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Kære Læser
og forhåbentligt effektive år mod at
nå FN’s 17 Verdensmål. Og det er der i
dén grad behov for nu. For corona har
fungeret som fremkaldervæske for de
globale såvel som de lokale problemer.

Af Maiken Friis Jørgensen, næstformand

Covid-19 har i dén grad sat en tyk streg
under nødvendigheden af et globalt
samarbejde. På rekordtid er der blevet
produceret vacciner, og selvom vi langt
fra er ovre pandemien, kan der skimtes
lys for enden af tunnelen. Optimismen
skyldes, at verdens lande er gået sammen om et fælles mål — at få bremset
covid-19. Det er opløftende og imponerende, at vi sammen kan rykke så
hurtigt.
Overfører man den samme vilje og
handlekraft til de mange øvrige globale
udfordringer, ser vi ind i ni intensive

I Indien har vi set, at de, der i forvejen
havde lidt, nu står tilbage med endnu
mindre. Det gælder økonomi, hvor
daglejere, tiggere og markedssælgere
på ingen måde har kunnet forsørge
sig selv. Samme negative spiral har vi
set med sundhed og trivsel. Ligesom
herhjemme har skolerne i Indien også
været lukket ned. I de fattigste områder
har børnene ikke fulgt onlineundervisningen, da den kræver tablets og
internetforbindelse, hvilket ikke er en
selvfølge — derfor er også sikringen
af kvalitetsuddannelse for alle blevet
hæmmet af pandemien.
Med stigende smittetal i Tamil Nadu er
maduddeling fortsat en nødvendighed
for at få de mest udsatte igennem
krisen. Derfor vil vi i den kommende
tid opfordre til at støtte, hvis man kan.
Selvom corona har besværliggjort vores
arbejde i Indien, er det vores klare mål,
at pandemien ikke skal have lov til at
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bremse den bæredygtige udvikling.
Vi arbejder derfor fortsat på at skabe
langsigtede resultater gennem stærke
partnerskaber i Indien, og det sætter
vi ekstra fokus på i dette nummer af
Aktion Børnehjælp Nyt under temaet
FN’s 17 Verdensmål, som er vigtige
pejlemærker i vores arbejde.
Verdensmålene spænder fra det
projektnære til det strategiske arbejde,
hvor der skal gøres en mærkbar og
langsigtet forskel for Indiens børn. Da
vi sidste år modtog arv, er det derfor
også en prioritering at investere en del
af arven i sociale og bæredygtige initiativer i 2021, som samtidig skal sikre
Aktion Børnehjælps arbejde i Indien
langt ude i fremtiden.
På vegne af sekretariatet og partnerne
i Indien er vi dybt taknemmelige for
jeres støtte. Der skal ligeledes lyde en
stor tak til alle vores frivillige og alle jer,
der har gjort det muligt at yde ekstraordinær støtte til ofrene for coronakrisen i form af donationer.
Mange tak for jeres støtte!
Rigtigt god læselyst.

En stor tak til alle, der har bidraget med artikler, billeder,
layout, korrektur m.v. til denne udgave af Aktion Børnehjælp Nyt – bl.a. programleder Anja Nielsen, bestyrelsesmedlem m.v. Maiken Friis Jørgensen, William Alkærsig
Springer, praktikanter Johanna Wallner, Kasper Waale
og Yvette Brennalt, projektgruppemedlemmer Gustav
Winterberg, Christine Michelsen, Dorte Cathrine Duborg,
Maria Højgaard Pedersen, redaktør Jeppe Lund samt
ansvarshavende redaktør Klaus Iversen. Af diskretionshensyn er navne på flere af de indiske personer, der er
omtalt/afbildet i bladet, ændret.
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Ekstra støtte
Du kan fortsat støtte indsatserne
i Indien og hjælpe børn og unge
ved at benytte vores bankkonto:
1551- 5401321.
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4 FN’s 17 verdensmål
6 Hvad er FN’s verdensmål?
7 Aktion Børnehjælp og verdensmålene

Ved betaling fra udlandet benyt:
IBAN-nr.: DK1730000005401321.
Du kan også støtte
fadderskabsprogrammet på
bankkonto: 1551-6122000.

8 Status på coronavirus
		 Status på projekter

Ved betaling fra udlandet benyt:
IBAN-nr.: DK1730000006122000.

9 Lige ret til læring og sundhed
10 Familier Bekæmper Fejlernæringværet
10 Sammenhold om Børns Rettigheder
11 Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed
12 Brev fra en sygeplejerskestuderende
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16 Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os

Mæt en hel børnefamilie
for 90 kr. Støt via
MobilePay til 92188
med teksten 'MAD'

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
om, hvordan testamentet skrives under.

Testamentet kan oprettes online hos
virksomheden Dokument 24. Her svarer
du på 12-15 spørgsmål, og når du donerer dele af 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
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FN’s 17 Verdensmål hjælper os i kampen for
bedre levevilkår til Indiens børn
I vores kamp for bedre uddannelse, sundhed og rettigheder til Indiens børn fylder
FN’s 17 Verdensmål en stor del af, hvordan Aktion Børnehjælp udarbejder projekter.

Verdensmålet om kvalitetsuddannelse betyder meget for Aktion Børnehjælp. Derfor går en stor del af vores arbejde ud på at informere børn, forældre og
skoler om alle børns ret til skolegang. Foto: Janek Gonsalkorale.

Af William Alkærsig Springer

Bedre sundhed, mere ligestilling mellem
kønnene og kvalitetsuddannelse. Det
er blot et udpluk af de 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på et
FN-topmøde tilbage i 2015. Lige siden
de trådte i kraft, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som
ramme for vores projekter, hvor vi vil
skabe et bedre liv for børn i Indien.
4

Aktion Børnehjælp . 2021 . 1

Verdensmålene består af 17 konkrete
mål og 169 delmål, der forpligter alle
FN’s medlemslande til blandt andet
at afskaffe fattigdom og sult i verden,
reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed, anstændige jobs
og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Indiens befolkning besørger i det fri.
Det har alvorlige, sundhedsskadelige
konsekvenser for samfundet. Vores
treårige projekt “Bedre sanitet giver
bedre sundhed” har til formål at forhindre den udvikling i 30 landsbyer
i delstaten Orissa.

Bedre sanitet giver bedre
sundhed

Her er hjælp til selvhjælp i fokus. 24.000
indbyggere på tværs af 30 landsbyer
bliver med vores hjælp undervist i og
informeret om konsekvenserne ved
besørgelse i det fri. Derudover guider

Mål 3 “Sundhed og trivsel” og mål 6
“Rent vand og sanitet” fylder meget i
vores arbejde. Omkring 40 procent af
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vi dem også til, hvordan de selv kan
bygge billige toiletter, da der mange
steder mangler basale toiletfaciliteter,
som vi i Danmark tager for givet. Et
vigtigt delmål til verdensmålet “Rent
vand og sanitet” er hygiejne og vigtigheden af at vaske hænder med sæbe.
Det er da også et emne, der prioriteres
højt i undervisningen til landsbyboerne.

Ulighed i form af diskrimination
I Indien er uligheden et kolossalt problem, og den opstår ofte på tværs af
ophav. Romaer er en af de mange etniske minoriteter i Indien, og de oplever
blandt andet en stor diskrimination,
ligesom der hersker mange fordomme
om romaerne — blandt andet i Tamil
Nadu. Mange har en opfattelse af, at
romaerne er et folk, der stjæler, samt
at de er primitive og beskidte. Aktion
Børnehjælp har set med egne øjne,
at børn, der er romaer, ikke kan få lov
til at starte i skole af samme grund.
Selvom de fra lovens side har ret til at
gå i skole, er det mange steder tydeligt,
at man ikke ønsker, at de går i skole
med børn af ikke-romaer. Blandt
beslutningstagere er der ofte en fordom om, at de nok ikke kan lære noget
alligevel — så hvad er grunden til, at de
skal i skole?
Det, mener vi, er uretfærdigt, og da
verdensmålene “Kvalitetsuddannelse”
og “Mindre ulighed” betyder meget
for os og vores arbejde, forsøger vi
sammen med vores partnere at få
flere romaer i skole. Blandet andet har
vi skabt dialog med skoleinspektører
og myndigheder samt informeret dem
om, at børnene har ret til at gå i skole.
Vi bruger loven til at kæmpe for vores
side af sagen. Vores oplevelse er da
også, at når børnene endelig kommer
i skole, trives de godt sammen med
alle de andre børn.

I projektet “Bedre sanitet giver bedre sundhed” undervises landsbyboerne i vigtigheden af hygiejne og
de sundhedsskadelige konsekvenser, som man kan forebygge. Arkivfoto.

Ligestilling mellem kønnene

Hvis de til gengæld
kommer i skole, får
de nogle andre
fremtidsmuligheder.
Mange romaer lever af gadesalg og af
at tigge. Dels er det med til at opretholde fattigdommen, men det er også
med til at opretholde diskriminationen,
fordi de bliver set som uværdige. Hvis
de til gengæld kommer i skole, får de
nogle andre fremtidsmuligheder, og
det kan løfte deres levestandard. Derfor
mener vi, at verdensmålet “Kvalitetsuddannelse” er vigtigt.

Verdensmål 5, der har fokus på at forbedre ligestilling mellem kønnene, er
også noget, som optager os i Aktion
Børnehjælp. Lige nu er vi ved at lægge
sidste hånd på udviklingen af et projekt
med fokus på at forbedre unge kvinders
sundhed og muligheder. Der etableres
kvindegrupper i 160 landsbyer, hvor
alle teenagepigerne bliver undervist
i sundhed og ernæring.
Underernæring blandt kvinder i Indien
er et stort problem. Der er tradition for,
at det ved spisetid er mændene og
drengene, som spiser først, hvor kvinderne og pigerne først bagefter kan
sætte sig til bords. I fattige familier,
hvor der ikke altid er lige meget mad
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Undervisning i kvinders rettigheder er en stor
del af vores arbejde. I Aktion Børnehjælp er der
stort fokus på verdensmålet om lighed mellem
kønnene. Foto: Janek Gonsalkorale.

på bordene, får de derfor ikke særligt
meget at spise, og ofte er kødet og
grøntsagerne væk, så de i flere tilfælde
må nøjes med en lille portion ris, hvis
der ellers er noget tilbage. Det går ud
over deres sundhed, og for de gravide
kvinders vedkommende påvirker det
også børnene, der risikerer fejlernæring.
Derfor vil vi ikke kun undervise de unge
kvinder, men også inddrage forældrene
i forhold til, hvad der skal til for at
have en varieret og sund kost samt

de skadelige konsekvenser ved ikke at
have det.
De forskellige verdensmål hænger ofte
sammen og kan ikke ses uafhængigt
af hinanden. Derfor tænker vi i Aktion
Børnehjælp på, hvilke mål der kan
hjælpe til, at de andre bliver løst. Vi
bliver med vores projekter ved med
at inddrage verdensmålene, så vi kan
hjælpe Indiens børn.

Hvad er FN’s Verdensmål?
En kort forklaring af tankegangen bag FN’s Verdensmål.

Af Johanna Wallner, praktikant
i Aktion Børnehjælp

deres politikker, måle deres udvikling
og rapportere resultaterne til det internationale fællesskab.

FN’s Verdensmål er en global udviklingsdagsorden for alle 193 FN-medlemslande. Som en forsættelse af 2015målene (MDG — Millennium Development Goals) består verdensmålene for
bæredygtig udvikling af 17 mål og er
ledsaget af 169 specifikke delmål samt
232 indikatorer for at måle resultaterne.
De hjælper landene med at planlægge

Baggrund og etablering
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FN’s Verdensmål er baseret på den
største globale treårige konsultationsproces i FN’s historie og startede ved
Rio+20-topmødet i 2012. Regeringer,
virksomheder, civilsamfundet, universiteter og NGO’er fra hele verden deltog
i spørgeundersøgelser med flere end
syv millioner mennesker i 84 nationer.

25. september 2015 blev alle 193 medlemslande endeligt enige, underskrev
og forpligtede sig til at nå målene frem
mod 2030.

Bæredygtig udvikling
FN’s Verdensmål er en vigtig del af
2030-dagsordenen for bæredygtig
udvikling, der stræber efter at støtte en
mere bæredygtig fremtid. Til forskel fra
2015-målene har de nye mål også et
socialt og miljømæssigt sigte. Desuden
er alle lande forpligtet til at handle på
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målene. Ved 2015-målene forpligtede
landene sig ikke til at handle, og det er
en stor forskel på de to aftaler om verdensmål. 2030-målene skaber dermed
et fælles ansvar for verdens udvikling.
FN’s Verdensmål skal repræsentere
en ny måde at tænke på penge, vækst,
sociale fremskridt og profit på. De
bygger på en forståelse af, at økonomisk

velstand, sociale fremskridt og miljøbeskyttelse går hånd i hånd. Derfor
er alle målene forbundne, og de skal
løses sammen.

Et fælles projekt
For at kunne nå målene, skal der løftes
i flok. I en global verden er der brug for
en kollektiv indsats, som involverer

mange forskellige aktører. Derved
er mål 17 essentielt, fordi det sætter
fokus på tværgående partnerskaber
mellem regeringer, virksomheder og
alle lag af civilsamfundet over hele
verden. Disse partnerskaber er en
forudsætning for at løse verdens store
udfordringer.

Aktion Børnehjælp og verdensmålene
Med særligt fokus på verdensmålene 1, 3, 4, 6, 10 og 17 arbejder Aktion Børnehjælp
for at skabe bæredygtig udvikling gennem projekter og fadderskabsprogrammer.
Af Maiken Friis Jørgensen, næstformand
Afskaf fattigdom

Sundhed og trivsel

Vi mener, at adgang til uddannelse, sundhed
og lige rettigheder er fundamentalt for at
afskaffe fattigdom. Derfor arbejder Aktion
Børnehjælp med langsigtede initiativer, som
lokalbefolkningen selv kan tage ejerskab
for og videreføre til gavn for hele samfundet
— nu og i fremtiden.

Aktion Børnehjælp ønsker at forbedre befolkningens fødevaresikkerhed og at sikre den
rette ernæring, der kan skabe trivsel og sundhed. Det gør vi ved at støtte børnefamilier
med viden om ernæring, landbrug og rettigheder, så de i højere grad kan blive selvforsynende og få nærende mad på bordet.

Kvalitetsuddannelse

Rent vand og sanitet

Uddannelse er en af de mest kraftfulde og
gennemprøvede motorer for en bæredygtig
udvikling, hvor familier, lokalsamfund, børn
og unge selv kan være med til at skabe
positiv forandring. Derfor støtter Aktion
Børnehjælp børne- og uddannelsesprojekter
i Indien, herunder børnehjem, skoler, børnehaver og sygeplejerskeuddannelser.

Gennem vidensdeling om sanitære forhold
samarbejder vi med lokalbefolkningen om
at sikre adgang til rent vand og smitteforebyggelse. Konkrete redskaber til at forbedre
de hygiejniske forhold består blandt andet
af opførelse af toiletter, der er med til at
begrænse besørgelse i det fri, hvilket har en
direkte positiv effekt på folkesundheden,
idet smittespredning bliver minimeret.

Mindre ulighed

Partnerskaber for handling

Kampen for at styrke og beskytte det enkelte
menneskes rettigheder er det overordnede
princip i Aktion Børnehjælps udviklingsarbejde.
Sammen med vores partnere fremmer vi hjælp
til selvhjælp ved at klæde lokalbefolkningen på
til selv at kæmpe for deres rettigheder og det
liv, de ønsker for dem selv og deres børn.

Vi fremmer solide partnerskaber, hvor
beslutninger så vidt muligt tages i fællesskab.
Gennem lokale partnerorganisationer og
NGO’er søger vi at skabe et gensidigt og
ligeværdigt samarbejde, hvor vi kan bruge
hinandens styrker og kompetencer til at
fremme lokale indsatser.
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STATUS PÅ COVID-19

Covid-19: Vacciner og stigende smittetal
Indien er kommet godt fra start i 2021 med opstart af
vaccinationsprogram og delvise genåbninger. Men situationen er endnu forbundet
med stor usikkerhed. Flere delstater oplever nemlig stigende smittetal.
Af Maiken Friis Jørgensen,
bestyrelsesmedlem i Aktion Børnehjælp

I midten af februar i år er store dele
af det indiske samfund åbnet op igen.
Det sker som følge af lavere smittetryk
efter en streng nedlukning sidste år.
Sammenligner man med sidste år, hvor
antallet af nye smittede toppede med
knap 100.000 dagligt i september, er
situationen væsentligt forbedret. På
nuværende tidspunkt er smittetallet
på omkring 12.000 i gennemsnit om
dagen.
Indien er dog stadig hårdt ramt af
coronavirus med over 155.000 coronarelaterede dødsfald og mere end 11
millioner, der har været smittet. Det gør
Indien til det land i verden med næstflest smittede efter USA. Det Indiske Råd
for Medicinsk Forskning har samtidig
præsenteret en ny sero-undersøgelse,
hvor det fremgår, at de officielle tal
ligger langt under det reelle antal smittede. Baseret på undersøgelsens testpersoner har hver femte inder været
smittet med corona.

Delstater bliver ramt forskelligt
Delstaterne Andhra Pradesh og Tamil
Nadu, hvor Aktion Børnehjælp har
projekter, er blandt de fem delstater i
Indien, der har været og fortsat er
8
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Officielle tal fra den 23. februar
over registrerede smittede og
raskmeldte

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh: 889.339 tilfælde.
881.582 raskmeldte.

Tamil Nadu

Tamil Nadu: 848.724 tilfælde.
832.167 raskmeldte.

Odisha

Orissa: 336.705 tilfælde.
334.166 raskmeldte.
Kilde: covid19India.org

hårdest ramt. Og selvom smittekurven i
det nye år var fladet mere ud, er tallene
nu igen på vej op i blandt andet Tamil
Nadu. Der er dermed endnu lang vej til
en komplet genåbning af samfundet.
Indtil nu er de ældste elever kommet
tilbage på skolebænken i både i Tamil
Nadu og Orissa, hvilket tyder på forsigtig optimisme, der også hjælpes på vej
af den nationale vaccinationsplan.

Vaccinationsplan skudt i gang
16. januar gik Indien i gang med at vaccinere befolkningen. Vaccinationsplanen
er blevet beskrevet som en af de mest
ambitiøse i verden. Regeringen stiler
nemlig mod at vaccinere omkring 300
millioner mennesker inden juli. Men
også i Indien er der tale om et kapløb
mod tiden. Derfor prioriterer man at
vaccinere sundhedspersonale og frontpersonale først. Hertil går de første 30
millioner vacciner. Ligesom i Danmark
er vaccinen foreløbigt ikke godkendt
til børn under 18 år eller gravide og
ammende kvinder. På godt en måned
er mere end 11 millioner indere blevet
vaccineret. Og Indien har den uomtvistelige fordel, at de selv producerer
vacciner, hvilket har stor betydning
for, hvor hurtigt vaccinerne når frem til
befolkningen. Det er positivt, for der er
stadig lang vej til at få vaccineret hele
befolkningen, som tæller mere end 1,3
milliarder.

STATUS PÅ PROJEKTER

Lige ret til læring og sundhed
En række udfordringer har lagt hindringer i vejen for projektet. Men uanset, om
det er covid-19, sygdom i CECOWOR — vores samarbejdspartner i Indien — eller noget
helt tredje, så tænker vi ud af boksen og omstiller projektet efter forholdene.

Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu

Af Gustav Winterberg, kommunikationsfrivillig i projektgruppen “Lige ret til
læring og sundhed”
CECOWOR informerer om covid-19 i projektets landsbyer, og her hænger de en plakat op.Foto: CECOWOR

CECOWOR skaffer romaer og
stammefolk identitetspapirer
De projektansatte ved projektet “Lige
ret til læring og sundhed” er i gang med
at lave lister over alle indbyggere på
tværs af de 30 projektlandsbyer, der
mangler identitetskort. Identitetskort
giver adgang til eksisterende regeringsprogrammer, som romaer og stammefolk i mange tilfælde ikke får gavn af. Det
er f.eks. fødevarehjælp, enkepension,
gratis medicin, sundhedshjælp m.m.
I forbindelse med indsamlingen af information mødte de projektansatte en
familie, hvis søn var blevet dræbt i en
trafikulykke. CECOWOR hjalp familien
med at søge erstatning. Som resultat
fik familien 10.000 rupier i livsforsikring
fra drengen.

Projektets udfordringer
Til trods for de projektansattes gode
arbejde og anstrengelser oplever “Lige

ret til læring og sundhed” en del forsinkelser i forhold til indsamling af data
fra landsbyerne og afrapportering af
resultater.
Internt i CECOWOR er lederen alvorligt
syg. Det har blandt andet skabt komplikationer i forhold til den overordnede
koordinering af projektet, da lederens
kone passer ham. Det er hende, der
normalt er kontaktpersonen og bindeleddet mellem Aktion Børnehjælps og
CECOWOR’s parter i “Lige ret til læring
og sundhed”. Vi i projektgruppen ønsker
Mr. Michael Susai Raj rigtigt god bedring
og håber, at han finder styrke gennem
en svær tid.
Projektet har desuden været ramt af
eksterne udfordringer – såsom covid-19
— siden opstart i marts 2020. Det har
fremtvunget en gentænkning af de
fleste indsatser. Aktion Børnehjælps

projektgruppe vurderer løbende, hvilke
aktiviteter der kan gennemføres på en
ansvarlig måde, og hvilke indsatser der
skal laves om, så de mindsker risikoen
for smittespredning.

Hvad har projektgruppen
i støbeskeen?
Vi drøfter med CECOWOR, hvordan
indsatserne skal ændres, når der afholdes onlinemonitorering i april. Mødet
står i stedet for et fysisk besøg i Indien,
og planlægningen er i fuld gang.
Vores projektgruppe i Aarhus har fået
bevilget 29.500 kr. fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) til et folkeoplysningsprojekt, der hedder “Indisk hverdag i
børnehøjde”. Gennem videodagbøger
vil kampagnen illustrere dagligdagens
forskelle og ligheder mellem børn i
Danmark og Indien. Mere information
følger.
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Status på projekter: Familier bekæmper fejlernæring

Orissa
Alternative for Rural
Movement (ARM)
Baliapal,
Balasore

Af Christine Michelsen, kommunikationsfrivillig i projektgruppen ”Familier
Bekæmper Fejlernæring”
I Balasore-distriktet i delstaten Orissa
er vi i fuld gang med projektet “Familier
bekæmper fejlernæring”. Her arbejder
vores samarbejdspartner ARM hårdt
på at hjælpe beboerne i 10 landsbyer
med at sikre den ernæringsmæssige
sundhed for deres familier.
I løbet af 2020 hjalp ARM ikke mindre
end 3.554 familier med at etablere
køkkenhaver, der har givet et vigtigt

tilskud til familiernes kost. Det har især
været afgørende for de familier, der på
grund af covid-19 har mistet deres
arbejde og indtægtsmuligheder. Med en
køkkenhave kan de selv gro samt høste
sund og nærende mad til hele familien.
Efter mange måneders pause som følge
af coronavirus har ARM nu genoptaget
et andet af projektets vigtigste elementer, nemlig afholdelsen af landsbymøder.
På møderne bliver landsbyboerne oplyst
om årsagerne til fejlernæring og måder
at bekæmpe det på. For at sikre, at
møderne ikke fører til øget virusspredning, bliver de nu afholdt ad to omgange
i hver landsby med 15-20 deltagere,
hvilket er halvt så mange som normalt.
Samtidig sørger ARM for, at alle deltagere holder god afstand, har masker på
og vasker hænder inden mødet. På den
måde får landsbyboerne den vigtige
viden om ernæring, samtidigt med at
der tages forbehold for virussen.

Mr. Mrutyunjay fra ARM afholder oplysningsmøde
med halvt så mange deltagere som normalt. Foto:
ARM

Vi er med 2021 gået ind i projektets
sidste år. På grund af de forsinkelser,
covid-19 har medført i projektet, har
vi besluttet at forlænge projektet med
et halvt år, så det nu skal afsluttes til
december i år. På den måde kan vi
sørge for, at landsbyboerne får mest
muligt ud af projektet, og at de er
rustet til selv at videreføre og udbrede
den viden, de har fået om ernæring og
dyrkning af deres køkkenhaver.

Sammenhold om børns rettigheder: “The
new normal” og online monitoreringsbesøg
Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu

Af Dorte Cathrine Duborg, kommunikationsfrivillig i projektgruppen “Sammenhold om børns rettigheder”
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Covid-19 har som bekendt ændret
verden, hvorfor vores årlige monitoreringsbesøg bliver afholdt digitalt i 2021.
Det kræver kreativitet og betyder nye
udfordringer, som vi glæder os til at gå
i møde.
“Sammenhold om børns rettigheder”
er et projekt, der udføres i samarbejde
med vores tætte partner CECOWOR i
det sydøstlige Tamil Nadu. Projektet blev
påbegyndt i 2018 og er en forlængelse

af projektet “Børn, kend jeres rettigheder”.
Vi længes alle efter at mødes under
fysiske rammer, og for medlemmerne
i projektgruppen “Sammenhold om
børns rettigheder” er det ingen undtagelse. Dog tillader corona-krisen os
endnu ikke at rejse til Indien for at foretage det årlige monitoreringsbesøg,
og vi har derfor været nødsaget til at
tænke kreativt.

STATUS PÅ PROJEKTER

Vi er netop nu i gang med at udarbejde
og forberede mødet, der har til hensigt
at bevare en god og tæt kontakt til vores
indiske samarbejdspartnere samt at
sikre en bæredygtig udvikling i projektet.
Mødet kommer i år til at foregå digitalt,
hvilket har budt på helt nye udfordringer. Hvordan skaber man en hyggelig
atmosfære, når man sidder på hver sin
ende af kloden? Vi har derfor kastet
os ud i planlægning af diverse digitale

“lege”, som under pauserne gerne skal
give et smil på læben og fornyet energi
til arbejdet.
En anden udfordring er naturligvis
den sproglige barriere, der er under et
sådant møde. Derfor er vi rigtigt glade
for at have fået en tamilsk-talende
frivillig, som forhåbentlig kan rede ud
i eventuelle sproglige misforståelser.

Vi glæder os i det hele taget til at skulle
snakke om projektet med vores indiske
samarbejdspartnere og til at hjælpe
med den videre udvikling af aktiviteter
på en corona-venlig måde og en tilpasning til det nye normale. Vi er meget
imponerede over det store arbejde,
som de ansatte i Indien gør for at sikre
børns rettigheder på en forsvarlig
måde, og vi ser frem til det næste halve
år i samarbejde med vores partner
CECOWOR.

Bedre sanitet giver bedre sundhed
I januar startede det treårige projekt “Bedre sanitet giver bedre sundhed”. Vi har haft en
god opstart, og de projektansatte i Alternative for Rural Movement (ARM) er allerede begyndt
at skabe kontakt til landsbyboerne, der skal engageres i de 30 landsbyer i delstaten Orissa
ansat et team af engagerede projektmedarbejdere, der allerede nu har rakt
ud til landsbyernes overhoveder for at
opbygge relationer i landsbyerne.
Orissa
Alternative for Rural
Movement (ARM)
Baliapal,
Balasore

Af Maria Højgaard Pedersen, kommunikationsfrivillig i projektgruppen “Bedre
sanitet giver bedre sundhed”

1. januar 2021 blev projektet “Bedre
sanitet giver bedre sundhed” sat i gang
i delstaten Orissa. De næste tre år
arbejder vi sammen med vores samarbejdspartner ARM målrettet på at få
erklæret 30 landsbyer fri for besørgelse i det fri. I februar afholdt vi vores
første virtuelle besøg, hvor det danske
team hilste på de ansatte i ARM og fik
en opdatering på projektet. ARM har

Relationer er kernen i arbejdet
Netop arbejdet med at opbygge relationer er afgørende for, at projektet
lykkes. Det handler nemlig ikke bare om
at bygge toiletter. Udfordringen er at
motivere beboerne i de 30 landsbyer
til at bruge toiletterne. Derfor arbejder
de projektansatte på at skabe et godt
samarbejde med beboerne i landsbyerne. På den måde kan de inddrage
beboerne i at skabe forandring i deres
eget lokalsamfund.
ARM er i samarbejde med projektgruppen godt i gang med at lave en baselineundersøgelse. I denne undersøgelse
besøger ARM alle husstande i de 30
landsbyer og indsamler information
om deres nuværende situation. Når

projektet afsluttes, laves undersøgelsen
igen. Dermed kan vi vurdere, hvilken
effekt projektet har haft. Det kan f.eks.
være, at beboerne oplever mindre
sygdom eller færre omkostninger til
medicin. Eller at børn kommer mere i
skole. Børn er nemlig i særlig risiko for
sundhedsskadelige konsekvenser af
dårlige sanitetsforhold.
Når ARM har gennemført undersøgelsen, begynder den næste vigtige fase
af projektet: Triggerings. Her viser de
projektansatte sammenhængen mellem
besørgelse i det fri og sygdom. Det skal
skabe viden blandt landsbyens beboere
samt motivere dem til at ændre vaner.
Denne tilgang hjælper dem til i fællesskab at finde nye løsninger for bedre
sanitet og dermed bedre sundhed.
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Brev fra en sygeplejerskestuderende
Nila er sygeplejerskestuderende på Dr. Maria Aschhoff Sygeplejeskole, der er en
del af fadderskabsprogrammet hos St. Thomas Hospital og Spedalskhedscenter
i Chetpet. Hun har sendt Aktion Børnehjælp et personligt brev om hendes baggrund
og om glæden ved studiet. Få også en status fra skolen under nedlukningen.
Af Yvette Brennalt,
kommunikationspraktikant

På Dr. Maria Aschhoff Sygeplejeskole
i Chetpet har 30 studerende i februar
2021 gennemført deres eksaminer
og er blevet sygeplejersker. De rykker
videre i livet med en uddannelse, der
med en fast indkomst kan sikre dem at
blive økonomisk uafhængige.
Sygeplejeskolen prioriterer at optage
studerende fra nærliggende landsbyer,
der mangler én eller begge forældre,
og som kommer fra familier uden
regelmæssig indkomst. En af dem, der
blev optaget på skolen, er Nila, som
har sendt os et fint brev om sin rejse.

12
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Jeg ville hjælpe andre

Jeg hedder Nila.
Jeg studerer et treårsdiplom i almen sygepleje og fødselshjælp
på Dr. Maria Aschhoff Sygeplejeskole i Chetpet. Jeg er glad
for, at jeg kan fortsætte mine studier med fadderskabsstøtte.
Jeg kommer fra Oringee i Villupuram-distriktet i Tamil
Nadu. Min mor og far døde på grund af sygdom, da jeg var
henholdsvis 5 og 13 år gammel.
Min storebror og jeg blev begge passet af min mors storesøster
og hendes mand. De tog sig af os, selvom de selv havde to
børn. Min familiesituation var svær for mig. Fra den tid af
tænkte jeg, at jeg ville hjælpe andre, og at jeg derfor gerne
ville studere.
Jeg hørte om sygeplejeskolen fra mine naboer, der fortalte, at
de studerende er uddannet godt og er støttet gennem fadderskaber.
Efter at have hørt om min familiesituation, gjorde de på
sygeplejeskolen en stor indsats for at støtte mig gennem
processen med fadderskabshjælp.
Nu er jeg glad for, at jeg er i gang med en god uddannelse
og bliver undervist af gode undervisere på sygeplejeskolen.
Lige nu er jeg hjemme og deltager i onlineundervisning på
grund af nedlukningen. Jeg håber, at jeg snart kan komme
tilbage på skolen.
Efter endt uddannelse ønsker jeg at få et godt job, hjælpe
syge mennesker og passe min familie.
Jeg er taknemmelig for min fadders generøse hjælp og støtte
til at kunne fortsætte mine studier. Jeg er fri for anspændtheden over min økonomiske situation og er nu i stand til at
koncentrere mig om mine studier.
Mange tak for det!

FADDERSKABSPROGRAMMET

Onlineundervisning, nye
studerende og renovering
År 2020 medførte en del vanskeligheder i forhold til at holde det normale
undervisningsprogram kørende. Siden
nedlukningen har skolen måttet lukke
klasselokaleundervisningen og kollegiet,
og eleverne er blevet bedt om at blive
hjemme og modtage onlineundervisning.
I løbet af de seneste måneder er 30 nye
studerende blevet udvalgt til det nye
hold, der startede 1. februar 2021.
De har på skolen besluttet at ringe
til alle de studerende og fortælle, at
de kan komme tilbage til skolen og
kollegiet, efter at de er blevet testet
negative for covid-19. Som det ser ud
nu, kommer de ikke til at have praktisk
undervisning på selve hospitalet, før
regeringen ophæver nedlukningen af
skolerne.
Nedlukningsperioden bliver imidlertid
udnyttet flittigt på St. Thomas Hospital,
der lige nu gennemgår en renovering.
Der bliver blandt andet lagt kabler,
malet og plantet træer, og sygeplejekollegiet bliver sat i stand, så de studerende kan komme tilbage til endnu
finere omgivelser.

Faddere gør en forskel
Som fadder bidrager du til, at en
ung sygeplejerskestuderende
får uddannelse, kost og logi.
Pigerne er enten forældreløse
eller fra fattige kår, og som
nyuddannede sygeplejersker
er de alle sikret et job. Dermed
kan du som fadder være med til
at sikre, at en ung kvinde bliver
økonomisk uafhængig.

Om at være fadder
Aktion Børnehjælp har i nu 50 år hjulpet tusinder af dårligt
stillede indiske børn med uddannelse og virkeliggørelse
af deres drømme gennem fadderskabsprogrammerne.
Siden 1971 har Aktion Børnehjælps
fadderskabsprogram hjulpet flere
tusinde børn i delstaten Tamil Nadu
i det sydlige Indien.
Vi samarbejder med seks lokale organisationer om fadderskaber både i
millionbyernes slum og i de fattige landdistrikter.
Fadderskaberne hjælper fattige børn
fra byens slum eller landdistrikter med
uddannelse og sundhed. Det giver dem
en tryggere opvækst, håb for fremtiden
og muligheden for et bedre liv.

Som fadder i Aktion Børnehjælp støtter
du et barn eller en gruppe af børn med
undervisning, skolebøger og sundhedstjek. Hvis barnet bor på børnehjem eller
kostskole, støtter du også med husly,
mad og tøj. Når du er fadder, støtter du
barnet, så længe du vil.
I Aktion Børnehjælp kan du være
fadder gennem fire forskellige fadderskabsprogrammer. Læs mere på vores
hjemmeside:
www.aktionboernehjaelp.dk.

Sådan holder fadderbørnene
kontakt med fadderne
Asha Nivas, en af vores partnere på fadderskabsprogrammerne i Indien, driver
blandt andet to børnehjem samt flere
skoler for gadebørn og tidligere børnearbejdere. Her fortæller de om, hvordan
du som fadder kan holde kontakten med
fadderbarnet.
Børnene bliver glade, hver gang de får
breve fra deres faddere. Det er også
med til at udvikle det stærke kærlighedsforhold mellem barn og fadder.
I juni skrev vi et kort brev til alle faddere,
hvor vi fortalte dem om børnenes gode
præstationer til eksaminerne.

Hvert andet år sender Asha Nivas billeder af børnenes familie. I det seneste år
var der 74 børn til eksamen i 12. klasse,
som er den afsluttende årgang, inden
de kan søge videre til for eksempel
universitetet. Alle børnene fik gode
karakterer. Var det ikke for fadderskabsprogrammerne, var mange børn droppet ud af skolen, fordi de ikke ville have
råd til at fortsætte. Vi vil gerne viderebringe vores dybeste taknemmelighed
til alle faddere for at give deres støtte,
så disse børn kan få opfyldt deres
drømme. Sammen med alle fadderne
vil Asha Nivas gøre det yderste for at
få børnene til at drømme og at gøre
deres drømme til virkelighed.
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Faglighed og engagement på en anderledes frivilligdag
Årets frivilligdag blev ikke den sædvanlige fysiske komsammen, så de frivillige deltog bag hver deres
skærm. En ny frivilligstrategi blev debatteret, og så er der et nyt projektsamarbejde i støbeskeen.

Af Kasper Waale, praktikant i Aktion
Børnehjælp
På en råkold lørdag formiddag i januar
mødte næsten en tredjedel af Aktion
Børnehjælps frivillige op til dagens
første programdel. Dagen stod på en
grundig diskussion af Aktion Børnehjælps nye frivilligstrategi, der er udviklet hen over efteråret og vinteren.
Strategiens mål har til sigte at gøre det
til en god oplevelse at være frivillig i
Aktion Børnehjælp. Deltagerne foreslog
blandt andet en mentorordning for
nye frivillige, en hyppigere opdatering
af organisationens hjemmeside og
øget brug af onlinemøder.
Derpå fulgte en diskussion af, hvordan
rekrutteringen og fastholdelsen af
frivillige kan forbedres. Her blev det
blandt andet foreslået, at man i vores
eksterne kommunikation i højere grad
gør opmærksom på, at vi søger frivillige,
og at vi kan genbruge frivilligkompetencer, når frivilliges arbejdsopgaver
i organisationen ophører.
14
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Nyheder fra bestyrelsen, udvalg
og projekter
Efter en frokostpause med quiz og højt
humør var turen kommet til anden
programdel. Da nye og gamle frivillige
havde introduceret sig selv, var det tid
til nyt fra bestyrelsen.

Der blev blandt andet
løftet sløret for et nyt
projektsamarbejde, som
er i støbeskeen med en
ny indisk partner.
Deltagere fik en gennemgang af organisationens udvikling siden storhedstiden
i 70’erne, hvor tusindvis af skoler samlede ind til Aktion Børnehjælp. Selvom
indtægterne er blevet mindre siden da,
har de seneste år vendt organisationens
økonomiske situation på grund af
gavmilde arvebeløb fra bidragsydere.
Bestyrelsen forklarede, at det blev
debatteret internt, hvordan pengene
kan bruges ansvarligt og til fordel for
udsatte børn og familier i Indien.

Dernæst fulgte en status fra de fire
igangværende projekter i Indien, der
i et corona-plaget 2020 har stået over
for uventede udfordringer. Generelt
berettedes det, at man i projekterne
har forsøgt at tilpasse sig den nye
virkelighed med afstandskrav, rejserestriktioner og værnemidler. Man
har tilmed uddelt nødhjælp, afholdt
undervisning i håndvask og lavet
oplysningskampagner i de områder,
hvor projekterne udføres.
Frivilligudvalg og sekretariatet bidrog
også med nyheder. Der blev blandt
andet løftet sløret for et nyt projektsamarbejde, som er i støbeskeen med
en ny indisk partner. Projektet har
fokus på teenagepigers rettigheder og
sundhed. Et covid-19 response-projekt
blev også omtalt som lige på trapperne.
Fadderskabsadministratorerne fortalte
om gruppens arbejde og opbygning,
og fra kommunikationsudvalget lød
det, at der på trods af gode tendenser
stadig var ambitioner om, at kommunikationsarbejdet skal nå endnu længere ud.

NYT FRA SEKRETARIATET

Kort fra sekretariatet
Af Anja Nielsen, sekretariats- og
programleder
Hverdagen er stadig præget af pandemien. Vi har arbejdet hjemme siden
september og er kun på sekretariatet
én ad gangen. Hver morgen mødes vi
til online morgenmøde, så vi får sagt
godmorgen og vendt dagen, selvom
vi sidder hver for sig. Alle møder på
sekretariatet og med de frivillige i de
forskellige grupper foregår over Teams
eller Skype. Det er ikke det samme
som fysiske møder, men det fungerer.
Men vi glæder os ubeskriveligt til, at vi
kan mødes i virkeligheden igen.
Det seneste år har budt på mange
udfordringer i arbejdet, både i forhold
til tilpasning af projekterne i Indien
og at gå fra fysiske til digitale møder
herhjemme. De frivillige har været fantastiske til at omstille sig og har en stor
del af æren for, at det hele er forløbet

forholdsvist nemt, og at vi hurtigt har
kunnet bistå vores samarbejdspartnere
i Indien. Især de mange nye frivillige
i organisationen har gjort et kæmpe
stykke arbejde for at være med, til trods
for at al introduktion til opgaverne og
organisationen har måttet ske bag
skærmen, og at de endnu har til gode at
møde de andre frivillige ansigt til ansigt.
Det sidste halve år har jeg sammen med
en gruppe frivillige fra de forskellige frivilliggrupper arbejdet på at udvikle en
frivilligstrategi, så Aktion Børnehjælp
kan blive et endnu bedre sted at være
frivillig. I kommunikationsudvalget har
de arbejdet på en ny kommunikationsstrategi, der skal få endnu flere til at
kende til Aktion Børnehjælp og vores
arbejde i Indien. Lige nu er Mathilde,
der er programmedarbejder, og jeg i
fuld gang med at udvikle et projekt i
samarbejde med vores nye samarbejdspartner Living Farms. Projektet skal

forbedre sundhed og rettigheder for
unge kvinder i 160 landsbyer i delstaten Orissa. Vi er ved at lægge sidste
hånd på projektet og en ansøgning til
CISU/Danida. Og så krydser vi fingre
for, at vi kan få penge til projektet, så
det kan starte op til september.
Derudover venter vi svar på, om vi kan
få penge til et andet projekt, vi har søgt
om. Det er et etårigt projekt, der skal
engagere lokalbefolkningen i at mindske
smitteraten af covid-19 i deres landsby
og sikre, at børns rettigheder opretholdes i en krisetid, hvor de er under
ekstra pres.
1. februar var der skiftedag på sekretariatet. Vi sagde farvel til Kasper og
Julie, der har været projekt- og formidlingspraktikanter i efterårssemesteret.
Samtidig har vi budt velkommen til
Johanna, der skal være hos os frem til
juli.

Ny praktikant
Jeg flyttede til København i juli 2020,
men jeg har boet her før som udvekslingsstudent i 2019. Min bachelor i
Etnologi afsluttede jeg i september, og
jeg planlægger at begynde min kandidat
i International Development her i Danmark snart.

Jeg hedder Johanna, og jeg startede
med at arbejde på Aktion Børnehjælps
sekretariat 1. februar. Jeg er 25 år
gammel og kommer fra Wien i Østrig.

Jeg har forskellig erfaring fra udviklingsprojekter — blandt andet var jeg i 2015
en del af et uddannelsesprojekt i Quito,
Ecuador, hvor jeg boede i ét år.
Mine opgaver hos Aktion Børnehjælp
vil blandt andet være at skrive artikler

til nyhedsbrevet og magasinet, at
administrere vores Facebookside - hvor
jeg håber, at I vil følge med - og at medvirke ved projekterne og til strategierne.
Lige nu er jeg i gang med at udvikle en
håndbog og en workshop om langdistancemonitorering. På grund af
covid-19 er det ikke muligt at besøge
vores partnere og projekter i Indien,
så vi skal gøre det online.
Jeg er rigtigt glad for, at jeg har fået muligheden for at arbejde i Aktion Børnehjælp,
for jeg har altid ønsket at bidrage til
social retfærdighed i vores verden.
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Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

Afs.:

ID 47770

Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os
Fadderskabsprogrammet
Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
E-mail: knudrehder@aktionb.dk
Telefon: 2537 0568
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

Diverse kontaktpersoner
Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
E-mail: rc@aktionb.dk
Aktion Børnehjælps Venner
Rune-Christoffer Dragsdahl
(kontaktperson)
E-mail: rc@aktionb.dk
Projekter og frivilligt arbejde
Anja Nielsen
(kontaktperson på sekretariatet)
anjanielsen@aktionb.dk

Genbrugsbutikker
& Lokalkomiteer
Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21,
8600 Silkeborg
Åbningstider:
Mandag kl. 10-17.
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-17.
Onsdag og lørdag lukket.
Kontaktpersoner og lokalkomité:
Mona Jensen (2156 6049) og
Irene Schultz (2515 1427)
Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st. tv.,
9681 Ranum
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 14-17

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/

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

Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (3023 6732)
Vinkelvej 11,
9681 Ranum
E-mail: gretheranum@gmail.com

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.

