Årsrapport 2019

Kære læser
– Tak for din støtte til
vores arbejde.
Aktion Børnehjælp kæmper for fattige og
udsatte børns uddannelse, rettigheder,
fødevaresikkerhed og sundhed. Det gør vi
ved at styrke de landsbysamfund, hvor
børnene bor, i samarbejde med lokale
NGO’er.
Vi kæmper for børnenes ret til f.eks. at
undgå børnearbejde og ikke blive udsat for
vold og misbrug. Vi kæmper for børnenes
helbred og velbefindende ved at hjælpe
deres familier med at etablere bæredygtige
køkkenhaver. Og vi kæmper for børnenes
sundhed ved at hjælpe landsbyer med at
forebygge diarré og andre sygdomme ved at
stoppe besørgelse i det fri.
Kun med din støtte er dette arbejde muligt.
I årsrapporten her kan du læse mere om,
hvordan Aktion Børnehjælp i 2019 gennem
en lang række aktiviteter har gjort en stor
forskel for tusindvis af børn og unge og de
landsbysamfund i Indien, hvor de lever.
Rigtig god læselyst!
De bedste hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
Aktion Børnehjælp
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Børnekonventionen fylder 30 år
Børnekonventionen fremhæver at børn har brug for og
ret til omsorg og beskyttelse. Alle børn har ligeledes ret
til at ytre sig og have indflydelse på det, som angår dem.
Dette understreger, at ethvert barn skal have mulighed
for at påvirke deres egen fremtid.

Aktion Børnehjælps arbejde hviler på Børnekonventionen. Vi arbejder ud fra overbevisningen om, at ethvert
barn har ret til at udvikle sig under sikre og trygge forhold.
Den 20. november fejres Børnenes Dag på tværs af alle
verdens lande. 2019 har budt på en særlig grund til at fejre. Dagen markerede 30-års jubilæet for FNs vedtagelse
af Konventionen af Barnets Rettigheder – bedre kendt
som ’Børnekonventionen’. Børnekonventionen består af
54 artikler, som udpensler fundamentale rettigheder, der
er helt særlige for børn; uanset barnets baggrund, status
eller køn. Vigtigst af alt er, at barnets velvære kommer
først i ethvert henseende.

For bedst muligt at styrke og sikre børn disse rettigheder, samarbejder Aktion Børnehjælp med organisationer
i Indien, der kender de lokale forhold. Sammen arbejder
vi for at forbedre indiske børn og unges nutid og fremtid
og er overbeviste om, at det er alle kroner og timer værd
at kæmpe for børns rettigheder.
På de kommende sider kan du læse om, hvordan Aktion Børnehjælp arbejder med rettigheder i de forskellige
projekter. Særligt har vi fokus på at gøre en sund hverdag
og aktiv skolegang til en realitet for alle som er involveret
i projekterne. Dette gøres blandt andet ved at unge såvel som ældre landsbybeboer bliver oplyst om deres rettigheder og mobiliseres så de kan gøre krav på dem. Der
er blandt andet stort fokus på lige adgang til retmæssige uddannelses- og sundhedsydelser samt forbindelsen
mellem børns sundhedstilstand og indlæring.

Børnekonventionens artikler kan inddeles i tre hovedkategorier; retten til udvikling, retten til beskyttelse og retten til medbestemmelse. Vores arbejde lægger vægt på,
at barnet skal sikres sikkerhed og trivsel samt at alle børn
kan vokse op under trygge forhold. Dette indbefatter
barnets retmæssige adgang til sundhedsydelser og mulighed for skolegang.
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Arbejdet indenfor sundhed og sanitet
fortsætter i det nye år

Ca. 260 børn
vil få adgang til
børnehaver med
særligt fokus på
læring og sundhed

I slutningen af året fik Aktion Børnehjælp de ovenud fantastiske nyheder, at CISU
ønsker at støtte to nye projekter med start i 2020. Aktion Børnehjælp er afhængig af
midler udefra til vores arbejde, så derfor er det helt afgørende at andre ser potentialet
samt vigtigheden og derfor vælger at støtte arbejdet. Støtten betyder at Aktion
Børnehjælp, de lokale partnere og indiske familier går en spændende tid i møde.

Sanitetsprojektet
vil forbedre over 5000
familiers sundheds
tilstand gennem
forbedret sanitære
forhold.

Et andet stort problem i Indien er de dårlige sanitære forhold. Selvom der efter en storstilet regeringskampagne nu
er adgang til toiletter for de fleste, benyttes disse ikke regelmæssigt. Toiletter har en svær mystik og tabubelagt
tradition at bryde med. Det skyldes især manglende viden
om sammenhængen mellem hygiejne og sundhed.

De to nye projekter omfatter et sanitets- og sundhedsprojekt og et uddannelses- og rettighedsprojekt der starter i
henholdsvis april og februar.
Indien er et meget mangfoldigt land og i afsides områder
bor en minoritetsgruppe af Romaer og det oprindelige
folk også kaldt stammefolk. Grundet deres karakteristiske
levemåde diskrimineres de af det omliggende samfund.
Ifølge indisk lovgivning, har denne befolkningsgruppe de
præcis samme rettigheder som deres naboer, men i praksis opleves det ikke sådan. Mange bliver nemlig ekskluderet og nægtet adgang til uddannelses- og sundhedsydelser, som de ellers har rettigheder til på lige fod med alle
andre.

Sanitets- og sundhedsprojektet har fokus på at forbedre
sundheden blandt beboerne i 30 landsbyer ved at skabe
viden om de sundhedsmæssige konsekvenser ved besørgelse i det fri og vigtigheden af basal hygiejne. Projektet
fokuserer på at motivere landsbyboerne til i fællesskab at
ændre adfærd og selv finde løsninger til at udrydde besørgelse i det fri samt skabe bedre sanitære skikke. Der vil
være særligt fokus på involvering af børn, unge og kvinder.

Derfor vil uddannelses- og rettighedsprojektet arbejde på
at sikre børn af Romaer og oprindelige folks adgang til eksisterende regeringsprogrammer, herunder børnehaver.
Børnehaverne er essentielle da de har stor betydning for,
hvorvidt børnene både starter i og færdiggør skolen. Herudover, vil projektet have fokus på oplysning, organisering
og mobilisering af forældrene og lægge pres på myndighederne for at holde dem ansvarlige og sikre inklusion af de
marginaliserede grupper.

De nye projekter kommer til at omfavne nogle af Indiens
allermest udsatte børn og deres familier. Begge er baseret
på erfaringer fra tidligere implementerede projekter. Aktion Børnehjælp og partnerne, CECOWOR og ARM, glæder sig til at projekterne for alvor tager fart så endnu flere
børn kan vokse op trygt og realisere deres fremtidsdrømme.
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Et år fuld af forandringer

Projektet, Sammenhold om Børns Rettigheder, blev skudt i gang i udgangen af 2018
og her i starten af 2020 er det med glæde at vi gør status over alle de aktiviteter som
projektet har ført med sig i det forgangne år. Formålet med projektet er at skabe fokus
på børns rettigheder gennem lokale landsbyforeninger og på tværs af myndigheder,
beslutningstagere og NGO’er.
I løbet af året er der etableret landsbyforeninger i 10
landsbyer og de er alle godt i gang med at afholde møder med henblik på at komme omkring de udfordringer
som de enkelte landsbyer oplever i forhold til at opretholde børns rettigheder.

I landsbyerne
mødes børn og unge i
børnerettighedsklubber,
hvor de gennem
oplysning, diskussioner
og lege lærer om deres
rettigheder.

børns rettigheder, men også indslag der omhandler de
trænings-kurser som de har afholdt for beslutningstagere og lokale myndigheder (TV-klippene kan ses på Aktion Børnehjælps hjemmeside og Facebook). Det er rigtig godt gået af CECOWOR og en vigtig del af at komme
bredere ud med deres budskab og samtidig en måde at
holde myndighederne til ansvar for opretholdelsen af
rettighederne for børn.

Derudover, lærer de også, hvad der kan gøres, hvis de
oplever at deres rettigheder bliver krænket. På et højere niveau har vores lokale partner CECOWOR fået etableret et netværk af NGO’er som skal arbejde sammen om
at udbrede viden og redskaber til myndigheder og lokale aktører. En anden ting som har været et stort gennembrud for CECOWOR er at de har været en del i tv
og aviser, både med de offentlige begivenheder og demonstrationer de har afholdt for at gøre opmærksom på

Sammenhold om børns rettigheder er kommet godt fra
start og har allerede i det første år skabt gode resultater på flere niveauer. Projektet kører indtil slutningen af
2022 og der er stadig en masse arbejde og aktiviteter
som ligger forude.
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Familier Bekæmper Fejlernæring

Fejlernæring har
konsekvenser for
barnets fysiske, psykiske
og kognitive udvikling,
som påvirker barnets
indlæring og overordnet
sundhed.

I 2019 kunne vi begynde at se de første resultater fra projektet ’Familier Bekæmper
Fejlernæring’. Hundredvis af landsbyboere har modtaget undervisning og er blevet
klogere på konsekvenserne af fejlernæring og på hvordan, det kan forebygges.
på sin køkkenhave. Andre af landsbybeboerne fortalte, at
de har hjulpet deres naboer med at etablere køkkenhaver, og at de nu sparer penge, da de ikke længere skal
købe alt deres mad på markedet. Mange af landsbyboerne kunne allerede se den positive effekt af den næringsrige kost på dem selv og deres børns helbred og energiniveau.

Projektet, hvor vi i samarbejde med vores partnerorganisation ARM, arbejder på at forbedre ernæringen for familier i 10 landsbyer i Orissa, er i fuld gang. Mange i landsbyerne, især kvinder og børn, er fejlernærede. Det skyldes
især, at landsbyboerne mangler grundlæggende viden
om ernæring og dyrkning af afgrøder. Derfor fokuserer
vi i projektet på at oplyse landsbyboerne om årsagerne
til fejlernæring og på at give familierne metoder til selv at
dyrke næringsrig mad.

Det har været fantastisk at se, hvor glade og motiverede
landsbyboerne er for at deltage i projektet! Forhåbentlig
byder det næste år på endnu flere gode historier. I takt
med at landsbyboerne får mere undervisning i ernæring
og flere får etableret køkkenhaver og begynder at bruge nye biologiske landbrugsmetoder, håber vi på at se et
fortsat endnu større udbytte af jorden og en generel forbedring af sundheden.

I løbet af året har vores frivillige to gange været i Orissa
for at besøge projektet. Ved første besøg i landsbyerne
havde mange af familierne netop etableret køkkenhaver,
som allerede gav et afkast, og derfor sikrede familierne
næringsrig mad. En af de kvinder, som ved første besøg
stolt viste sin nyetablerede køkkenhave frem, havde allerede ved andet besøg et halvt år senere fordoblet arealet
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Sundhed og Læring

Uddannelses- og sundhedsprojektet Sundhed og Læring sluttede i juli 2019.
Aktion Børnehjælp har sammen med vores lokale samarbejdspartner SocioEconomic Educational Development Society (SEEDS) implementeret projektet
i 9 landsbyer i et afsides bjergområde i delstaten Andhra Pradesh.
Befolkningen i landsbyerne kendes som det oprindelige
Koya- og Kondareddi-stammefolk, hvilket vil sige, at deres kultur, sprog og levevis adskiller sig fra det omkringliggende samfund. Dette har historisk set medført at befolkningsgruppen marginaliseres og diskrimineres.

Deres udsatte
stilling i samfundet
afspejles i den meget
begrænset adgang til
uddannelses- og
sundhedsydelser.

Selvom projektet har haft slutdato, fortsætter den positive udvikling blandt landsbyerne. Myndighederne ansvarlige for regeringsprogrammer for oprindelige folk har
indstillet projektet til støtte og er i gang med at overtage
projektaktiviteterne og planlægge den fremtidige struktur i tæt dialog med SEEDS. SEEDS har fortsat støtten til
driften af børnehaverne i perioden mellem CCR-projektet og regeringens overtagelse for at fastholde børnene
– og forældrene. Derudover fortsætter SEEDS med at arbejde i landsbyerne med særligt fokus på at styrke forældrene i deres rolle og ikke mindst ansvar i forhold til barnets udvikling.

Projektet har jf. hovedformålet fremmet sundhed, hygiejne, udvikling og skoleparathed for børn af det oprindelige folk i alderen 0-6 år. 7 børnehaver er oprettet og
opererer i hver af landsbyerne. I børnehaverne underholder børnehavelærerne med aktiviteter, der fokuserer på
sund hygiejne og på at støtte børnenes motoriske-, kognitive- og emotionelle udvikling. Herudover, har projektet haft en positiv indvirkning på gravide og ammende
kvinders helbred og sundhedsbevidsthed. Samtidig har
SEEDS advokeret for de oprindelige stammefolks rettigheder og forhandlet med den lokale regering om overtagelse af børnehaverne.
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Hjælp til den enkelte

Fadderskabsprogrammet omfatter børn, der alle kommer fra fattige familier og er socialt, økonomisk
og kulturelt meget dårligt stillet. Fadderbørnene gennem St. Thomas hospital er forældreløse, har
mistet den ene forælder eller kommer fra familier, der ikke har mulighed for at sende dem i skole.
Gennem et fadderskab sikres børn mulighed for at gennemføre skolegang fra 1. til 12. klasse. Generelt er det
meget få piger, som kunne tænke sig at blive gift og stifte familie umiddelbart efter afslutningen af 12. klasse. I
stedet forsøger mange piger og drenge i stedet at skaffe
arbejde i en virksomhed for dermed at kunne bidrage til
familiens indkomst.

Uddannelse er altså helt central, da det er med til at åbne
op for muligheder, der ellers ikke havde været udsigt til.
En forudsætning for, at de når hertil, er den hjælp de har
fået undervejs fra deres sponsorer.
Mange børn uden en sponsor har svært ved at gennemføre en uddannelse. De fleste uden en sponsor dropper
ud enten i grundskolen eller umiddelbart efter og nødsages til at følge deres forældres spor som daglejere eller lignende.

Efter 12. klasse hjælper vores samarbejdspartnere i Indien flest mulige børn til at fortsætte med en videregående
uddannelse. Dette gør at mange af de unge mennesker
får en god uddannelse som for eksempel sygeplejerske,
lærer, håndværker eller ingeniør. Mange bliver ansat i
både det offentlige og hos private virksomheder og kan
på grund af deres uddannelse udleve deres drømme om
at få et fast job. Desuden har det stor betydning for mange af de unge, at de ikke blot forbedre deres egne vilkår
men også familiens.

Som fadder er du med til at sikre, at børnene får et bedre
liv, både socialt og økonomisk samt giver dem undervejs
fundamentet til at kunne fortsætte på en videregående
uddannelse og åbne nye døre for dem selv.
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Flere tusinde børn er startet i skole

Aktion Børnehjælp har i årevis støttet tre skoler - Idealskolen, Visdomsskolen og Drømmeskolen - i Indien.
Dette har betydet at fattige og udsatte børn er kommet i skole, som er en vigtig omstændighed for at kunne
skabe et bedre liv for dem selv og deres familie. I 2019 ophørte Aktion Børnehjælps støtte til skolerne imens
arbejdet for børn og unge fortsætter med stor fremgang. De tre skoler har gjort – og gør stadig – en
betydningsfuld 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 ligeså skabt god forståelse blandt forældrene omkring vigtigheden af uddannelse. De har blandt andet understreget hvorfor fire års skolegang, til at man lige
akkurat har lært at læse og skrive, ikke er nok. Denne tilgang har betydet at endnu flere drenge og piger ikke blot
er indskrevet i skole, men også færdiggører grundskolen
(1-8.klasse).

Aktion Børnehjælps ophørte økonomiske støtte skyldes
flere årsager. En kending er, at det desværre er svært at
skaffe penge til drift af skolerne. Herudover, har Indiens
tilgang til uddannelse 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. Med dette lovmæssige fokus, kommer næsten
alle indiske børn i skole. I dag er et større problem at få
børnene til at fortsætte i skolen og eliminere de offentlige skolers dårlige ry. Derfor ligger Aktion Børnehjælps
primære fokus jf. uddannelse her i dag. Der knokles for at
børn får opfyldt deres basale rettigheder, der blandt andet omfatter en grundskoleuddannelse af god kvalitet. Et
essentielt led her er, at Aktion Børnehjælp dagligt arbejder med at styrke sine indiske partnere i at holde myndighederne ansvarlige i deres forpligtelser overfor børnene.

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.
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Det gik midlerne til
Aktion Børnehjælp arbejder kontinuerligt på at kvalitets
sikre det arbejde vi udfører. Det er vigtigt for os, at vores
arbejde som omfavner sundhed og uddannelse i en bred
forstand er bæredygtigt, stabilt og gennemsigtigt.

Herunder kan du se hvilken støtte Aktion Børnehjælp i løbet af året har modtaget samt hvilke aktiviteter midlerne
er gået til. (Illustrationerne er lavet ud fra ikke-reviderede
tal, og derfor kan der forekomme mindre ændringer.)
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Partnerskaber der holder

Derudover oplever CECOWOR generelt at myndighederne meget gerne vil deltage i deres arrangementer og at
der er opstået en forståelse af, at hvis man vil vise, at man
som offentlig ansat gør noget for lokalsamfundet, så skal
man deltage i CECOWORs aktiviteter.

Vores udviklingsprojekter i Indien har ikke blot stor betydning for de børn og familier som projektet er tiltænkt
at hjælpe. Projekterne har også stor betydning for vores
samarbejdspartnere, der er ansvarlige for den daglige implementering. Projekterne er med til at styrke partnerne
organisatorisk. Dette gælder ikke kun indadtil i forhold til
at få flere ansatte og lære nye metoder. Men også udadtil. Et godt eksempel er implementeringen af vores børnerettighedsprojekt, som startede i 2015, hvorigennem
vores samarbejdspartner CECOWOR for alvor har fået
slået sig fat som børnenes advokat i området.

CECOWOR oplever også at de pga. projektet har fået et
ry blandt andre NGOer som børnerettighedseksperter.
Det betyder bl.a. at de bliver inviteret med til events og
bedt om at repræsentere NGOer, der arbejder for børn i
forskellige fora, til trods for at de i sammenligning med
mange af de andre er ret små.

Som en del af projektet har CECOWOR trænet forskellige myndighedsrepræsentanter i børns rettigheder og de
pågældende myndigheders ansvar i forhold til den gældende lovgivning. I starten var de fleste skeptiske overfor hvad en NGO kunne lære dem. Nu oplever CECOWOR
at myndigheder og embedsmænd selv kontakter dem og
beder om træning for at føle sig klædt på til at varetage
deres arbejde.

Udover at give CECOWOR et stort skulderklap og øge
stoltheden over deres arbejde, så har det også stor positiv indvirkning på organisationens arbejde i projekterne,
hvor samarbejde med myndighederne er vital.
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Tak for støtten!
Sammen har vi gjort en kæmpe forskel
for børn og deres familier i Indien.
Arbejdet fortsætter i 2020!

