthi Bhavan / Stella Maris, Bjarne Hartoft, har ønsket at give stafetten
videre. Vi vil derfor benytte lejligheden til at sige ham hjertelig
tak for det store arbejde, han i en årrække har udført for børnene hos Shanthi Bhavan.
Bjarne Hartoft bliver nu afløst af Niranchana Venkatesh, der
selv er inder og som arbejder som ”graduate engineer” hos
Nordic Sugar i Nakskov. Vi byder Niranchana hjerteligt velkommen. Se kontaktoplysninger på side 19.
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Ledelsesberetning 2018
Sådan gik det os
1.1 Hovedaktiviteter
Aktion Børnehjælp er en selvejende institution, der har til
formål at forbedre forholdene for børn og unge i udviklingslande og at udbrede kendskabet til disses livsvilkår.
Vores arbejde er koncentreret om Indien, hvor flere hundrede millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen. Vi yder projekt- og fadderskabsstøtte til ti indiske
partnere, som vi har samarbejdet med i mange år. Vores
indsatsområder ligger primært indenfor skolegang, uddannelse, sundhed, ernæring og fødevaresikkerhed/
landbrug.
1.2 U
 dviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
De samlede økonomiske aktiviteter endte med et underskud på knap 188.000 kr. Det er en forbedring på cirka
400.000 kr. sammenlignet med det foregående regnskabsår, hvilket skyldes reducerede omkostninger både
på sekretariatet i Danmark og til projekterne i Indien. Når
det endnu en gang blev et underskud, skyldes det en
fortsat udfordring med at finde nye bidragydere og faddere.

Foto: Astrid Ahlberg
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Foto: Camilla Frisgaard

Foto: Frederikke Jarlby

Arbejdet i vores projektgrupper har været løftet af et
stort antal frivillige i samarbejde med vores programleder. Der er udgivet to numre af Aktion Børnehjælp Nyt,
og der er udsendt tolv e-mail-nyhedsbreve. Der har også
været stor aktivitet på vores Facebookside og Instagramprofil, hvor interaktionen med opslag fortsat er steget.
Vi har fået tilsagn om en bevilling fra CISU på ca. 2,4 millioner kr. til et nyt stort projekt over en 4-årig periode,
som skal styrke børns rettigheder i det sydlige Indien.
Samtidig er vores eksisterende store CISU-projekter,

Foto: Frederikke Jarlby og Camilla Frisgaard

ørnerettighedsprojektet Children Know Your Rights
b
(CKYR) og sanitetsprojektet Work for Change (WC) blevet afsluttet med stor succes i begge tilfælde, mens projektet Family Food Security (FFS) er blevet igangsat.
Regnskabets nettoresultat udviser et underskud på knap
188.000 kr., og i forhold til 2017 er Aktion Børnehjælps
samlede indtægter ca. 456.000 kr lavere, mens udgifterne faldt med cirka 873.000 kr. Indtægterne til vort fadderskabsprogram er godt 1.114.000 kr. Der er modtaget
tilskud fra Kulturstyrelsens udlodningsmidler på
85.223,97 kr. Udgifterne til administration er faldet med
cirka 317.000 kr.

Foto: Julia Samo

Foto: Janek Gonsalkorale

1.3 Samarbejdet med partnerne
Aktion Børnehjælp har et tæt og langvarigt forhold til
sine samarbejdspartnere, og vores medarbejdere aflægger jævnligt besøg hos disse. I 2018 har vores programleder og adskillige frivillige besøgt de fleste af vores partnere.
ARM har fået støtte til drift af Idealskolen, landbrugsprojekt (FFS) og sanitetsprojekt (WC). Cecowor har fået
støtte til drift af Drømmeskolen, undervisningscentre og
preschools & afterschools samt til børnerettighedsprojektet (CKYR). SRD har fået støtte til drift af skole og
børnehjem. Der er desuden blevet udbetalt fadderskabsstøtte til Asha Nivas, Bala Mandir, Cecowor, CPC, Kanyakumari, Shanti Bhavan og St. Thomas.

Foto: Frederikke Jarlby

Aktion Børnehjælp havde pr. 31/12-2018 aktiver til en
værdi af godt 1.455.000 kr. Af disse var ca. 930.000 kr.
bunden fondskapital, og ca. 525.000 kr. var disponible
aktiver. Af sidstnævnte var ca. 353.000 kr. skyldige midler, heraf ca. 186.000 kr. skyldig projektstøtte, mens de
sidste 172.000 kr. stod som sikkerhed overfor vores partnere.
Der er ydet projektstøtte og/eller fadderskabsstøtte til
følgende samarbejdspartnere: ARM, Asha Nivas/Year of
the Child, Bala Mandir, Cecowor, CPC, Kanyakumari,
Shanthi Bhavan, SRD og St. Thomas Hospital.

Foto: Frederikke Jarlby og Camilla Frisgaard
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1.4 Organisation og ressourcer
Organisationen ledes af en bestyrelse, der ved regnskabsårets slutning
bestod af fem personer. Det daglige
administrative arbejde varetages af et
sekretariat, bestående af en sekretær,
en programleder og en projektleder
(sidstnævnte stoppede dog ved udgangen af november 2018) – alle deltidsansatte – samt to-tre ulønnede
praktikanter, foruden en gruppe frivillige medarbejdere på deltid. Til varetagelse af forskellige arbejdsopgaver er der frivillige udvalg og grupper:
Fadderskaber, Projektudvalg og Kommunikations- og Redaktionsudvalg.
Ligeledes har Aktion Børnehjælp lokalkomiteer i Ranum, Silkeborg og
Århus. Disse driver genbrugsbutikker,
afholder events og deltager i kampagner mv. Ydermere er der til organisationen tilknyttet forskellige ressourcepersoner indenfor it og informationsarbejde. Bortset fra sekretariatsmedarbejderne, som alle er deltidsansatte, og en it-konsulent, som
honorarlønnes – alle disse deltager i
øvrigt også i det frivillige arbejde – arbejder alle i Aktion Børnehjælp vederlagsfrit.

Foto: Mette Olsen
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1.5 Den forventede udvikling
Efter en årrække med store underskud og en skrumpende egenkapital
måtte bestyrelsen i begyndelsen af
2018 vedtage et budget med en
række besparelser både i Danmark og
i støtten til partnerne i Indien. Hvad
angår sidstnævnte, har der været tale
om en gradvis udfasning af støtten til
nogle af de projekter i Indien, som er
blevet støttet i mange år, og som det
desværre ikke har været muligt at
finde faste donorer til at støtte.

Foto: Camilla Frisgaard

Foto: Mette Olsen

Dette resulterede i et markant mindre underskud end de foregående år,
men dog stadig et underskud. Den
disponible egenkapital er nu så lille, at
yderligere underskud ikke længere er
en mulighed, og bestyrelsen har derfor vedtaget et ekstraordinært konservativt budget for 2019, som bl.a.
betyder, at der ikke findes en afløser
for organisationens tidligere projektleder, som stoppede med udgangen
af november 2018.

Foto: Aktion Børnehjælp

Foto: Rune-Christoffer Dragsdahl

Det er vanskeligt at øge Aktion Børnehjælps indtægter
og aktivitetsniveau. Det skyldes især, at vi er oppe mod
en række meget store organisationer, som bruger millioner af kroner på telemarketing og facere, hvilket er metoder, som vi ikke ønsker at benytte os af.
Bestyrelsen forventer, at 2019 bliver et år, hvor der er
fokus på at værne om de store CISU-projekter og fadderskabsprogrammet, samtidig med at organisationen skal
gennemføre året uden underskud.

Foto: Pernille Mogensen

Foto: Rune-Christoffer Dragsdahl

1.6 Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets
afslutning, usædvanlige forhold, risici mv.
Der er fra balancedagen og frem til i dag (30/4-2019)
ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Ligeledes er årsregnskabet ikke påvirket af
usædvanlige forhold eller risici, og der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

1.7 En hjertelig tak
Aktion Børnehjælps bestyrelse vil gerne benytte
lejligheden til at sige alle bidragydere, erhvervspartnere,
fonde, frivillige medarbejdere og andre interesserede
hjertelig tak for den store og trofaste støtte, som vi i
årets løb har modtaget til vores hjælpe- og udviklings
arbejde, der er koncentreret om at skabe en bæredygtig
udvikling for nødstedte børn i storbyslum og fattige
landdistrikter.
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Nyhedsbrev
Vidste du, at Aktion Børnehjælp
også deler historier om, hvordan
det går i Indien via et elektronisk
nyhedsbrev? Du kan gå ind på
www.aktionboernehjaelp.dk og
skriv dig op med din emailadresse,
så vil du modtage korte nyheder
ca. en gang om måneden.

Ekstra støtte
Du kan fortsat støtte indsatserne i
Indien og hjælpe børn og unge ved
at benytte vores bankkonto: 15515401321.
Ved betaling fra udlandet benyt:
IBAN-nr.: DK1730000005401321.
Du kan også støtte fadderskabs
programmet på bankkonto:
1551-6122000.
Ved betaling fra udlandet benyt:
IBAN-nr.: DK1730000006122000.

MobilePay 92188
Husk at du også kan hjælpe og
støtte uddannelse og sundhed for
udsatte børn via MobilePay.
Testamenter og arv
Aktion Børnehjælp modtager lejlighedsvist små og store arvebeløb til sit
hjælpearbejde. Disse er uforudsigelige ekstraindtægter, som giver os mulighed for at yde ekstra støtte til vores
samarbejdspartneres igangværende
eller nye projekter, til informations-
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Aktion Børnehjælps genbrugsbutik i
Silkeborg
Aktion Børnehjælp`s genbrugsbutik
her i Silkeborg startede i 1984 med
navnet ” Mother Teresas medarbejdere” på Frederiksberggade nr. 19. I
1997 flyttede butikken til lidt større
lokaler, på Frederiksberggade 21,
hvor vi er endnu. Samtidigt skiftede
navnet til ”Aktion Børnehjælp”. Vi har
haft mange gode år, men også større
udfordringer med mere konkurrence,
og vanskelighed med at skaffe hjælpere. Alligevel har vi optimeret vores
åbningstid om fredagen fra kl. 10 til
kl. 17. Vores åbningstider er nu:
Mandag kl. 10.00 - 17.00
Tirsdag - torsdag kl. 12.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 17.00
Vi får stadig rigtig mange effekter ind
- mest tøj, men også mange andre
ting. Derfor har vi næsten altid tilbud.
Vi skifter med tilbud. I øjeblikket har
vi tilbud på nipsting, isenkram og
herrehabitjakker.

og indsamlingsarbejde i Danmark
eller til forbedring af likviditeten.
At udarbejde et testamente kan godt
være et stort arbejde, og vi er derfor
glade for at kunne fortælle, at vi har
indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, der dels har
mange års erfaring med udarbejdelse

I sidste uge havde vi tilbud på tasker
og børnetøj. Vi har også ofte tilbud på
dametøj og herretøj.
Vi har mange ”stamkunder”, der ofte
kommer i butikken, og som vi får en
god snak med. Vi får også tit at vide,
at vi bare er den bedste og hyggeligste genbrugsbutik i byen. Vi har jo
ikke meget plads, men meget tøj og
mange ting. Så vi roder jo også lidt en
gang imellem.
Det kan være noget af et puslespil at
få besat vores vagter, da der jo også
skal være tid til ferier og andet fravær.
Der er flere, der har 2 eller 3 vagter
om ugen. Så ja, vi knokler med det,
men vi kan jo også godt lide det. Vi er
i øjeblikket 16 personer, der er tilknyttet butikken. Men det ville være
dejligt med 3-4 personer mere.
af testamenter, dels tilbyder bidragydere, der betænker Aktion Børnehjælp i deres testamenter, gratis online udarbejdelse af testamenter.
Læs mere om mulighederne på
https://www.aktionboernehjaelp.
dk/testamente/

Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os
Fadderskabsprogrammet

Diverse kontaktpersoner

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
knudrehder@aktionb.dk
25 37 05 68

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
Ejler Billes Allé 114, 1.tv.
2300 København S
rc@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)

Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
torbenibsen@aktionb.dk
30 30 83 70
Shanthi Bhavan / Stella Maris
Niranchana Venkatesh
niranchanavenkatesh@aktionb.dk
71 81 70 34
C.P.C
Maria José de Prado
mariajose_deprado@aktionb.dk
39 61 22 99

Aktion Børnehjælps Venner
Eva Løvschall Haugaard Pedersen
(kontaktperson)
EvaHaugaard@aktionb.dk
Kommunikationsgruppen
Maiken Jørgensen (kontaktperson)
maikenjorgensen@aktionb.dk
Projektudvalget
Anja Nielsen (kontaktperson)
anjanielsen@aktionb.dk

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

Cecowor
Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk
31 39 38 68
Kanyakumari
Lise Münkel
liselystrup@aktionb.dk
23 66 61 39

Aktion Børnehjælp på
Facebook

Skattefradrag
Husk, at du kan få skattefradrag for
din støtte, hvis vi har dit cpr- eller
cvr-nummer. Henvend dig til vores
sekretariat hurtigst muligt, så sørger vi for at du helt automatisk får
skattefradrag.

Hjælp os med at fortælle omverdenen om arbejdet i Indien.
Følg, del og like opslag:

facebook.com/AktionBoernehjaelp
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Afs.:
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

ID 47770

Vi sparer på os selv
Som du kunne læse på de foregående sider, har Aktion Børnehjælp underskud.
Ud over at det har konsekvenser for vores projekter, har det også haft indflydelse på vores egen dagligdag.
Vi mener nemlig, at pengene bruges bedst i udviklingslandene frem for på administrationen. Derfor betød underskuddet, at vi skar i udgifterne til administration.
Omkring 317.000 kroner skar vi ud af administrationen, der for en stor dels
vedkommende udgøres af ulønnet arbejdskraft.
Det daglige arbejde varetages af et sekretariat, og for at imødekomme de
færre indtægter, har vi fravalgt at genbesætte stillingen som projektleder, der
blev ledig, da den hidtidige stoppede med udgangen af november 2018.
Sekretariatet består i dag af tre medarbejdere, der er ansat på deltid, og en
ulønnet praktikant. En stor del af Aktion Børnehjælps organisatoriske arbejde
varetages af en stor gruppe frivillige medarbejdere. Bortset fra de tre deltidsansatte, som i øvrigt også yder en frivillig indsats, og en it-konsulent, der er honoraraflønnet, arbejder alle i organisationen frivilligt.

AKTION
BØRNEHJÆLP

