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Kære Læser

Af Maiken Friis Jørgensen,
Kommunikationsansvarlig i Bestyrelsen

Det er nu mere end halvandet år siden,
at Covid-19 meldte sin ankomst verden
over. Det betyder desværre også, at der
er gået halvandet år uden skole for de
fleste af Indiens fattigste børn og unge.
Statistikker viser, at der har været en
markant stigning af børneægteskaber
og børnearbejde i Indien siden coronaudbruddet i marts 2020, og det strider
både mod børnekonventionen og børns
rettigheder.

Heldigvis genåbnede skolerne den
1. november, så alle klassetrin nu har
mulighed for at komme i skole igen.
Det er positivt, og vi glæder os over, at
børnene igen kan være med til at forme
deres liv og fremtid. Men arbejdet med
at sikre børns rettigheder er ikke slut
endnu! Børns rettigheder har været
under hårdt pres under corona, og for
mange børn er rettighederne desværre
stadig under pres. Vores partnere fortæller om, hvordan frygten for smitte
stadig sidder i forældrene, og hvordan
nogle familier ikke har økonomisk overskud til at sende børnene tilbage i skole.
Vi sætter fokus på de langsigtede gevinster ved skolegang, som kan være svære
at fokusere på for familierne, når de er
under økonomisk pres. Men det er især
her, det er vigtigt at lære børnene og
deres familier om deres rettigheder.
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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!

I dette nummer af Aktion Børnehjælp
NYT er temaet derfor rettigheder. Du
kan blandt andet læse mere om FN’s
børnekonvention, og hvordan vi bruger
den i vores arbejde. Du får også en status
fra børnehjemmet Kanyakumari, alle
vores projekter samt et møde med nye

Aktion Børnehjælps sekretariat
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th.
2100 København Ø
Telefon 3585 0315 . E-mail: kontakt@aktionb.dk
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ansigter og ambassadører i Danmark.
Vi har desværre også måtte tage afsked
med en vigtig figur i Aktion Børnehjælp,
nemlig CECOWORs direktør Susairaj, der
gik bort i sommer. Susairaj var visionær
og kæmpede for børn og udsattes
rettigheder. Sidst, men ikke mindst kan
du læse om vores bud på årets bedste
julegave: støttepakker. Ved at give en
køkkenhave, en skoletaske eller en
hygiejnepakkekan du være med til at
understøtte indiske børns rettigheder.

Rigtig 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.bestyrelsesmedlem m.v. Maiken
Friis Jørgensen, programmedarbejder Maja Henriksen,
praktikant Astrid Larsen, projektgruppemedlemmer
Daniel Kloppenborg, Amelie Frisch, Christine Michelsen,
Pernille Steen Madsen, Cecilie Kaspersen, 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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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.
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.
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.
Hvis du vil vide mere om oprettelse
af testamente, så kontakt os, eller læs
mere på vores hjemmeside:
www.aktionboernehjaelp.dk/
testamente

Aktion Børnehjælp . 2021 . 2

3

TEMA: BØRNS RETTIGHEDER

Rettigheder kan være alt fra: at få mad i maven, at gå i skole, sikkerhed samt sundhed.
Aktion Børnehjælps værdigrundlag bygger bl.a. på FN’s Børnekonvention og vi arbejder
for at sikre en tryg barndom for fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien.

Hvad er FN’s Børnekonvention
Af Astrid Larsen,
projekt- og formidlingspraktikant
i Aktion Børnehjælp

FN vedtog Børnekonventionen ved en
generalforsamling den 20. november
1989. Børn var allerede omfattet af de
generelle menneskerettigheder, men
der var behov for særlige rettigheder for
børn – derfor blev Børnekonventionen
udviklet. I alt har 196 lande underskrevet Børnekonventionen.
Børnekonventionens rettigheder
gælder alle børn uanset nationalitet,
køn, social status, religion og kultur.
Konventionens ordlyd lyder bl.a., at
alle børn har ret til at overleve, ret til
at vokse op under sunde og trygge
forhold og ret til at udvikle sig. Børn
har også ret til at blive beskyttet mod

DEFINITIONEN
PÅ ET BARN

MAN MÅ IKKE
DISKRIMINERE

DET BEDSTE FOR
BARNET

GØR RETTIGHEDER
TIL VIRKELIGHED

FAMILIEN SKAL
VEJLEDE I TAKT MED
BØRNS UDVIKLING

LIV, OVERLEVELSE
OG UDVIKLING

NAVN OG
NATIONALITET

IDENTITET

HOLD FAMILIER
SAMMEN

KONTAKT MED
FORÆLDRE PÅ
TVÆRS AF LANDE

BESKYTTELSE MOD
KIDNAPNING

RESPEKT FOR
BØRNS MENING

DELING
AF VIDEN

TANKE- OG
RELIGIONSFRIHED

OPRETTE ELLER
DELTAGE I KLUBBER

BESKYTTELSE
AF PRIVATLIV

ADGANG TIL
INFORMATION

FORÆLDRENES
ANSVAR

BESKYTTELSE
MOD VOLD

BØRN UDEN
FAMILIER

ADOPTEREDE
BØRN

BØRN PÅ
FLUGT

BØRN MED
HANDICAP

SUNDHED, VAND,
MAD OG MILJØ

ANBRAGTE BØRNS
SAGER SKAL
REVURDERES

SOCIAL OG
ØKONOMISK HJÆLP

MAD, TØJ,
ET SIKKERT HJEM

ADGANG TIL
UDDANNELSE

FORMÅL MED
UDDANNELSE

KULTUR, SPROG
OG RELIGION

HVILE, LEG,
KULTUR, KUNST

BESKYTTELSE MOD
SKADELIGT ARBEJDE

BESKYTTELSE MOD
FARLIGE STOFFER

BESKYTTELSE MOD
SEKSUELLE OVERGREB

BEKÆMPELSE AF
SALG AF OG HANDEL
MED BØRN

BESKYTTELSE MOD
UDNYTTELSE

BØRN I
FÆNGSEL

BESKYTTELSE
UNDER KRIG

PLEJE, BEHANDLING
OG HJÆLP TIL AT
KOMME HJEM IGEN

BØRN DER BRYDER
LOVEN

DEN BEDSTE LOV FOR
BØRN GÆLDER

ALLE SKAL KENDE
BØRNS RETTIGHEDER

SÅDAN VIRKER
KONVENTIONEN

BØRNS RETTIGHEDER
misbrug og forskelsbehandling, og de
har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.
FN’s Børnekonvention repræsenterer
et børnesyn, som er unikt, fordi det
betragter hele barnet ud fra et holistisk
perspektiv. Børnekonventionen består
af 54 regler - eller rettere 54 artikler.

FN’S KONVENTION OM BARNETS RETTIGHEDER

Alle artikler i konventionen er vigtige,
og de skal ses i et samspil.
Indien ratificerede Børnekonventionen
i 1992 og har udover denne flere forskellige former for lovgivning, der skal
beskytte børnene. Men på trods af det,
oplever mange børn i Indien stadig at
få krænket deres rettigheder.

Vi kæmper for indiske børns rettigheder
Af Astrid Larsen, projekt- og formidlingspraktikant i Aktion Børnehjælp

Romaer og stammefolk skal have
lige adgang til børnehaver og skoler

Alle vores projekter har i forskellige
grader fokus på indiske børns rettigheder og skal være med til at sikre dem
gennem forskellige projektindsatser.

Projektet “Lige Ret til Læring og Sundhed” bliver implementeret i Villupuramdistriktet i delstaten Tamil Nadu og har
fokus på romaer og stammefolk, som
er udfordret af ekstrem fattigdom,
analfabetisme og diskrimination.
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Projektet har især fokus på at sikre, at
disse folk har lige adgang til eksisterende regeringsprogrammer, herunder
adgang og mulighed for at komme i
børnehave og skole.
Projektet arbejder på tværs af flere
artikler i Børnekonvention, herunder

TEMA: BØRNS RETTIGHEDER

Foto: CECOWOR

artikel 2: man må ikke diskriminere,
artikel 3: det bedste for barnet, 6: liv, overlevelse og udvikling, artikel 17: adgang til
information, artikel 28: adgang til uddannelse og mange flere. De forskellige
artikler i Børnekonventionen hænger
nemlig tæt sammen og skal ses i samspil med hinanden.

Børn skal kende deres rettigheder
Projektet “Sammenhold om Børns
Rettigheder” bliver også implementeret
i Villupuram-distriktet i Tamil Nadu.
Projektet arbejder for at udrydde
krænkelser af børns rettigheder, herunder børneægteskaber, børnearbejde
og misbrug. I Indien findes der allerede
lovgivning, som skal sikre børns rettigheder, men disse love bliver ofte ikke
implementeret eller overholdt i praksis.
Derfor arbejder projektet også med at
sikre indiske børns rettigheder gennem
viden, forståelse og respekt.
Projektet arbejder dermed også på
tværs af mange artiklerne i Børnekonventionen, bl.a. artikel 4: gør rettigheder

Foto: Janek Gonsalkorale

til virkelighed, artikel 6: liv, overlevelse
og udvikling, artikel 11: beskyttelse mod
kidnapning, artikel 32: beskyttelse mod
skadeligt arbejde, artikel 34: beskyttelse
mod seksuelle overgreb, artikel 42: alle
børn skal kende børns rettigheder. Særligt
er det vigtigt at gøre børnene og befolkningen i området opmærksom på
børnenes rettigheder, så børnene ikke
bliver udsat for rettighedskrænkelser
af forskellig slags.

Bedre sanitet og større tryghed
for piger

Retten til sund udvikling

Dårlige sanitære forhold går især ud
over børn og kvinder. Spredning af
bakterier giver diarré, der medfører, at
børnene ikke optager den nødvendige
næring. Piger og kvinder rammes
yderligere, da de ofte må vente med
at besørge til efter mørkets frembrud,
hvor der er forhøjet risiko for seksuelle
overgreb og slangebid. Projektet arbejder derfor indenfor artikel 13: deling af
viden, artikel 17: adgang til information,
artikel 24: sundhed, vand, mad og miljø,
artikel 34: beskyttelse mod seksuelle
overgreb samt mange flere.

Projektet “Familier Bekæmper Fejlernæring”, som bliver implementeret
i Balasore-distriktet i delstaten Orissa,
arbejder for at bekæmpe fejlernæring
hos både børn og voksne samt sikre
deres ernæringsmæssige sundhed.
Derudover arbejder projektet også
for at sikre og oplyse om rettigheder.
Projektet retter sig især mod artikel 5:
familien skal vejlede i takt med børns
udvikling, artikel 24: sundhed, vand, mad
og miljø m.fl. Projektet har dermed
også fokus på at forbedre sundhedsudviklingen hos børnene.

Projektet “Bedre Sanitet giver Bedre
sundhed” bliver også implementeret
i Balasore-distriktet og har til formål at
forbedre sanitet og sundhed i området.
Projektet skal sikre, at landsbyboerne
i 30 landsbyer er informeret om de
sundhedsmæssige konsekvenser ved
besørgelse i det fri og vigtigheden af
basal hygiejne.

Aktion Børnehjælp . 2021 . 2
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STATUS PÅ COVID-19

Tredje bølge forventes at ramme
Indien omkring årsskiftet
Indien kom igennem deres anden bølge, og i juni regnede mange med, at nu var der styr på
coronavirus i Indien. Selvom en tredje bølge lurer i horisonten, så spirer en forsigtig optimisme.
Af Maja Henriksen, Kommunikationsansvarlig i Aktion Børnehjælp

Det var ikke mange uger efter, at vi
havde sendt AB Nyt afsted til jer, at
Indien igen var røget ind i en voldsom
bølge af coronatilfælde. Mange troede,
at det ambitiøse vaccinationsprogram
var lyset for enden af tunnelen, men
store forsamlinger og uforsigtighed
med brugen af mundbind og sprit fik
smittetallene til at stige igen.

Officielle tal fra den 27. oktober
over registrerede smittede og
raskmeldte

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh: 2.064.287 tilfælde.
2.045.276 raskmeldte.

Indien nåede deres hidtil højeste tal
med over 412.000 smittede på én dag
i starten af maj i år. Ifølge WHO var en
ud af tre nye tilfælde på verdensplan fra
Indien. Selv om det er gået den rigtige
vej siden juni, så er eksperter bekymret
for, at den tredje bølge lurer i horisonten. Indien er stadig hårdt ramt af
coronavirus med over 455.000 coronarelaterede dødsfald og mere end 34.2
millioner, der har været smittet (JHU
CSSGIS, 26.10.2021). Det gør Indien til
det land i verden med tredjeflest smittede efter USA og Brasilien.

Tamil Nadu: 2.697.418 tilfælde.
2.648.830 raskmeldte.

Delvise nedlukninger. Stor forskel
på nord og syd

Orissa: 1.039.269 tilfælde.
1.026.774 raskmeldte.

Delvise nedlukninger blev sat i værk
allerede i slutningen af april, bl.a. i de
nordlige delstater Maharashtra, Gujarat,
6
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Tamil Nadu

Odisha

Kilde: covid19India.org

Punjab og Uttar Pradesh, hvor man
indførte udgangsforbud efter mørkets
frembrud. I den sydlige del af Indien
indførte Tamil Nadu, Karnataka og
Kerala en fuldstændig nedlukning som
varede næsten 14 dage i maj måned.
Delstaterne Andhra Pradesh og Tamil
Nadu, hvor Aktion Børnehjælp har projekter, er desværre blandt de delstater
med flest smittede per indbygger.

Skolerne åbner igen
I løbet af forsommeren åbnede store
dele af det indiske samfund op igen.
Det skete som følge af lavere smittetryk og vaccinationsprogrammets
begyndelse. Sammenligner man toppen
af anden bølge med nu, er situationen
væsentligt forbedret. På nuværende
tidspunkt er smittetallet på omkring
15.000 i gennemsnit om dagen. Indtil
første november var kun de ældste
elever tilbage på skolebænken, men
Indien har nu åbnet op for 1. til 8. klasse,
og derved kan alle børn komme
tilbage i skolerne igen. Det er dog ikke
obligatorisk, da mange stadig frygter
for corona. Alligevel er dette et tegn på
forsigtig optimisme, som også hjælpes
på vej af den nationale vaccinationsplan.

Nekrolog: Michael Susai Raj (1970-2021)
Michael Susai Raj, der etablerede vores partner CECOWOR i 1992,
gik bort d. 21. juli 2021 efter et længere sygdomsforløb.
Af Carmen Robrahn,
frivillig i Aktion Børnehjælp

Michael Susai Raj blev født d. 20. februar
1970 og gik bort d. 21. juli 2021 efter
et længere sygdomsforløb. Susai Raj
vil blive husket som en venlig, klog,
politisk og kritisk mand, der viede sit liv
til at gøre sit lokalsamfund til et bedre
og mere retfærdigt sted.
Susai Raj etablerede CECOWOR i 1992
og har siden arbejdet utrætteligt for
børn, kvinder og andre marginaliserede
menneskers rettigheder. CECOWOR
og Aktion Børnehjælp har arbejdet tæt
sammen siden 1997.
I en ung alder blev Susai Raj del af
en studenterbevægelse, hvis formål
var at rejse sig mod kastesystemet.
Bevægelsens motto var: “Vi er født ind
i en uretfærdig verden, og vi vil ikke
efterlade den, som vi fandt den”. Disse
ord efterlod et stort indtryk på Susai
Raj, som selv var dalit og dermed kom
fra den laveste kaste i Indien.
Da Susai Raj fik muligheden for at
studere jura på universitetet, var det
klart for ham, at han ønskede at bruge
sin position til at give marginaliserede
mennesker den stemme, de ellers
aldrig var blevet givet.
Susai Raj var en lyttende person og
en idealist, som forstod at formidle
svære emner gennem fortællinger og

Foto: Carmen Robrahn

Hvis du tror på folk, hvis du er
transparent og engageret til
sagen, vil folk stå ved din side.
Værdighed er vigtigere end
penge, magt og alt andet.
Susai Raj, 2019

billedsprog. Det betød meget for ham
at skabe udvikling og forandring ved
at så vigtige frø hos befolkningen om
deres rettigheder. På Susai Rajs kontor
stod citatet: “Bedøm ej dine dage efter,
hvor meget du høster, men på de frø,
du sår”.

gik. Han var et fokuseret og stærkt
menneske, der kunne blive bestemt,
når situationen krævede det. Trods
sin sommetider alvorlige fremtoning,
havde han næsten altid et glimt i øjet
og en varm latter.
Susai Raj var elsket af familie, venner,
medarbejdere, samarbejdspartnere og
lokalsamfund. Selv om verden er blevet
en stjerne fattigere, lever hans ånd
videre i CECOWOR og i vores erindring
om alt det, han har gjort for at skabe
en bedre og mere retfærdig verden for
dem, der har allermest brug for det.
Susai Raj vil blive husket og savnet.

Susai Raj var lyttende og havde en
utrolig ro omkring sig, hvor end han

Aktion Børnehjælp . 2021 . 2
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STATUS PÅ PROJEKTER

Lige ret til læring og sundhed
Selvom tredje bølge lurer i horisonten, er vores frivillige i marken i Indien,
CECOWOR, ved godt mod, og der er sket meget i en positiv retning.
Af: Katrine Abildgaard Kelgren,
frivillig i projektgruppen Lige Ret
til Læring og Sundhed.

Hjælp til romaer og stammefolk
I Indien findes en masse regeringsprogrammer, der skal sikre basale
sundhedsydelser og rettigheder. Dog
er der flere befolkningsgrupper, heriblandt Romaer og stammefolk der
oplever at blive diskrimineret, glemt og
set ned på og derved ikke har adgang
til den hjælp programmerne skal sikre.
Det prøver vi rette op på, gennem projektet ”Lige Ret til Læring og Sundhed.”
Vi har 3 mål med dette projekt; vi tilstræber at ”Anganwadi centrene” (børnepasnings og hjælpecentre) også skal
hjælpe alle romaer og stammesamfund

i de 30 landsbyer, der er med i vores
projekt. Vi arbejder med de fysiske og
psykiske problemer, der er opstået
pga. skolernes nedlukning over lang
tid. Og når projektet er afsluttet, håber
vi, at romaer og stammefolk har fået
mere forståelse for, hvad deres rettigheder rent faktisk er.

Børn indskrevet i skole
Der er sket meget positivt i projektet
den seneste tid. Der er blevet afholdt
en kampagne, som skal få færre børn
til at opgive skolen, og herunder er der
blevet indskrevet mange børn i skole,
hvor børnene har fået både bøger og
skoleuniformer. Et pejlemærke her er,
at den første elev fra romasamfundet
er blevet indskrevet. Hun er en lille
pige, som både har fået en skoletaske,
bøger og en skoleuniform.

Der er ligeledes lavet undersøgelser og
beregninger på, hvor mange børn der
er stoppet i skolen, og hvor mange nye
der er indskrevet i alle 30 landsbyer.
Desuden er der blevet rekrutteret 20
nye frivillige i Indien, som allerede er
gået godt i gang med arbejdet, de har
bl.a. afholdt aftenskole for børn. Her
lærte børnene både om vigtigheden af
skolen og sundhed.

Kampen for skolegang
For os er det vigtigste børns rettigheder
og skolegang, og derfor er målet, at vi
i samarbejde med CECOWAR bliver ved
med at kæmpe for, at flere børn bliver
indskrevet i skole, og lært om sundhed
og deres egne rettigheder. Derfor vil
vores frivillige i Indien blive ved med at
besøge og arbejde i de 30 landsbyer.

Covid-19 Response Projekt
Dele af Indien er stadig hårdt ramt af Covid-19, men det går fremad på flere
punkter for vores projekt, der er med til at afhjælpe krisen.
Af Amelie Frisch, frivillig i projektgruppen
Covid 19 Response

Indien er blevet ramt hårdt af Covid-19,
som har øget presset på børns rettigheder. Covid-19 spredningen fortsætter.
Covid-19 respons-projektet, som vi har
i samarbejde med partnerorganisationen CECOWOR, har til formål at dele
viden om, hvordan spredningen af
8
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Covid-19 kan minimeres og at sikre
børns rettigheder, især retten til uddannelse. Det skal nås gennem bliv-i-skole
kampagner og kampagner omkring
Covid-19 og hygiejne i samarbejde med
lokale selv-hjælps-grupper, ungdomsklubber og landsbyaktivister. Projektets
andet formål er at gøre det lettere for
befolkningen at få adgang til offentlige
hjælpepakker.

Projektet startede i maj og trods lockdown og sygdom blandt medarbejderne
hos CECOWOR kunne vores partnere
etablere kontakt til lokale interessenter
og aktivister i 25 landsbyer, som nu skal
trænes i håndhygiejne og vedligeholdelse af vandfaciliteter og i at dele deres
viden med deres landsbyer. CECOWOR
mødtes med myndighedspersoner og
skolepersonale for at opnå støtte til
projektet og for at oplyse om Covid-19

STATUS PÅ PROJEKTER

forholdsregler, så det er sikkert for
børn at gå i skole. Gennem oplysningskampagner om regeringens fødevareordning blev der desuden distribueret
fødevarehjælp i 25 landsbyer.

Den næste opgave er at træne landsbyaktivisterne, som desværre vil blive en
udfordring pga. det stigende smittetal
og den forventede tredje bølge. Vi
håber på, at vi snart kan gennemføre

træningen og fortsætte med vores
oplysningskampagner.

Familier bekæmper fejlernæring
Vores fødevaresikkerhedsprojekt nærmer sig afslutningen, mens familierne
gør klar til selv at fortsætte de gode resultater
Af Christine Michelsen,
frivillig i projektgruppen Familier
bekæmper fejlernæring

Vi nærmer os slutspurten i vores
fødevaresikkerhedsprojekt “Familier
Bekæmper Fejlernæring”. Sammen med
vores samarbejdspartner ARM har vi
i snart fire år arbejdet for at hjælpe
beboerne i 10 landsbyer i Balasoredistriktet i delstaten Orissa med at forbedre den ernæringsmæssige sundhed
for hele familien. Og det har skabt
fantastiske resultater.

Sund mad i svære tider
Som del af projektet får de omkring
2.500 familier i landsbyerne hjælp til at
anlægge køkkenhaver, hvor de selv
kan gro sunde og nærende grøntsager.
Køkkenhaverne har især været en
hjælp under Covid-19-pandemien, hvor
mange på grund af hårde nedlukninger
mistede deres arbejde og indtægtsmuligheder.
Udover pandemien har projektet de
sidste par år været udfordret af intet
mindre end tre voldsomme cykloner,
som ødelagde de fleste af køkkenhaverne. Alligevel har familierne hver
gang hurtigt genetableret deres haver.

De 15 ”Super Farmers” får blandt andet træning i, hvordan man anlægger forskellige typer bede i en
køkkenhave. Her har de netop lært at lave et såkaldt rektangulært bed. Foto: ARM

Det viser, hvor stor en forskel køkkenhaverne gør for familierne.

for at forbedre fødevaresikkerheden
og sundheden for deres familier.

Rygtet spreder sig

I de sidste måneder af projektet skal
ARM fokusere på at sørge for at landsbyboerne selv kan fortsætte deres
køkkenhaver efter projektet. Det gøres
blandt andet ved at uddanne 15 ”Super
Farmers”, som bliver eksperter i køkkenhaver og derfor kan hjælpe familierne,
når projektet er slut. På den måde kan
familierne fortsat få sund og nærende
mad, og måske kan de endda udbrede
deres viden om ernæring og køkkenhaver til endnu flere.

Faktisk er det ikke kun familierne i de
10 landsbyer, som er med i projektet,
der har fået glæde af køkkenhaverne.
Rygtet har nemlig spredt sig til flere
af nabolandsbyerne, hvor hele 390
familier er blevet inspirerede til at
anlægge deres egne køkkenhaver. På
den måde er projektet nået bredere
ud, end vi havde håbet på, og endnu
flere landsbyboere har fået mulighed

Aktion Børnehjælp . 2021 . 2
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Fokus på børns rettigheder under corona-pandemien
Vi har et år tilbage i projektet Sammenhold om børns rettigheder
og ser frem til at fortsætte det gode arbejde i den næste periode.
Af Cecilie C. Caspersen – frivillig i projekt
“Sammenhold om Børns Rettigheder”.

Selv om coronapandemien har haft et
fast tag i den indiske befolkning, har
CECOWORs tilstedeværelse gjort, at
coronakrisen ikke har været så slem,
som den kunne have været på lokalt
niveau. De har arbejdet hårdt for, at
børnene ikke bliver glemt under coronaen, og de bliver ved med at presse
de lokale myndigheder til at opretholde
børns rettigheder.
Under det lokale valg i Tamil Nadu
uddelte CECOWOR i samarbejde med
lokale landsbyer et manifest, som sætter
fokus på børns rettigheder til god

hygiejne og ordentlige skoleforhold,
herunder også bedre toiletter og mere
sikkerhed i skolerne og vejen til og fra
skole. Flere af de lokale politikere tog
manifestet til sig.
Projektet har naturligvis været påvirket
af corona-situationen, hvor flere aktiviteter er blevet udskudt eller tilpasset,
men på lokalt plan fortsætter den store
opmærksomhed på at sikre børns
rettigheder, f.eks. ved at skabe læringsalternativer, når nedlukninger gør, at
børnene ikke kan komme i skole og
stille lokale butiksejere til ansvar, så de
ikke har børnearbejde. I foråret stod
Børnerettighedsklubberne for at afholde
en fejring af alle de frivillige kvinder
der bidrager til projektet.

Farvel til en stor rettighedsforkæmper:
CECOWORs direktør, M. Susairaj gik bort
efter et svært sygdomsforløb og hans
død har været et stort tab for familie,
medarbejdere og for lokalbefolkningen,
men hans arv lever videre i projektet og
organisationen. Teamet i CECOWOR har
haft et hårdt år med corona nedlukninger og Susairajs død, men alligevel fortsætter teamet utrætteligt med at lave de
aktiviteter de kan og tilpasse de aktiviteter, der ikke kan udføres som planlagt.
Det er utroligt imponerende og virkelig
vigtigt, at der fortsat gøres en stor
indsats for at beskytte og opretholde
børns rettigheder i Tamil Nadu. En stor
tak til Susairaj og hele teamet i CECOWOR
skal lyde fra os i teamet “Sammenhold
for Børns Rettigheder”. Læs en nekrolog
om Susairaj på side 7.

Bedre sanitet giver bedre sundhed
Mens hele Indien afventer tredje bølge af corona, arbejder vores lokale
samarbejdspartner Alternative for Rural Movement (ARM) benhårdt for at
forberede og igangsætte projektets sanitære kerneaktiviteter.
Af Daniel Kloppenborg Degn,
koordinator og kommunikationsansvarlig for projektgruppen Bedre
sanitet giver bedre sundhed.

“Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed”
sætter fokus på en disciplin, som Indien
desværre er verdensmestre i, nemlig
besørgelse i det fri. Selvom regeringen
har bygget mere end 100 millioner
toiletter landet over, og i 2019 erklærede, at de havde udryddet problemet,
10
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er virkeligheden en anden. Mindst 15%
af alle indere besørger stadigvæk i det
fri. Det skyldes ikke mindst manglende
viden og overtro blandt den landlige
befolkning. Derfor bygger vi ikke bare
toiletter, men forsøger at ændre adfærden i de 30 landsbyer, hvor projektet
foregår.

der har til formål at undgå spredning
af coronavirus. De projektansatte har
blandt andet undervist landsbyboer i
syning af masker, lavet daglige indslag
i radioen, delt 9000 brochurer ud og
hængt mere end 5000 plakater op i 29
landsbyer.

Et år præget af Covid-19

Selvom året har været præget af
pandemien, har projektmedarbejderne
fra ARM også været ude i landsbyerne
og lægge grundstenene til det

Da pandemien ramte, var vi nødt til at
omstrukturere projektet. ARM har
derfor været i fuld gang med aktiviteter,

ARM kridter banen op

STATUS PÅ PROJEKTER

adfærdsændrende arbejde. Her har de
besøgt skoler og mødtes med landsbyoverhoveder, vigtige institutioner og
personer, der skal sikre os adgang

og gøre forløbet så gnidningsfrit som
muligt. Nu skal vi i gang med kerneaktiviteterne. Den kommende tid skal
ARM skabe opmærksomhed om de

sanitære konsekvenser ved besørgelse
i det fri. Det ser vi frem til. Men vi ved
også, at vi står i skyggen af tredje bølge
– og situationen hurtigt kan ændre sig.

En opdatering fra Kanyakumari
Aktion Børnehjælp har støttet Kanyakumari siden 1969, hvilket gør
samarbejdet til et af de ældste. De driver i dag tre børnehjem og en børnehave,
og Covid-19 har også sat sit præg på hverdagene i børnehjemmene.

Trods omstændighederne er alle ved godt mod i Kanyakumari.

Af Lise Münkel

Den 1. september åbnede skolen igen
for børn fra 9. til 12. klasse. De mindre
klasser får stadig undervisning online
af klasselærerne og en yogalærer. Dog
frygter man stadig, der kan komme
endnu en bølge, hvilket kun tiden kan
vise. Alle voksne medarbejdere er
vaccineret med Covidshield – vaccination i Indien er gratis.
Alle voksne og de børn, der bor i ashramen, er blevet inden for området. De
er meget populære i lokalbefolkningen
og to store firmaer, der ligger tæt på,
som har forsynet dem med madvarer.
Så alle er ved godt mod.
Dog har Covid-19’s grimme skygge hvilet over alle, da vi i juni mistede en af
pigerne, der som forældreløs er vokset

Skolen har fået et smart board, der bruges i undervisningen.

op i ashramen. Lavanya blev 33 år, hun
var gift og boede i Chennai og arbejdede der som chefsygeplejerske. Hun
har tillige været engageret i et projekt
for at redde gadehunde. Hun vil være
savnet.

Alle voksne og de børn,
der bor i ashramen, er
blevet inden for området.
De er meget populære i
lokalbefolkningen [… ].
Så alle er ved godt mod.
Hele verden håber nu på, vi alle snart
kan komme tilbage til en normal hverdag. Der er mange mennesker/forældre,
som er døde, så vi har et stort arbejde
foran os med at hjælpe de børn, der
nu står uden forsørger og omsorg.
Regeringen i Tamil Nadu pålægger

ashramen at optage et vis antal børn.
Så vi har brug for jeres hjælp til at
sprede budskabet, så vi sammen kan
være med til at give børn tryghed,
sundhed og undersivning, der kan give
alle en bedre fremtid. Vi har mange
børn, der mangler en sponsor.
Takket være en sponsor, er der installeret et rensningsanlæg på skolen, så
alle børn kan få rent drikkevand. Der
er installeret en smart-class, som
børnene benytter flittigt. Computerrummet er blevet færdiggjort, hvor
der nu er 28 computere, som også er
blevet en realitet grundet en venlig
sponsor.
Alle er velkommen til at kontakte mig
vedrørende evt. spørgsmål.
Lise Münkel, liselystrup@aktionb.dk,
tlf. 23 66 61 39
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Ny kommunikationsstrategi
– køb vores støttepakker
Aktion Børnehjælps kommunikationsstrategi
fokuserer på den eksterne kommunikation, og
den skal ses som en fælles retning for vores
indsatser. Der er udarbejdet to målsætninger,
som fokuserer på at øge faste private bidragsydere og direkte bidrag fra virksomhedssamarbejder.

Af nye tiltag har vi oprettet fire produkter,
som allerede nu ligger på hjemmesiden. Vi
kalder dem støttepakker. Læs mere om her
på siden eller scan QR-koden med din telefon,
så kommer du ind på vores hjemmeside:
www.aktionboernehjaelp.dk, hvor du kan
læse om dem Arkivfoto og købe støttepakkerne.

Millioner af mennesker i Indien lider af fejlernæring, som kan
få store konsekvenser for den fysiske og mentale udvikling.
Når du giver en køkkenhave, sikrer du adgang til fødevarer,
der mætter og nærer hele familien. Det koster 120 kr.

Når du giver en skoletaske, er du med til at sikre, at de fattigste børn har de nødvendige redskaber til at komme i skole.
I skoletasken er der alt, hvad man har brug for til at kunne
følge med i timerne, lave sine lektier samt fragte mad og
drikke. Det koster 110 kr.

At vokse sig sund og rask er afgørende for et værdigt liv. Ved
at give børn og deres familier en sundhedspakke sikrer du, at
de får de mest basale hygiejne- og sundhedsbehov dækket,
så de kan skabe sig en bedre fremtid. Det koster 140 kr.

Covid-19 har ødelagt allerede skrøbelige livsvilkår for de
fattigste. Med et corona-kit er du med til at forebygge smitte
og genoprette tryghed i de landsbyer, hvor håndsprit og
informationskampagner ellers ikke når ud. Det koster 90 kr.
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Oplysningsprojekt i Aarhus
Sammenlign din hverdag med indiske børns og smag på indiske
specialiteter et i oplysningsprojekt til marts i Aarhus.
Af Pernille Steen Madsen,
frivillig i projektgruppen Lige Ret
til Læring og Sundhed

Som en del af projektet “Lige Ret til
Læring og Sundhed” har vi arbejdet på
et oplysningsprojekt med det formål at
vise ligheder og forskelle i indiske og
danske børnefamiliers hverdag. Børn
i Danmark og Indien er lige nu i gang
med selv at filme deres hverdag med
alt, hvad det indebærer af skole, fritid
og familieliv.
På Dokk1 i Aarhus har vi fået stillet et
område til rådighed, hvor de sammenklippede videoer og interviews vil blive
vist på skærme. Derudover vil de, der
kommer forbi, kunne smage indiske
specialiteter samt deltage i forskellige
kreative aktiviteter med udgangspunkt
i indiske traditioner, såsom lysfesten

Arkivfoto

Diwali og farvefesten Holi. Det kommer
til at foregå den 14.-28. marts 2022 på
Dokk1 i Aarhus, og nærmere informati-

on vil kunne findes på aktionboernehjaelp.dk til marts.

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.

Aktion Børnehjælp . 2021 . 2
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Nyt ambassadørskab
Vi har indgået et ambassadørskab med
TikTok stjernen Arshia Ahuja. Hun har i
dag mere end 14.000 følgere, hvor folk
bl.a. følger med i hendes flødebollespisning og jokes om danskere. Hun
startede første gang TikTok, da hun
boede i Indien. Arshia siger selv: “Jeg
går alligevel hele tiden og joker med
ting, og så en dag sagde min mand til
mig, at jeg skulle begynde at filme det,
som jeg lavede sjov med”. I dag bor

Arshia i København sammen med sin
danske mand.
Vi har indgået et samarbejde, hvor
Arshia vil lave challenges til hendes
følgere. Det kan f.eks. være “Hvis vi når
at indsamle 300 kr til Aktion Børnehjælp inden torsdag, så spiser jeg 10
flødeboller på 10 sekunder”. Så gå
endelig ind og følg hende på TikTok.

Foto: Unique models

Følg med på vores Instagram
Maja og Laura er i fuld gang med at få
Aktion Børnehjælps Instagram til at være
aktiv igen. Vi har været i gang med at
udvikle en ny kommunikationsstrategi,
hvor ønsket er at skabe mere synlighed
omkring vores NGO og vores projekter
i Indien, samt på sigt at opnå flere
bidragsydere/donorer.
I den forbindelse har vi kontaktet nye
mulige ambassadører, da disse kan
være behjælpelige med ovenstående.
Vi har bl.a. kontaktet Netra Sommer,
Hasan Shah, Neesha Dewa og Christine
Meier.
I forlængelse vil vi gerne opfordre alle
her i AB at gå ind og følge vores instagram: @aktionboernehjaelp.
Hvis man har lyst, må man også meget
gerne like opslag, skrive kommentarer
og/eller dele relevante opslag på sin
egen profil. Det er nemlig alt sammen
med til at øge vores muligheder for
visninger, hvilket meget gerne på sigt
skulle føre til følgere og ikke mindst
bidragsydere/donorer.
14
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Af Maja Henriksen, Programmedarbejder og kommunikationsansvarlig

Velkommen til Maja
sammen med Mathilde og projektgrupperne få ansvaret for udviklingsprojekterne i Indien. Derudover har Maja
også det overordnede ansvar for vores
kommunikationsarbejde i tæt samarbejde med kommunikationsudvalget.
Privatfoto

Maja er ansat som barselsvikar for Anja
i perioden den 15. september og frem
til den 1. august 2022. Hendes ansættelse er på 30 timer om ugen og vil

Maja er et kendt ansigt hos Aktion
Børnehjælp. Hun har været frivillig siden
2015, og hun har siden februar i år
siddet i kommunikationsudvalget med
Facebook som arbejdsområde.

Maja har boet i Indien to gange i forbindelse med udlandssemestre. Hun
har en stor forkærlighed til landet og
elsker alt indisk mad, især thali som
er en tallerken med flere inddelinger
fyldt med god indisk mad. Maja har
en bachelorgrad i Indien og Sydasien
studier fra Aarhus Universitet samt en
kandidatgrad i Interkulturelle studier
med Indien som fokus.

Velkommen til vores to praktikanter
Mit navn er Laura og jeg er i skrivende
stund projekt- og formidlingspraktikant
her hos Aktion Børnehjælp. Jeg startede
medio august og skal være her frem til
31. januar 2022, i forbindelse med mit
5. semester af min bachelor i pædagogik, ved Københavns Universitet.
Mine opgaver hos Aktion Børnehjælp
indebærer bl.a. at arbejde med de to
projekter, jeg er tilknyttet (“Sammenhold om Børns Rettigheder” og “Lige

Privatfoto

Jeg hedder Astrid. Jeg er 25 år gammel
og kommer fra Bornholm. Jeg flyttede
til København, da jeg skulle starte på

Ret til Læring og Sundhed”), udarbejde
artikler til nyhedsbrevet og magasinet,
være ansvarlig for Facebook + Instagram
og udarbejde indhold hertil, samt være
web ansvarlig.
Jeg har altid haft et brændende ønske
om at få større indsigt i organisationsarbejde, herunder projektstyring og
udvikling, samt opnå større erfaring
indenfor arbejdet med udsatte børn og
unge, hvilket arbejdet som praktikant

min bachelor i Politik og Forvaltning &
Kommunikation ved Roskilde Universitet. Efterfølgende startede jeg på
kandidatuddannelsen Politisk Kommunikation og Ledelse på Copenhagen
Business School. På mit nuværende
semester af kandidaten havde jeg
mulighed for et praktikforløb og søgte
derfor praktik hos Aktion Børnehjælp.
Mine opgaver er bl.a. at skrive artikler
til nyhedsbrevet og AB Nyt samt være

Privatfoto

i Aktion Børnehjælp bidrager til. Derudover er jeg glad for at lære mere om
Indien generelt, da jeg finder landet
interessant.

medredaktør på magasinet. Derudover
samarbejder jeg med Laura om Aktion
Børnehjælps Facebook- og Instagramside. Sidst men ikke mindst medvirker
jeg i de frivillige projektgrupper samt
strategierne for projekterne “Familier
Bekæmper Fejlernæring” og “Unge
Kvinder - Fælles Handling”. Jeg er rigtig
glad for, at jeg har fået chancen for at
være i praktik hos Aktion Børnehjælp.
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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.

