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Kære Læser - tak for støtten
Aktion Børnehjælp kæmper for fattige og udsatte børns
uddannelse, rettigheder, fødevaresikkerhed og sundhed. Det gør
vi ved at styrke de landsbysamfund, hvor børnene bor, i
samarbejde med lokale NGO’er.
Vi kæmper for børnenes ret til f.eks. at undgå børnearbejde og
ikke blive udsat for vold og misbrug. Vi kæmper for børnenes
helbred og velbefindende ved at hjælpe deres familier med at
etablere bæredygtige køkkenhaver. Og vi kæmper for børnenes
sundhed ved at hjælpe landsbyer med at forebygge diarré og
andre sygdomme ved at stoppe besørgelse i det fri.
Kun med din støtte er dette arbejde muligt.
I årsrapporten kan du læse mere om, hvordan Aktion Børnehjælp
gennem forskellige projekter i 2021 har gjort en stor forskel for
tusindvis af børn og unge i Indien. Derudover kan du læse om
fadderskabsprogrammet samt udtalelser fra tre faddere til børn i
Indien. Du kan læse om hvad vi er mest stolte over i 2021 samt
hvad der er på programmet i 2022 i Aktion Børnehjælp. Sidst men
ikke mindst, kan du også læse om hvor vi har fået vores støtte fra
og hvad støtten i 2021 er gået til.
Rigtig god læselyst!
De bedste hilsner

Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand Aktion Børnehjælp
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Aktion Børnehjælp i tal
80

33

frivillige i
Danmark

Projektansatte
i Indien

6

4

projekter
i Indien

forskellige
fadderskaber

(Tamil Nadu og
Orissa)

1.35
millioner
kr.

3
projektpartner
e i Indien

791

i private bidrag i
2021

børn er blevet hjulpet gennem et
fadderskab hos Aktion Børnehjælp i
2021

5

fadderskabspartnere i
Indien
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Mission
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt
for at give fattige familier i Indien
basale rettigheder og en stemme i
samfundet. Gennem opbygning og
uddannelse af lokalsamfund vil vi
skabe bedre vilkår for børn og unge i
Indien. Det gør vi gennem
inddragelse af både børn, deres
forældre og de ansvarshavende
interessenter og myndigheder.

Aktion
Børnehjælps
mission og
vision

Vision
Aktion Børnehjælp
arbejder for en
verden, hvor alle
børn og unge har en
sund og tryg
barndom og aktivt er
med til at forme
deres liv og fremtid.
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Lige Ret til Læring og
Sundhed
På projektet 'Lige ret til læring og
sundhed' kæmper vi for at
fremme lige rettigheder blandt
Roma-og Stammefolk i
Sydindien.
Tjenester og ydelser til børnene
Med projektet drømmer vi om, at
børnehaverne og deres tjenester, vil blive
mere udbredte og i sidste ende række ud til
Roma-og stammefolk i de 30 landsbyer vi
arbejder i. Børnehaverne har været lukket
længe, og derfor er der startet et ”reach-out”
program hvor alle familierne der har ret til
sundhedsydelser, bliver opsøgt og hjulpet.
Desuden har projektgruppen i Indien spredt
viden om børnehavernes ydelser i alle
landsbyerne vi arbejder med. De har
desuden skabt forskellige kampagner om
ernæring for børn, unge og mødre i disse
landsbyer.
Børn i skole
Ved projektets afslutning, stræber vi for, at
andelen af romaer og stammebørn, der
afslutter grundskolen (8. klasse), er steget i
de 30 landsbyer vi arbejder med. Her er der
sket fine resultater bl.a. er der planlagt
børneklubber som bliver ledt af uddannede
frivillige. Her mødes de ugentligt og har
fælles fokus på at lære børnene om deres
rettigheder og socialt samvær.
Rettigheder
Til sidst ønsker vi, ved afslutningen af dette
projekt, at børn hos roma-og stammefolk er
blevet bemyndiget og at de aktivt gør krav på
deres rettigheder.

Projektet
arbejder i 30
landsbyer i
Villumuramdistriktet i
Tamil Nadu

Status fra
vores
igangværende
projekter

I alle 30 landbyer er der blevet etableret
grupper, der skal støtte børnene. Vi ser stor
interesse, da der allerede er i alt 245
medlemmer. Medlemmerne er mødre til børn
i alderen 6-14 år. I støttegrupper lærer
medlemmerne om børns rettigheder og
hvordan de rent faktisk kan gøre krav på
dem. Desuden er der blevet holdt en fejring
af kvindernes internationale kampdag -den
første af sin slags i disse landsbyer. Her har
man fejret kvinder og piger.
Status under pandemien
Selvom corona stadig hærger overalt i verden,
er vores samarbejdspartner i Indien,
CECOWOR, ved godt mod og de syntes endda,
at det dansk/indiske samarbejde er blevet
mere dynamisk som følge af corona.
Projektet er dog blevet påvirket af
pandemien, da vi er blevet nødt til at justere
projektetaktiviteter og dets arbejdsmetoder
lidt, så det passer med de aktuelle forhold
under pandemien. Både børnehaverne og
skolerne har været lukket ned de første 18
måneder af dette projekt, og derfor er der
sket mange ændringer i vores mål, for at gøre
disse så realistiske som muligt. Men på trods
af justeringer i vores mål arbejder
projektgruppen i Indien allerede tæt sammen
med børnehaverne for at sikre roma-og
stammefolks rettigheder.
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2254 familier har
anlagt køkkenhaver
og 390 familier fra 7
nabolandsbyer har
anlagt køkkenhaver

Familier Bekæmper
Fejlernæring
I Balasore-distriktet i delstaten Orissa har vi,
sammen med vores lokale partner ARM, de
sidste fire år arbejdet for at hjælpe beboerne
i 10 landsbyer med at forbedre den
ernæringsmæssige sundhed for hele familien
gennem projektet 'Familier Bekæmper
Fejlernæring'. Egentlig skulle projektet slutte i
december 2021, men på grund af
udfordringer som coronapandemien og flere
voldsomme cykloner, som har forsinket
mange af projektaktiviteterne, har vi fået
udsat projektets afslutning et par måneder.
På trods af bump på vejen har hverken ARM
eller landsbyboerne dog mistet gejsten, og de
har alligevel formået at skabe fantastiske
resultater i 2021.
Køkkenhaver forbedrer ernæringen
Det primære mål i projektet er, at sikre at
børn, unge og voksne i landbyerne får viden
om og adgang til næringsrig mad. I løbet af
året har ARM derfor afholdt de sidste otte af i
alt 18 landsbymøder, hvor beboerne bliver
oplyst om ernæring. I alt har over 1000

20 Super Farmers er
blevet trænet i at
anlægge køkkenhaver,
så de er klar til at
hjælpe andre i
landsbyerne – også
efter projektet er slut

personer deltaget i møderne i en af de 10
landsbyer. Udover oplysning er en vigtig del
af projektet, at landsbyboerne får hjælp til at
anlægge køkkenhaver, så de selv kan høste
næringsrig mad lige uden for deres hjem. I
2021 har 2254 familier derfor fået uddelt frø
til at så i deres køkkenhaver. Det har især
vist sig at være en hjælp under de mange
måneders coronalockdown, hvor mange
familier har haft svært ved at tjene penge og
købe mad.
Rygtet har spredt sig
Men de gode resultater fra køkkenhaverne
har ikke begrænset sig til de 10
projektlandsbyer. Rygtet om projektet har
nemlig spredt sig til nabolandsbyerne,
hvorefter beboerne herfra selv begyndte at
dukke op til landsbymøderne. Derfor har
ARM også delt frø ud til familier i syv
nabolandsbyer, hvor 390 familier nu har
anlagt deres egne køkkenhaver. På den
måde er projektet nået bredere ud, end vi
havde håbet på, og endnu flere
landsbyboere har fået mulighed for at
forbedre fødevaresikkerheden og
sundheden for deres familier.
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Sammenhold om
Børns Rettigheder
'Sammenhold om Børns Rettigheder' er et
fireårigt projekt der bliver implementeret af
vores indiske partner CECOWOR i
Villupuram-distriktet i delstaten Tamil Nadu.
Året 2021 har ligesom 2020 budt på utroligt
store udfordringer på grund af
coronapandemien. Men på trods af dette,
har det lokale team gjort en imponerende
indsats med bl.a. at afholde Zoom-møder
med landsbybørn og forældre for at
diskutere coronapandemien og dens
konsekvenser, uddelt nødrationer til udsatte
grupper, og udviklet deres gode relationer
til myndighederne.
Empowerment
Vi har formet og trænet adskillige grupper,
som har en særlig interesse i at sikre
overholdelsen af Indiens mange love om
børns rettigheder. Især børn, unge og
forældre er engagerede i disse grupper som
mødes jævnligt og diskuterer hvordan de
kan forbedre situationen for børn i deres
landsby. I starten af projektet var det mest
CECOWOR, som opfordrede grupperne til
f.eks. at kræve ordentlige sundhedsforhold
for børn i landsbyerne. Men mange af disse
grupper er nu selv begyndt at tage initiativer
når de ser at noget ikke lever op til
lovgivningen. De bliver altså mere og mere
selvkørende, så NGO-en i sidste ende ikke vil
være nødvendig. Bl.a. har 9 ud af 10
landsbyer påbegyndt låne-spare-grupper for
kvinder. Kvinderne betaler små beløb til en
fælleskasse, som trængende medlemmer
derefter kan låne fra med lav rente.

lokale myndighedspersoner om vigtigheden af
børns rettigheder – såsom lærere, politi, og
sundhedsmyndigheder. Coronasituationen har
desværre sat en stopper for meget af dette
arbejde, da folk ikke må samles i større
grupper. Dog har CECOWOR, alligevel lagt et
stort forberedende arbejde. De har kontaktet
alle myndigheder og etableret gode relationer
til dem, og endda haft Zoom-møder med en
gruppe lærere for at diskutere børns
rettigheder under corona. Det er også
lykkedes at træne mindre grupper, bl.a.
offentlige ansatte ansvarlige for en
“Uddannelse for Alle”-kampagne, og
administrationspersonale på landsbyniveau. Jo
flere myndighedspersoner, der føler ansvar
overfor børns rettigheder, jo bedre sikrer vi at
rettighederne ikke bliver overtrådt.
CECOWOR udbreder deres viden og erfaring
CECOWOR er ved at have udviklet et stærkt
rygte i lokalsamfundet som en lille NGO med
store resultater. Myndigheder på
distriktsniveau har rost deres arbejde. Derfor
vil CECOWOR gerne dele ud af deres viden til
andre NGO-er – men det er svært at bygge
netværk når man ikke må mødes fysisk og
internetforbindelsen er ustabil. Indtil videre
har vi derfor fokuseret på at kortlægge og
kontakte NGO’er i området som arbejder med
børns rettigheder. Et spirende netværk er
skabt, som glæder sig til at gro når vi igen må
mødes.

Inddragelse af lokale myndigheder
Oprindeligt var det meningen, at CECOWOR
skulle træne en lang række
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Covid-19 Respons
projekt
Siden 'Covid-19 Respons'-projektet startede i
maj 2021, er det blevet endnu mere relevant
pga. et stigende antal smittede med corona i
Indien. Vores partner CECOWOR har
arbejdet hårdt for at nå så mange af
projektets målsætninger som muligt,
samtidig med at overholde forholdsreglerne
og tilpasse sig de lokale udviklinger.
Minimere spredning af corona
Et af projektets mål er at mobilisere
lokalbefolkningen i 25 afsidesliggende
landsbyer i Gingee-området i Tamil Nadu til
at ændre deres adfærd for at minimere
spredningen af corona, og for at sikre børns
rettigheder, med særlig fokus på
uddannelse. For at opnå dette mål og nå ud
til lokalbefolkningen, tog CECOWOR kontakt
til selvhjælpsgrupper, ungdomsklubber og
landsbyaktivister i de 25 landsbyer. Disse
skulle fungere som mellemled mellem
CECOWOR og lokalbefolkningen. CECOWOR
nåede at tage ud til mange forskellige
landsbyer for at informere om corona og
WASH-relaterede forholdsregler, som skulle

øge forståelsen af corona og dens spredning. I
alt var der mere end 4000 personer, som
deltog i oplysningskampagnen. For at
garantere involveringen af børnefamilier,
organiserede CECOWOR
oplysningskampagner til børnegrupper med i
alt 93 deltagere. Desuden mødtes de med 83
lærere og mere end 2000 elever, som blev
informeret om projektet og om de
forholdsregler, som skal overholdes i skolen.
Tjenester og ydelser skal sikres
Projektets andet mål er, at flere relevante
regeringsordninger og tjenester når ud til de
25 landsbyer. Det skal opnås med pres og
monitorering fra CECOWOR og
landsbyaktivister. Gennem selvhjælpsgrupper
modtog beboerne i 25 landsbyer finansiel
støtte og gratis madvarer som en del af Tamil
Nadu’s offentlige hjælpepakker. For at
udbygge CECOWORs oplysningsarbejde, blev
der holdt møder med de lokale myndigheder
for at sikre, at de offentlige ansatte er
informeret om, hvordan spredningen af
Covid-19 kan minimeres. Dette blev også
udvidet til embedsmænd i sundhedssektoren,
for at støtte vaccineindsatsen og oplyse
befolkningen om vaccinens
fordele.

Mere end 4000
deltagere i
oplysningskampagne
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Bedre Sanitet giver
Bedre Sundhed
Projektet 'Bedre Sanitet giver Bedre
Sundhed' bliver implementeret af vores
indiske partner ARM i Balasore-distriktet i
Orissa. Projektet startede i januar 2021 og
er et 3-årigt projekt. Projektet har været
præget af coronapandemien. Derfor er vi
endnu langt fra at opfylde projektets
målsætninger. Vi har dog alligevel opnået
en række resultater i 2021.
Resultater relateret til
coronapandemien
Projektholdet har trænet de lokale kvinder
til at kunne sy deres egne mundbind. Til de
forskellige træninger, som var fordelt over
tre dage, har 95 kvinder deltaget.
Derudover er der blevet placeret 5000
plakater i 29 landsbyer, 21 vægmalerier og
9000 flyers med information om corona er
blevet uddelt.

Resultater relateret til projektets
kernemål
Vi har i starten af projektet brugt meget tid på
at kapacitetsopbygge vores
implementerende partner. Det har vi gjort
gennem et vituelt opstartsbesøg, hvor det
danske monitoreringshold og det indiske
projekthold lærte hinanden at kende.
Derudover har vi afholdt en række
workshops, hvor vi bl.a. har gennemgået
regnskabsførings samt kvalitative- og
kvantitative metoder. Der er også blevet
afholdt en 5-dages træning i CLTS-metoden,
som er den metode der bliver brugt i
projektet. Derudover har projektholdet været
på pre-visits i 30 landsbyer. I projektet er der
også blevet foretaget mapping og triggerings,
det vil sige at projektholdet har været ude i
flere landsbyer, hvor de tegner kort, der viser,
hvor landsbyboerne besørger i det fri, hvilket
er et stort problem. Derudover er der også
udført triggerings i landsbyer, hvilket er
starten på den adfærdsændrende indsats.
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Vores
fadderskabs
program
Skolegang sikret på trods af corona
Vores trofaste bidragsydere har holdt ved og
bibeholdt deres fadderskaber trods de helt
anderledes forhold omkring skolegang og
muligheder for at hjælpe børnene under
coronapandemien. Siden marts 2020 har
skolerne holdt helt eller delvist lukket.
Selvom der dagligt blev TV-transmitteret
undervisning under nedlukningen, var det
langt fra alle børn, der havde adgang til
programmerne. Gennem fadderskaberne
blev 791 børn dog sikret skolegang, enten via
adgang til TV, undervisning på smart boards
eller fysisk undervisning i mindre hold.
Flere gavmilde faddere, har også givet større
corona støttebeløb, som har medvirket til

omfattende støtteprogrammer med mad,
medicin og andre fornødenheder til børnene
og deres familier under pandemien.
Udfordringer i 2021
Corona har fyldt meget igen i år. Nedlukning
og særlige forholdsregler har udfordret
partnerne. Flere familier har været nødsaget
til at nedprioritere børnenes skolegang.
Derfor har partnere arbejdet hårdt på, at
holde kontakten med børnene og deres
forældre, og sikre at børnene kom tilbage i
skole efter nedlukningen. Det kommer også
til at være et fokus i 2022. Det er vigtigt at
børnene kommer tilbage i skole og får
indhentet det tabte.
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Jeg valgte at blive sponsor for et barn,
fordi jeg godt kunne lide at vide,
hvem mine penge gik til. Børnene der
har ofte ikke andre steder at gå hen,
men finder et godt hjem på skolen.
For 15 år siden besøgte jeg oven i
købet selv stedet og var meget glad
for at møde ”min” dreng og for at
blive taget så godt imod af både
Jeg har valgt at være sponsor
voksne og børn. Der er trygt og godt.
bedstemor, da der er et stort behov for
Jeg fortsætter med at støtte, for at
støtte til verdens fattige børn. Det er give nogle af de mest udsatte børn en
vigtigt at yde hjælp til selvhjælp i form
chance for at klare sig.
af uddannelse, især til piger i Indien. I
stedet for en fremtid med tidligt
- Fadder fra København
ægteskab og mange børn kan der
satses på at få en god fremtid til gavn
Jeg har valgt at støtte et barn,
for den enkelte og til gavn for
fordi jeg ønsker, at alle børn
samfundet.
skal have muligheden for en
Det giver virkelig en god følelse at følge
god start på livet. De skal have
sponsor barnebarnet, at opleve den
mulighed for mad, omsorg,
gode udvikling som barnet fortæller om
tryghed, leg og uddannelse.
i form af billeder og breve.
Og med kun et lille beløb kan

Det siger
fadderne

- Fadder fra Ringsted

du og jeg gøre en kæmpe
forskel for et barn født i
fattigdom. Sammen kan vi
hjælpe flere børn til en
forhåbentlig lysere fremtid.
Det vil jeg gerne bidrage til.
Asharmen i Kanyakumari er et
dejligt børnehjem, som netop
giver og har givet mad,
omsorg, tryghed, leg og
uddannelse til mange børn
gennem mere end 60 år.
- Fadder fra Korsør
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2021 i
Aktion
Børnehjælp

Vi har en
masse at
være stolte
af fra året
der gik

Særligt har vores
partnere gjort en stor
indsats, trods de
mange udfordringer
der har været i 2021 så et stort TAK til
dem

Partnernes vedholdenhed på trods af
eksterne faktorer
Vores partnere har været ramt af den ene
krise efter den anden: corona, enorme
mængder regn, orkaner og cykloner. På trods
af de uvisse omstændigheder, har alle vores
partnere formået at gennemføre aktiviteter
og støtte de mest udsatte børn og familier. I
CECOWOR bevægede projektmedlemmerne
sig ud i kraftige regnvejr for at udlevere
corona-kits til landsbybeboerne, ved Sankt
Thomas hospital har sygeplejersker under
uddannelse hjulpet til med vaccinering og
pasning af coronasmittede og hos ARM har
de spredt viden om corona gennem
radioudsendelser og flotte vægmalerier. At
samarbejde med så dedikerede mennesker
kan vi kun være stolte over.

nedlukning i Indien har udfordret partnernes
arbejde, udskudt møder og forsinket
implementeringen. Gang på gang udviste
vores frivillige omstillingsparathed og
forståelse for situationen.

De frivilliges omstillingsparathed
Omstillingsparathed er i den grad blevet en
kompetence, som vores frivillige har lært og
mestret i løbet af 2021. Nedlukning efter

Vi er blevet mere synlige og har fået en
større rækkevidde
Det har længe været et ønske i Aktion
Børnehjælp at blive mere synlige på sociale

CISU bevilliger i en presset tid
Vi er også stolte over at have fået godkendt
endnu en bevillig fra CISU, denne gang vores
hidtil største. Projektet skal implementeres
med vores nyeste partner Living Farms, et
samarbejde vi ser frem til! Konkurrencen om
midler til udviklingsprojekter er stor, og selv
godkendelsesværdige projekter bliver ofte
afvist. Derfor er vi endnu mere stolte af den
nye bevilling og vores track record, der nu
tæller syv godkendte ud af syv ansøgte
projekter!
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medier, samt tiltrække flere unge
bidragsydere. I andet halvår af 2021,
lancerede vi en ny kommunikationsstrategi,
hvor instagram igen er blevet en del af
Aktion Børnehjælps SoMe-platform, hvilket
allerede har vist tydelige resultater! Vi er
stolte af, at det store fokus skaber gode
resultater, og vi glæder os til at arbejde
videre med at øge vores rækkevidde i 2022.
Nyt ambassadørskab
I forlængelse af den nye
kommunikationsstrategi er der også blevet
lagt fokus på vores ambassadører. Vi er
utrolig stolte af vores eksisterende
ambassadører, som gør et kæmpe stykke
arbejde. Vi er stolte af at have folk med så
gode hjerter på vores hold. I 2021 har vi fået
en ny ambassadør, Arshia Ahuja. Hun er
TikTok-stjerne, og formår via sin kanal at
udbrede kendskabet til vores arbejde hos et
yngre segment. Vi er utrolig glade for
samarbejdet med hende, da hun udover at
hjælpe os er en sjov og utrolig skøn person.

At de har lyst til at udbrede
kendskabet til vores arbejde via
deres egne platforme, dét ser
jeg som en stor uselvisk
gerning. Deres hjælp er større
end man lige går og tror, så
tusinde tak til vores
ambassadører!
- Maja Henriksen,
programmedarbejder

En bæredygtige forskel for de mest
udsatte
Hos Aktion Børnehjælp har vi fokus på at
finde på holistiske og bæredygtige løsninger,

da vi tror på at de skaber den største forskel.
Det har vi blandt andet gjort ved at udlevere
frø og vejledninger til at etablere
køkkenhaver, som supplement til den
nødhjælp vi har udleveret under corona.
Under begge nedlukninger i Indien, fortalte
vores partnere, hvordan de familier, der
havde anlagt en køkkenhave, tydeligt kunne
mærke en forskel, da de
lettere havde adgang til friske og nærende
grøntsager og i højere grad var
selvforsynende. Det kan blandt andet
føre til, at ikke alle i en familie behøver at
tage arbejde.

At vi har stået fast sammen med
partnerne og været klar på at ændre kurs
Et andet sted vi har set en forskel, er i vores
partnerskaber. Alle vores partnere har
udtrykt, hvor en stor taknemmelighed for
vores hjælp og sparring. Vi har under begge
nedlukninger arbejdet tæt sammen med dem
og sammen fundet på løsninger og
alternativer, så de fortsat har kunne udføre
det store stykke arbejde, og skabt grobund
for, at udsatte børn og unge stadig har kunne
være med til at forme deres hverdag og liv.
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Støtten i
2021

Hvor kom støtten fra
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Støtten i
2021

Hvad gik støtten til
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Hvad byder
2022 indtil
videre på
Projektet Familier
Bekæmper
Fejlernæring afsluttes
d 28 februar 2022.
Projektet Covid-19
Respons afsluttes d 31
marts 2022.

Projektet Lige Ret til
Læring og Sundhed
afholder
oplysningsprojekt på
Dokk1 i Århus.
Projektet Unge Kvinder Fælles Handling starter
1 marts 2022.

Udvikling af nye
projekter og nye
samarbejder.
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To projekter afsluttes
Projektet 'Familier Bekæmper
Fejlernæring', som vi implementerer
sammen med vores indiske partner ARM
slutter den 28 februar 2022. 'Familier
Bekæmper Fejlernæring' startede den 1.
december 2017 og var planlagt til at slutte
den 31 december 2021. Men CISU, som er
vores donor, har godkendt at vi forlænger
projektet i 2 måneder, så vi kan nå at
komme i hus med så mange
projektaktiviteter som muligt. Projektet
'Covid-19 Respons', som implementeres
sammen med vores partner CECOWOR,
afsluttes den 31 marts 2022.
Nyt projekt!
Vores nye kvinde-rettighedsprojekt
starter op den 1. marts
2022. Projektet hedder
Vore nye
'Unge kvinder - Fælles
kvindeHandling' og har fokus
rettighedsprojekt
på kvinder og
empowerment, og skal bl.a.
være med til at styrke og oplyse de unge
kvinder om deres rettigheder og sundhed i
to distrikter i delstaten Orissa.

2022 i
Aktion
Børnehjælp
Ny fundraising-strategi
I Aktion Børnehjælp er vi også i fuld gang med,
at undersøge nye muligheder for fundraising,
samt hvordan vi kan skabe nye samarbejder i
forhold til at udvikle nye projekter, eller
videreføre afsluttede og succesfulde projekter
i nye landsbyer i Indien. Vi har en ambition
om at videreføre det bedste fra de projekter vi
allerede har afsluttet. Vores erfaringer fra de
afsluttede projekter vil gøre os i stand til at
skabe endnu bedre projekter og resultater.
Oplysningsprojekt i Århus
I andet halvår af 2022 ser vi også frem til at
projektet 'Lige Ret til Læring og Sundhed'
afholder et oplysningsprojekt på Dokk1 i
Århus. Oplysningsprojektet skal illustrere de
forskelle og ligheder der er i et barns hverdag i
Indien og i Danmark.
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Corona og nedlukninger
En af de største udfordringer, som vi vil stå
overfor i 2022 er ikke så overraskende
corona. Vi håber meget, at man i Indien også
vil opnå en stor vaccinnetilslutning og at
antallet af vaccinerede vil gå lidt hurtigere
end hvad vi hidtil har set i 2021. Som du
også har kunne læse her i årsrapporten, så
går corona og nedlukninger hårdt ud over
de planlagte projektaktiviteter, hvilket gør at
de forsinkes eller må revruderes. Det synes
vi er rigtig ærgerligt. Vi håber derfor meget
på at coronapandemien snart er mindre
dominerende og bestemmende for de
mange projektaktiviter.

Vejrforhold
Derudover er vejret også ofte en stor
udfordring for de forskellige projektaktiviter. I
2021 har vi i Orissa oplevet cykloner, som har
ødelagt køkkenhaver og andre basale behov.
I Tamil Nadu har man været ramt af heavy
rain, hvilket har medført store
oversvømmelser og ødelæggelser.
Vejrforholdene er svære at undgå og derfor
håber vi på flere smarte og kreative ideer til
at gennemføre projektaktiviteter.

Hvad er de
største
udfordringer
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