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Kære Læser
En hverdag med corona, som vi knapt kan begribe
Børn som ikke kan komme i skole, og
som dermed får sværere ved at begå sig
efter krisen, og som får sværere ved at
opnå en videregående uddannelse, som
kan løfte familien ud af fattigdom. Børn
som bliver nødt til at udføre forskellige
former for arbejde, så deres familier
kan klare sig igennem en vanskelig tid.

Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
Aktion Børnehjælp

Kære læser
COVID-19 har stadig dramatiske konsekvenser for de fattige og udsatte i Indien.
Fattige familier i Indien er i forvejen vant
til at skulle kæmpe for dagen og vejen
– og for deres overlevelse. Og effekterne
af COVID-19 har været gennemgribende.
Det er ikke selve sygdommen, der rammer hårdest, men alle de andre følgevirkninger af nedlukningen af samfundet. Især de økonomiske effekter.

Familier som mister deres stabile indtægtsgrundlag. Familier, som allerede
havde et ustabilt livsgrundlag som daglejere, ryger ud i noget endnu mere
usikkert. Forhåbninger om et barns
uddannelse, der forsvinder, fordi den
lille opsparing må ofres af hensyn til
overlevelse på kort sigt. Gældsatte familier, som ikke kan betale lån tilbage.
Hvis der skal komme noget positivt
ud af COVID-19, så kan man håbe på,
at det bliver en stigende erkendelse
af, at vi alle er forbundne på planeten
Jorden. Det er det samme virus, vi kan
smitte hinanden med på kryds og tværs
af kloden, blot med forskellige lokale
udfordringer. På samme måde er det
overordnet set de samme globale
klimaforandringer, som vi bliver ramt

af; de kommer blot til udtryk på forskellige måder fra sted til sted.
Risikoen er naturligvis, at de enkelte
lande lukker sig om sig selv. At man
opsluges af sin egen kamp for at komme
bedst muligt igennem coronakrisen.
Det er den samme risiko, vi i fremtiden
løber med klimaforandringerne, når
vandstanden i verdenshavene stiger, og
når tørke og oversvømmelser på skift
rammer forskellige steder i verden.
Hvordan vi håndterer COVID-19, kan
vise sig at blive en generalprøve på,
hvordan vi håndterer klimaforandringerne.
På vegne af vores partnere i Indien er
vi derfor dybt taknemmelige for jeres
støtte gennem det seneste halve år.
Det giver håb for fremtiden, at så mange
mennesker her i lille Danmark viser
solidaritet med mennesker i Indien,
som rammes af coronakrisen på måder,
vi knapt nok kan begribe herhjemme.
Hjerteligt tak.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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Odisha
Andhra Pradesh
Tamil Nadu

Skolelukning truer indiske børns
fremtid

Af Maiken Jørgensen,
bestyrelsesmedlem m.m.

Indiens fattigste børn har haft begrænset
eller ingen adgang til skolesystemet
siden marts. Det betyder i bedste fald,
at de er sakket bagud. I værste fald er
de faldet ud af systemet.
Tilbage i marts måned blev verdens
børn sendt hjem fra skole. I Indien
skulle det vise sig at blive alt andet end
kortvarigt. Indiske børn har nu været
hjemsendt fra skole i otte måneder, og
flere risikerer at vente forgæves på at
komme tilbage. For selvom skolerne
åbner igen, er flere børn allerede kommet så langt væk fra systemet, at det
bliver svært at komme tilbage. Det er en
stor bekymring hos Aktion Børnehjælp

Oversigt over registrerede
smittetilfælde og de indiske
myndigheders tiltag
4
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Mange familier har under pandemien mistet deres levebrød, og det har skabt et akut behov for
børnenes hjælp i husstanden. Foto: CECOWOR

og vores partnere, som arbejder med
uddannelse for at modvirke fattigdom,
børnearbejde, overgreb og børneægteskaber.

Skolen er børnenes værn
Coronapandemien har sendt Indiens
fattigste ud i endnu dybere fattigdom.
Mange familier har dermed mistet deres

1. juli: Indien igangsætter Unlock 2.0, som bl.a.
betyder flere toge og indenrigsfly. Skoler, biografer,
træningscentre og barer er stadig lukkede. Mange
delstater skræper restriktionerne.

3. juli: Delstaterne Orissa,
Andhra Pradesh og Tamil
Nadu forlænger
nedlukningen til 31. juli.
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levebrød, og det har skabt et akut
behov for børnenes hjælp i husstanden.
Det kan være ved at passe yngre søskende, tage småjobs eller tigge. Ifølge
den Internationale Arbejdsorganisation
vil det være første gang i 20 år, at der er
en stigning i børnearbejde.
ifølge rapporten Global Girlhood 2020
estimeres det, at op mod 2,5 millioner
flere piger over de næste fem år vil
komme i risiko for børneægteskaber.
Indien, som står for en tredjedel af
verdens børneægteskaber, er især
udsat. Landet er nemlig et af de hårdest
ramte både på sundhed og økonomi.
Netop økonomi er en af forklaringerne
på, hvorfor piger bliver giftet bort.
I Indien bliver piger nemlig ofte set
som en økonomisk byrde for familien.
Ægteskabet bliver dermed en måde,
hvorpå familien kan reducere deres
omkostninger. Forældrene er oftest
også overbevist om, at de handler i
barnets bedste interesse ved at sikre

dets fremtid gennem ægteskab. Uanset
forklaringen er konsekvensen, at barnet
ikke vender tilbage i skole.
I Aktion Børnehjælp er det derfor en høj
prioritet at få børnene tilbage i skole,
så snart det bliver muligt. Uddannelse
er nemlig den mest effektive vej ud af
fattigdom og et skjold mod børnearbejde, overgreb og arrangerede ægteskaber med mindreårige.
Fjernundervisning til de heldige
Overraskende nok er hvert et blikskur
i delstaten Tamil Nadu udstyret med
et TV. Det er ret usædvanligt. Forklaringen skal findes hos den tidligere
delstatsregering, der i en valgperiode
uddelte gratis fjernsyn. Nu viser det
sig nyttigt. For regeringen laver online
undervisning, men det kan de fattige
uden tablets og internetforbindelse
ikke bruge til meget. Derfor har delstatsregeringen igangsat undervisning
på de lokale tv-kanaler. Det forsøger

12. juli: 12. juli: Ifølge Indian Medical Association
(IMA) er smittespredningen nu eksponentiel, og
smitten har spredt sig til landområderne.

vores partner CECOWOR at oplyse om
ved at hænge plakater op i det offentlige
rum, så alle bliver opmærksomme på
tilbuddet og sendeplanen. De gør især
meget ud af at få fat på forældrene, da
de skal give det videre til børnene og
sørge for, at børnene får set programmerne. Efter så lang tid uden undervisning har mange børn nemlig svært
ved at motivere sig selv.
Den 1. marts var CECOWOR gået i gang
med at indskrive børn af romaer og
stammefolk til at begynde i skole. Det
arbejde måtte de sætte på hold på grund
af corona indtil august, hvor arbejdet
med at skaffe den nødvendige dokumentation og hjælpe forældrene med
det praktiske omkring skolestart blev
genoptaget. Håbet er, at når skolen igen
åbner, vil alt det praktiske være på plads,
så børnene kan starte med det samme.
Lige nord for Tamil Nadu i Andhra
Pradesh er situationen mere kritisk.

16. juli: Indien runder én
million registrerede smittede.

Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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i landsbyerne, hvilket skræmmer folk,
fordi der cirkulerer misinformation om,
at coronavirus er mere dødbringende
og smittende, end den egentlig er.
Selvom flere skoler har åbnet op for, at
eleverne med skriftlig tilladelse fra forældrene kan komme forbi skolen med
tvivlsspørgsmål, sker det ikke. SRD fortæller, at folk nærmest er panisk-angste
for at møde hinanden.

CECOWOR deler flyers ud med det ugentlige undervisningsprogram i fjernsynet. Foto: CEVOWOR

Her er det ganske usædvanligt, at den
fattige del af befolkningen ejer fjernsyn
eller mobiltelefon, som ellers kunne gøre
det muligt at lave fjernundervisning.
SRD, vores partner i området, er derfor
meget bekymrede for børnene.
“Børnene har været ude af skolen siden
marts uden en eneste skoleaktivitet
i perioden. Vi frygter, at børnene vil
droppe fuldstændig ud af skolen, fordi

de ikke er i besiddelse af den nødvendige teknologi, der er forudsætningen
for at deltage i regeringens online
undervisning,” siger SRD.
I Andhra Pradesh, hvor SRD arbejder
for at bekæmpe analfabetisme og
fattigdom blandt børn og unge, var
man lykkedes med at holde coronasmitten på afstand ved at blive hjemme.
Men nu bliver der meldt om smittede

31. juli: Indien er nu oppe på over 50.000
nye smittetilfælde om dagen. Indien er i dag
indtaget det land med den hurtigste smittespredning i verden.
6
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Både CECOWOR og SRD har arbejdet
aktivt for at ændre synet på uddannelse
i deres respektive områder. Det er
endnu uvist, hvor store konsekvenser
skolelukningen vil få for udviklingen,
der har krævet mange års arbejde.
Først når skolerne åbner permanent,
vil det være muligt at vurdere, hvordan
Aktion Børnehjælp i samarbejde med
partnerne bedst muligt håndterer både
de kortsigtede og langsigtede konsekvenser af coronavirus for Indiens
fattigste.

7. august: Indien runder to millioner
registrerede smittede. Flere politikere
og delstatsledere er testet positiv for
COVID-19.

17. august: Indien runder
50.000 døde.

TEMA: HVERDAG MED CORONA
Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu

Hvordan er det at leve i Indien
under COVID-19?

Saral Visuwasam bor i Chennai i det sydøstlige Indien, og ligesom mange andre indere vidste hun i begyndelsen ikke, hvad
coronavirus og COVID-19 var. Derfor tog de det ikke seriøst, selv om regeringen kom ud med en lang række restriktioner.
Af Anja Nielsen, programleder

Saral Visuwasam bor i Chennai i det
sydøstlige Indien. Hun fortæller, at de
fleste indere, også hende selv, i starten
ikke vidste, hvad COVID-19 var, og de
tog det derfor ikke særlig seriøst, selvom
regeringen kom ud med en lang række
restriktioner. Hun fortsatte selv med
at tage på arbejde i en lang periode.
På grund af stigende smitte udstedte
regeringen i april en omfattende nedlukning af hele landet, der i starten
Saral Visuwasam bor i Chennai i det
sydøstlige Indien, og ifølge hende tog mange
indere ikke COVID-19 seriøst i den først tid.

21. august: ARM har fået tilladelse til
at udføre bl.a. oplysningsaktiviteter om
hygiejne, og udleverer ekstra frø til
landsbyboerne og køkkenhaverne.

5. september: Indien runder
fire millioner smittede og
har nu det tredjehøjeste
dødstal i verden.

11. september: Indien runder 4,5 millioner
registrerede smittede samt 76.271 døde
og er landet med andenflest registrerede
smittede.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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skulle foregå i en måned. Ifølge Saral
betød det, at de fleste begyndte at tage
virussen mere seriøst. I forbindelse med
nedlukningen kom der en lang række
restriktioner i dagligdagen. For det første
kunne man kun tage på markedet og
handle én dag om ugen. Resten af ugen
skulle man blive hjemme. De første
måneder var restriktionerne stort set
de samme, derefter blev det mere
delstats-baseret. For Saral var perioden
fra april-juni særlig vanskelig, fordi hun
ikke havde lov til at forlade sit hjem.
Hun havde heller ikke mulighed for at
tage på arbejde, da retten havde lukket
i hele perioden. Det var kun de indere,
der havde et arbejde, der kunne
udføres hjemmefra, særligt dem der
arbejder med IT og i call-centre. Saral
fortæller, at nedlukningen i perioden gav
større samfundsproblemer med øget
hustruvold, skilsmisser, depressioner og
selvmord, fordi mange familier havde
været tvunget hjemme sammen med
en begrænset social kontakt.

16. september: Indien runder fem
millioner smittede med én million
nye smittede på kun 11 dage.

8
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Megen offentlig transport har stået stille under corona-restriktionerne. Foto: Hari Menon på Unsplash

Situationen i dag
En af de store udfordringer i øjeblikket
er ifølge Saral den offentlige transport,
som er væsentlig begrænset. Før i tiden
kunne man tage offentlig transport
på alle tider af døgnet fra Chennai og
rundt i landet, det kan man ikke nu. For

28. september: Indien
runder seks millioner
registrerede smittede.

de mange fattige indere, som ikke har
råd til hverken bil eller scooter, betyder
det, at de ikke har mulighed for at tage
på arbejde. Der er stadig begrænsning
på antal af mennesker i templer, til
bryllupper, på markedet og andre
offentlige steder. Et mere alvorligt

8. oktober: Indien runder
100.000 registrerede døde.

12. oktober: Indien
runder syv millioner
registrerede smittede.
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problem er, at mange af dem som har
været indlagt med COVID-19 er stukket
af fra hospitalet, fordi de ikke har lyst
til at være der, og ikke har været tilfreds
med behandlingen.

ikke adgang til internet og er dermed
frataget den mulighed. Uden den
nødvendige lektiehjælp og støtte, så
vil en masse børn og unge have huller
i deres uddannelse og værste fald helt
droppe ud.

En fremtid præget af COVID-19
Saral er ikke i tvivl om, at fremtiden
kommer til at være præget af konsekvenserne af COVID-19. Indien er det
land med flest registrerede smittede
kun overgået af USA.

Nye aktiviteter til en ny virkelighed
Som Saral Visuwasam fortæller om, så
står Indien overfor mange forskellige
problemer, og coronakrisen i Indien
handler om mere end blot COVID-19.

Hun påpeger, at den største konsekvens er usikkerheden omkring børn og
unges uddannelse. Siden nedlukningen
i marts har skolerne været lukket. Saral
frygter, ligesom resten af Indien, at det
kan betyde, at mange børn dropper ud
af skolen og ikke kommer tilbage, når
skolerne åbner igen. Staten har bedt
skolerne sikre online undervisning,
men det er langtfra alle børn, som har
mulighed for at følge undervisningen.
De fattige børn i landsbyerne har

Derfor har vi i Aktion Børnehjælp arbejdet på at tilpasse vores arbejde til den
nye situation i Indien, der især har ramt
de fattigste. Vi har siden marts været
i tæt kontakt med vores samarbejdspartnere i Indien for løbende at tilpasse de igangværende projekter og
aktiviteter til situationen. Derudover
arbejder vi sammen med vores samarbejdspartner CECOWOR på udviklingen af et projekt, der skal imødegå
nogle af de udfordringer som de fattige

15. oktober: Skolerne åbner gradvist op.
Elever må dog kun deltage med skriftlig
tilladelse fra deres forældre.

familier står overfor her og nu; sult, den
stigende smittespredning og risikoen
for at børnene dropper ud af skolen.
Formålet med projektet er at mobilisere
lokalbefolkningen i 25 landsbyer i delstaten Tamil Nadu til aktivt at deltage
i at mindske smittespredningen og
sikre børns rettigheder, herunder holde
dem (og deres forældre) motiveret til
at fortsætte skolen. Sideløbende vil
frivillige i landsbyerne lægge pres på
myndighederne for at sikre, at alle får
adgang til relevant støtte og serviceydelser, og holde øje med, at støtten
uddeles som angivet i loven. Befolkningen vil blive klædt på gennem oplysningskampagner og træning. Vi er i
skrivende stund i gang med at udarbejde
en fondsansøgning til projektet, så vi
kan få penge til at implementere det
i slutningen af året. Derudover er vi i
gang med at tilpasse aktiviteter i planlagte projekter, så de imødegår de nye
udfordringer.

4. november: Ifølge WHO er 533.787
personer smittede lige nu, mens 7.656.478
er kommet sig efter at have være smittet
med COVID-19. 123.611 er døde.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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Odisha
Andhra Pradesh

En hverdag med corona

Tamil Nadu

Af Mathilde Nielsen,
programmedarbejder

Mange af os føler, at verden er blevet
vendt på hovedet af corona-pandemien.
Men vi er alligevel alle så småt på vej
tilbage til noget, der minder om en
hverdag. For vores partnere er det en
hverdag, der ligesom herhjemme, er
præget af større afstand og mindre
forsamlinger, bedre håndhygiejne og
brug af mundbind. De har derfor måtte
udtænke måder, hvorpå de fortsat kan
tage ud i landsbyerne og afholde projektaktiviteter, og samtidig passe godt
på sig selv og på landsbyboerne. Her
kan du læse om nogle af de aktiviteter,
vores lokale partnere har kunnet udføre
på trods af corona.
Dyrkning af køkkenhaver
Under corona-nedlukningen er det for
at mindske smitten anbefalet ikke at gå
på markedet og købe grøntsager. Flere
steder i Indien har der dog også været
mangel på grøntsager. Det har betydet,
at flere familier har måttet overleve på
10
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Bitterarguker klar til at blive høstet. Denne grøntsag har bl.a. et højt jernindhold. Foto: ARM

linser, ris og grød. Især for børn er det
dog rigtig vigtigt, også at spise forskellige grøntsager, der indeholder vigtige
vitaminer. Derfor tager vores partner
i delstaten Orissa ud og hjælper over
1.000 familier til at anlægge køkkenhaver, så de selv kan dyrke grøntsager. Familierne får vist, hvordan de
skal klargøre jorden og så frøene, og
hvordan de skal vande og gøde deres
afgrøder. For at mindske smitterisikoen
tager vores partners personale ud til
én familie ad gangen og bærer maske
under hele besøget.

Trommer for børns rettigheder
Corona-krisen har gjort, at mange familier er pressede økonomisk, hvilket kan
få store konsekvenser for børnene i
familien. Især pigerne er ekstra udsat
og risikerer at blive giftet bort. Derfor
har vores partnere igangsat en bekendtgørelses-kampagne i 10 landsbyer i
delstaten Tamil Nadu. Personalet og
frivillige fra landsbyerne gør opmærksom på børns rettigheder og forældrenes ansvar for at beskytte børnene under
coronakrisen. For bedre at kunne sprede
budskabet, og på samme tid holde god

TEMA: HVERDAG MED CORONA

samler vi i Aktion Børnehjælp løbende
ind til hjælpepakker til de hårdest ramte
børnefamilier. Du kan også hjælpe ved
at sende et beløb. Læs mere på side 22.
En ny hverdag
Corona er desværre slet ikke ovre endnu.
Derfor tilpasser vores partnere hele
tiden aktiviteterne, så alle, der deltager,
kan føle sig sikre. Det gøres ved at
invitere mindre grupper til aktiviteter,
sørge for at alle deltagere kan spritte
sine hænder af, og at der mulighed
for at holde god afstand til hinanden.
Derudover planlægger vores partnere
også at afholde små kurser i, hvordan
landbyboerne selv kan lave sæbe og sy
masker, så de altid har mulighed for at
holde god hygiejne.
En trommeslager skaber stor opmærksomhed på et vigtigt budskab. Foto: CECOWOR

afstand, går de frivillige sammen med
en traditionel trommeslager. Bekendtgørelse med trommer er traditionelt
set brugt af regeringen, når officielle
meddelelser skulle annonceres, så det
skaber stor opmærskomhed!
Ret til hjælpepakker
For at kunne få ret til de hjælpepakker,
som den indiske regering tilbyder,
skal mindst et familiemedlem have

registrerede personoplysninger. Mange
af stammefamilierne i den sydlige delstat Tamil Nadu har aldrig haft disse
dokumenter og har derfor ikke haft
mulighed for at modtage hjælpepakker.
Vores partner afholdt, sammen med
myndighederne, et dagsarrangement,
hvor de hjalp 300 familier til at ansøge
om dokumenterne. Udover at hjælpe
stammefamilierne, så de kan få adgang
til den indiske regerings hjælpepakker,

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.

Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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S TAT U S PÅ P R O J E K T E R
Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu
Andhra

Pradesh

Lige ret til læring og sundhed

Society for Rural
Development (SRD),
Nossam,
Kurnool.

Af Gustav Winterberg, projektfrivillig

I Aktion Børnehjælp har vi i foråret 2020
startet et projekt, som hedder Lige ret
til læring og sundhed. Det går ud på,
at få roma- og stammebørn i skole,
forbedre deres sundhed og styrke deres
rettigheder. Projektet strækker sig over
30 landsbyer de næste tre år.

Ansatte ved CECOWOR står klar til at udrydde myter og informere folk i landsbyerne om corona.
Foto: CECOWOR

Det nystartede projekt nåede knap nok
at komme i gang, før sociale restriktioner trådte i kraft. I begyndelsen af
Indiens nedlukning var folk i området
bekymrede for, hvordan de skulle skaffe
mad. Derfor samlede vi ind til at brødføde familierne i området. De berørte
familier var enormt taknemmelige.
Mange steder var det nemlig den eneste
hjælp, som nåede frem.

en tuk-tuk med højtalere ud til landsbyerne. Over højtalerne kunne man
høre, hvad der var fakta og fiktion om
virussen, og hvordan man stoppede
smitten.

Myter og misinformation om COVID-19
har også været et udbredt problem
i Indien. Af den grund lavede vi en
kampagne, der skulle informere folk
om virussen. Der kørte blandt andet

Trods de udfordringer COVID-19 medførte, er det lykkedes at lave fremskridt
på andre områder. Senest er vores
samarbejdspartner nået ud med viden
om børns rettigheder til sundhed og

12
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CECOWOR, en af Aktion Børnehjælps
samarbejdspartnere i Indien, står klar
til at udrydde myter og informere folk
i landsbyerne om COVID-19.

uddannelse. Her skrev 279 personer
under på, at de vil kæmpe for alles ret
til sundhed. Desuden har mere end
300 roma- og stammefolk fået hjælp til
at skaffe ID-kort. De har nu mulighed
for at gøre krav på deres rettigheder
overfor staten.
Det er vanskeligt at starte et nyt projekt
op under COVID-19. Men med hjælp
fra vores gode samarbejdspartner
CECOWOR er det alligevel lykkedes at
udrette en hel del. Vi oplever et stort
engagement hos roma- og stammefolket, og det giver os optimisme for
projektets fremtid.

S TAT U S PÅ P R O J E K T E R

Orissa
Alternative for Rural
Movement (ARM)
Baliapal,
Balasore

Bedre sanitet giver bedre
sundhed

Af Daniel Kloppenborg Degn,
projektfrivillig

Vi har efterhånden udskudt opstarten
af Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed
mange gange pga. COVID-19 situationen
i Indien. Nu ser det imidlertid ud til, at
vi, efter at have tilpasset projektet, er
landet på en ny startdato, nemlig den
1. januar 2021.
I projektgruppen ser vi meget frem til
at søsætte projektet, og vi har brugt
den lange ventetid på at omstille
projektet til den nye coronavirkelighed.
Derfor har vi lagt en del arbejdskraft i
at finde på nye tiltag, som er mulige på
trods af coronarestriktionerne i Indien,
og som samtidig kan virke coronaforebyggende.
For at muliggøre opstarten af projektet
har vi anmodet donoren CISU om at
ændre nogle af projekt-aktiviteterne.
Det betyder, at nogle få aktiviteter, som
omhandler affaldshåndtering, er blevet
fjernet fra aktivitetslisten. Til gengæld er

En af måderne at sprede information corona er gennem sange, der sendes ud via ARM radiostation.

der kommet flere nye aktiviteter til.
De nye aktiviteter har særlig fokus på
coronaforebyggelse, som vores lokale
samarbejdspartner Alternative for Rural
Movement (ARM) skal stå for. De skal
bl.a. lave oplysningsarbejde, instruere
i sæbeproduktion, etablere TippyTaps,
som er en slags simple vandhaner, og
udføre aktiviteter, som på kreativ vis
anskueliggør de usynlige farer, som
smittespredningen af COVID-19 udgør.

Inden den nye startdato kan blive en
realitet, skal vi aftale rammerne for det
nye budget. De nye aktiviteter har ikke
forhøjet omkostningerne, men vi skal
alligevel have fastlagt de forskellige
udgifter og have budgettet endeligt
godkendt af CISU.
Vi glæder os til at komme i gang.

Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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Orissa

Andhra Pradesh

Alternative for Rural
Movement (ARM)
Baliapal,
Balasore

Familier Bekæmper Fejlernæring

Society for Rural
Development (SRD),
Nossam,
Kurnool.

Af Christine Michelsen, projektfrivillig

Vores projekt Familier Bekæmper
Fejlernæring, som skal forbedre ernæringstilstanden for tusindvis af børn og
deres familier i delstaten Orissa, har
nu været i gang i godt to år, og vi ser
allerede gode resultater.
Siden COVID-19 først lukkede Indien
ned i marts, har især de køkkenhaver,
som hundredevis af familier i landsbyerne har etableret i forbindelse med
projektet, vist sig at være livsvigtige
for de familier, som har mistet deres
indtjening og ikke længere kan handle
på markeder. Med en køkkenhave er
det muligt at gro nærende og mættende
grøntsager som supplement til de ris,
mange familier får udleveret af den
indiske regering.
Nedlukningen af Indien har dog også
været en udfordring for projektet. En
af projektets centrale dele er store
møder i hver af landsbyerne, hvor de
14
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Mrutyunjay, en af de ansatte på projektet, viser hvordan landsbyboerne kan anlægge en køkkenhave.
Foto: ARM

projektansatte hos ARM oplyser landsbyboerne om konsekvenserne af fejlernæring og fortæller om de måder,
hvorpå de kan forbedre ernæringen for
deres familier. Disse møder har i månedsvis været sat på pause, men ARM er nu i
fuld gang med at planlægge, hvordan de
kan afholdes, mens der sikres god afstand
mellem deltagerne og god hygiejne.
Under nedlukningen har ARM dog
heldigvis fået tilladelse fra regeringen
til at udføre andre aktiviteter i lokalområdet. De har blandt andet været

rundt i landsbyerne for at vise, hvordan
man vasker hænder korrekt, og uddele
sæbe, ligesom de har brugt deres radiokanal til at sprede de seneste informationer om COVID-19-situationen. ARM
har desuden besøgt de husholdninger,
der deltager i projektet, en af gangen
for at hjælpe med etableringen eller
vedligeholdelsen af køkkenhaverne og
udlevere ekstra frø. På den måde sikrer
vi, at flest mulige familier kan fortsætte
med at bekæmpe fejlernæring under
de usædvanlige omstændigheder.

S TAT U S PÅ P R O J E K T E R
Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu

Af Cecilie Caspersen, projektfrivillig

Sammenhold om børns rettigheder er
et projekt, der udføres i samarbejde
med vores tætte partner CECOWOR
i det sydøstlige Tamil Nadu. Projektet
startede i 2018 og er en forlængelse af
Børn, kend jeres rettigheder. Projektet
forventes afsluttet i 2022, så vi er godt
halvvejs nu – og med gode resultater.
Ligesom mange andre steder i verden
er der grundet COVID-19 store udfordringer med at udføre planlagte aktiviteter, men heldigvis er der muligheder
for at stå sammen om børns rettigheder.
Skolerne er fortsat lukkede, og derfor
hjælper projektet med at motivere
børnene til at følge med i undervisningsprogrammerne, der kommer i fjernsynet.
Derudover har Sammenhold om børns
rettigheder været med til at give nødhjælp til de allerhårdeste ramte familier

Sammenhold om børns
rettigheder
under lockdown og lavet oplysningskampagner for at mindske smittespredning.
I foråret inden lockdown oplevede projektet flere positive tilbagemeldinger
på initiativer fra landsbyerne, hvor
dygtige lokale repræsentanter i de
såkaldte ’Village association’ (består af
børn, forældre og andre voksne) er gode
til at skabe oplysning omkring beskyttelse af børns rettigheder. De oplever
en endnu stærkere selvtillid for at
udbrede kendskabet og en stigende
opbakning fra deres lokalsammenfund.
I en af landsbyerne dukkede der 500
mennesker op for at støtte op om børns
rettigheder.
Inden lockdown har der blandt også
været den første prisuddeling for
”bedste børnevenlige aktivist”, som
var en stor succes, og som skal være en
årlig tilbagevendende pris for at skabe
inspiration, motivation og oplysning

om gode initiativer og rollemodeller
for rettighedsbaseret aktiviteter. Læs
mere om det i artikel ‘Hverdagens helte
hyldes for arbejde med børns rettigheder’ på vores hjemmeside www.
aktionboernehjaelp.dk
Sammenhold om børns rettigheder
handler også om at skabe netværk og
samarbejde på tværs af myndigheder,
og CECOWOR har gjort et stort arbejde
i at skabe opmærksomhed på flere
niveauer i samfundet, blandt andet er
der også etableret et ”paraply”-netværk
med andre organisationer og NGO’er
til at samarbejde og på den måde få
større indflydelse på myndigheder til at
sikre børns rettigheder. Derudover er
der afholdt flere møder og kampagner
med lokale butiksindehavere for at
sikre, at de ikke benytter sig af børnearbejde. Det er vigtigt med oplysning
og aktiviteter, som går på tværs af
landsbyer, lokalsamfund, myndigheder,
forældre, skoler, børn osv.
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Fem svar om fadderbørnene
COVID-19 har forandret verden, og COVID-19 har også haft betydning for mange af vores projekter og fadderskaber. Her er svarene på nogle af de spørgsmål, som vi har fået om situationen i Indien og fadderskaberne.
Af Julie Eltong Mogen, praktikant
på sekretariatet, og Anja Nielsen,
programleder

1 Kan børnene fortsætte deres
skolegang?
I Indien har skolerne været lukkede
siden marts på grund af COVID-19. Fra
oktober åbner skolerne gradvist, og
eleverne har mulighed for at mødes med
deres lærer og få sparring. Det er dog
stadig uvist, hvornår skolerne åbner for
undervisning. Regeringen anbefaler, at
skolerne tilbyder onlineundervisning,
men da fadderbørnene kommer fra
fattige familier, har de færreste adgang
til internet og dermed mulighed for
at følge undervisningen online. Dog
har børnene siden august dagligt fået
undervisning via fjernsynet, og vores
samarbejdspartnere arbejder for at
gøre opmærksom på muligheden.
På børnehjemmet i Kanyakumari modtager børnene onlineundervisning. Alle
16
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lærerne arbejder på halvtid, og alle
eksaminer for det forgangne skoleår er
afsluttede. Sygeplejestuderende hos
Skt. Thomas modtager også onlineundervisning.

”

Desværre kan brevene
ikke blive sendt afsted
fra Indien, da der endnu ikke
er nogle internationale
fly tilgængelige

2 Hvordan går det med
fadderskabsbørnene?
Under nedlukningen har det været
svært for vores samarbejdspartnere at
besøge fadderskabsbørnene grundet
restriktioner og manglende transportmuligheder. Det er dog blevet langt
bedre nu, hvor landet har åbnet mere
op, og vores samarbejdspartnere følger
nu op på alle familierne.

Hos Asha Nivas har de i løbet af
september inviteret alle børnene
forbi organisationen og kan glædeligt
fortælle, at alle fadderskabsbørnene
har det godt efter omstændighederne
og stadig bor i Chennai. Så det er vi
rigtig glade for.
Hos Kanyakumari har de isoleret sig
i ashrammen for at undgå smitte. De
får madforsyninger bragt udefra af
lokale og fortæller, at børnene er
ved godt mod.
Hos Care for Poor Children (CPC) er
børnene sendt hjem fra kostskolen.
Pengene går direkte til børnenes familier. Herudover har organisationen sammen med tidligere fadderbørn uddelt
mad og tøj til fattige familier i området.
Hos Shanti Bhavan fortæller de også,
at alle fadderbørnene har det godt.
De årlige eksamener i foråret blev
aflyst, og alle er automatisk rykket
op til næste klassetrin.
Fadderbørnene har det godt og forsøger
at følge med i fjernundervisning. Foto:
Mathilde Nielsen, programmedarbejder
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er i gang med deres uddannelse, som
i øjeblikket foregår online.

Oversigten her viser, hvornår børnene følger deres undervisning. Foto: CECOWOR

3 Hvornår får jeg et sommerbrev
fra mit fadderbarn?
På grund af nedlukningen af landet har
det ikke været muligt at invitere børnene
ind og skrive sommerbreve i forsommeren, som vi plejer. Efter restriktionerne
er blevet hævet, er partnerne gået i
gang med sommerbrevene. Hos Asha
Nivas har alle fadderskabsbørnene
været inde og skrive deres sommerbreve
til fadderne i september. Hos CECOWOR
har fadderskabskoordinatoren besøgt
alle familierne og indsamlet sommerbreve. Desværre kan brevene ikke blive
sendt fra Indien, da der endnu ikke
er internationale fly tilgængelige, og
der er for mange breve til, at de kan
18
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scannes ind. Derfor er det sandsynligt,
at sommerbrevene i år desværre først
bliver leveret sammen med julebrevene.
Det er vi rigtig kede af, da vi ved, at
mange af jer ser rigtig meget frem til
brevene.
4 Er der nogle gode nyheder fra
fadderskabsprogrammet?
Ja. Sidste år gik to piger ud af skolen, og
de ville begge gerne læse videre på en
handelsuddannelse, hvilket deres faddere i Danmark tilbød at betale for. De
kontaktede os for at høre, hvordan det
gik, og om pigerne var i gang med deres
handelsuddannelse trods pandemien.
Begge piger bor stadig i Chennai, og de

5 Har I fået respons eller
spørgsmål i forhold til de
		 udsendte corona-sommerbreve?
Mange faddere har sendt gaver til
familierne. Pengene går til nødhjælp til
familierne i denne svære tid. En fadderskabsadministrator fortæller, at hun i
forbindelse med corona-sommerbrevet
var blevet spurgt af en fadder om, hvor
mange penge personen burde sende
for, at det gjorde en forskel. Vi har modtaget alt mellem 100 og 10.000 kroner.
Det må man helt selv bestemme, og al
hjælp gør en forskel i denne svære tid.
støt
fadderskabsprogrammets
børn

Har du lyst til at støtte
fadderskabsprogrammets børn
i forbindelse med coronakrisen,
kan du indbetale et gavebeløb
på fadderskabskontoen:
reg.nr.: 1551, kontonr.: 6122000
og mærke det “Corona-støtte”
samt evt. barnets navn og nr. og
dit bidragydernummer.

FRIVILLIGE

Mød Birte fra Aktion Børnehjælps
genbrugsbutik i Silkeborg
Af Julie Eltong Mogen, praktikant på
sekretariatet

Birte Elbæk Lund har gennem 10 år
været frivillig i genbrugsbutikken i Silkeborg. Hun giver et indblik i, hvorfor hun
er frivillig for Aktion Børnehjælp, og
hvordan det er at arbejde i genbrugsbutikken.
Om Birte
Birte har gennem de seneste 7 år boet
i sin lejlighed i Silkeborg kun 300 meter
fra genbrugsbutikken. Hun kommer
ofte forbi butikken, og hvis der i weekenderne skulle være nogle poser med
ting i vindfanget, så sætter hun det ind
i butikken. Birte startede i genbrugsbutikken ca. 3 måneder før, at hun gik
på pension for 10 år siden, og hun er
i butikken 2-3 dage om ugen. Ved siden
af butikken er hun medlem af De Grå
Pantere i Silkeborg, hvor hun går til
Lokalhistorie, og hun er også medlem
af en pensionistforening. Når Birte er
derhjemme, så slapper hun af med at
læse eller hækle. Birte har bl.a. hæklet

Birtes er iført tøj, der er købt i butikken. Uglen og kluden har hun selv har hæklet.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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muffins og klude, som bliver solgt i
genbrugsbutikken, og hun fortæller, at
andre frivillige strikker futter og dukkeog børnetøj til butikken. Det bliver alt
sammen solgt og går som varmt brød.
Hvorfor frivillig i genbrugsbutikken?
Birte fortæller, at hendes motivation for
at være frivillig i Aktion Børnehjælps
genbrugsbutik, selv efter 10 år, er det
sociale fællesskab med de andre frivillige og de mange flinke kunder. De
frivillige i butikken har det rigtig godt
sammen og ses også nogle gange om
året privat. De ses til både julefrokoster,
sommerfester, til butiksmøder og nogle
af dem sidder i lokalkomiteen, hvilket
alt sammen er utrolig hyggeligt. Meget
af det har desværre været udskudt i år
grundet COVID-19. En af de andre
grunde til, at Birte er glad for at være
frivillig, er de mange faste kunder.
”Vi har stadigvæk mange faste kunder,
som vi får en god snak med, og som
også fortæller mere private ting, nogle
ved vi hvor bor, og hvad de hedder.
20
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En enkelt ses jeg mere privat med.
En anden fortalte om sin kolonihave
og inviterede mig til at komme ind, hvis
jeg kom forbi, så det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg kan godt lide den kontakt,
jeg har med kunderne, og jeg synes
det er vigtigt og måske medvirkende
til, at de kommer igen.”

”

”Jeg kan godt lide den
kontakt, jeg har med
kunderne, og jeg synes,
at det er vigtigt.
Hvorfor så mange faste kunder?
Birte tror, at det er fordi, de har en rigtig
god omgangstone og relation til kunderne. Birte mener også, at det kan være
de mange gode tilbud, som de har i
butikken. De faste kunder fortæller da
også, at det er den hyggeligste butik i
Silkeborg, hvilket hun er rigtig glad for.
Hvad bliver der solgt mest af?
Der bliver solgt mest tøj. Kunderne i
butikken siger, at butikken har meget

Birte Elbæk Lund bag disken i butikken.

pænt tøj til en rimelig pris. Der kommer
en del flere kvinder end mænd i butikken, så det er mest dametøj, der bliver
solgt, men ikke en bestemt type kvindetøj mere end andet. Hun har dog oplevet, at flere af de unge teenagepiger
er rigtig glade for tøj i mandeafdelingen
som eksempelvis store sweatre. Det
er oplevelser som dette, der er rigtig
sjovt ved at stå i butikken, for man ser
ligesom lidt forskelligt.
Hvordan har det har været at drive
en butik under COVID-19?
Birte fortæller, at de havde lukket et
par måneder, ligesom alle andre

FRIVILLIGE

genbrugsbutikker. Da de åbnede op
igen 1. maj, måtte der kun være 3
kunder i butikken ad gangen, herudover
havde de både håndsprit og handsker
til rådighed i butikken. De frivillige i
butikken aftalte, at dem, der mente,
at det var for tidligt at komme tilbage,
eller som var ekstra sårbare, sagtens
kunne blive hjemme. Herudover skar
de åbningstiden ned med 2 timer, og

det er den fortsat. I forhold til antallet
af kunder bemærkede Birte, at da de
lukkede op igen efter 2 måneder, så kom
der flere kunder end normalt, men i
dag er det tilbage på det normale igen.
Hvor mange arbejder i butikken?
Der er kun 15 frivillige inklusivt afløsere
i butikken i øjeblikket, hvilket er færre
end de tidligere har været. De frivillige

i genbrugsbutikken er alle kvindelige
pensionister undtagen en enkelt mand,
som ikke står i butikken, men som er
frivillig kasserer. Det er desværre blevet
svært at få frivillige, både fordi der er
kommet så mange nye genbrugsbutikker,
men også fordi mange pensionister ikke
vil bindes til noget fast. De tager derfor
altid glædeligt imod nye frivillige i butikken, hvis nogle skulle have tid og lyst.

Opret testamente og støt Aktion Børnehjælp
7 ud af 8 danskere har ikke oprettet et
testamente, har du? Du har mulighed
for at oprette dit testamente nemt,
enkelt og gratis, når du påtænker os
i testamentet.

Når testamentet er modtaget, skal det
skrives under foran en notar eller to
vitterlighedsvidner. Sammen med dit
testamente, modtager du informationer
til, hvordan testamentet skrives under.

Testamentet kan oprettes online hos
virksomheden Dokument 24. Her svarer
du på 12-15 spørgsmål, og når du
donerer dele eller hele din arv til os,
vil du få testamentet tilsendt gratis.

Hvis du vil vide mere om oprettelse
af testamente, så kontakt os eller læs
mere på vores hjemmeside:
www.aktionboernehjaelp.dk/
testamente.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 2
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Det har vi givet:

Sæbe til
3.000 familier

Måltider til
1.930 familier

INFORMATION

51,894 mm

Supplering til 525 gravide
og ammende kvinder

Viden til tusindvis gennem radio, dør til
dør og plakater på offentlige pladser

Nødhjælpen er givet i samarbejde med private donorer, CISU og vores to indsamlinger i april og september.
Du kan stadig støtte med dit bidrag på MobilePay med teksten MAD til 92188
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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
E-mail: knudrehder@aktionb.dk
Telefon: 2537 0568

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
E-mail: rc@aktionb.dk

Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21,
8600 Silkeborg
Åbningstider:
ma. 10-17, ti.-to. 12-17, fr. 10-13.30

Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
E-mail: torbenibsen@aktionb.dk
Telefon: 3030 8370
Shanthi Bhavan/Stella Maris
Niranchana Venkatesh
E-mail: niranchanavenkatesh@aktionb.dk
Telefon: 7181 7034
C.P.C
Maria José de Prado
E-mail: mariajose_deprado@aktionb.dk
Telefon: 3961 2299
Cecowor
Tinne Midtgaard
E-mail: tinnemidtgaard@aktionb.dk
Telefon: 3139 3868
Kanyakumari
Lise Münkel
E-mail: liselystrup@aktionb.dk
Telefon: 2366 6139

Aktion Børnehjælp på Facebook
Hjælp os med at fortælle omverdenen om arbejdet i Indien.Følg, del
og like opslag: facebook.com/
AktionBoernehjaelp

Aktion Børnehjælps Venner
Eva Løvschall Haugaard Pedersen
(kontaktperson)
E-mail: evahaugaard@aktionb.dk
Projekter og frivilligt arbejde
Anja Nielsen
(kontaktperson på sekretariatet)
anjanielsen@aktionb.dk

Arv og testamenter
Det har i en årrække været udfordrende for Aktion Børnehjælp at
skaffe nok støtte til det udviklingsarbejde, vi med vore indiske samarbejdspartnere er involveret i.
Af den grund var meget glædeligt,
at vi i 2019 modtog en større arv,
som nu giver os mulighed for at
fremtidssikre Aktion Børnehjælps
arbejde.
Hvis du vil vide mere om oprettelse af testamente, så kontakt os
eller læs mere på vores hjemmeside: www.aktionboernehjaelp.dk/testamente/

Kontaktpersoner og lokalkomité:
Mona Jensen (2156 6049) og
Irene Schultz (2515 1427)
Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st.tv.,
9681 Ranum
Åbningstider: ma.-fr. 14-17
Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (3023 6732)
Vinkelvej 11,
9681 Ranum
E-mail: torbenl@privat.dk

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.
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Afs.:
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

ID 47770

Mæt en hel børnefamilie for 90 kr.
Støt via MobilePay til 92188 med teksten 'MAD'
Aktion Børnehjælps sekretariat
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th.
2100 København Ø
Tlf.: 35 85 03 15
E-mail: kontakt@aktionb.dk

