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Alle børn tæller

Hvorfor vokser børn op alene uden forældres omsorg, uden tryghed, sundhed og 
muligheden for at få en uddannelse? Hvordan kan det ske i en verden, hvor næsten 
samtlige lande har skrevet under på FN’s Børnekonvention, som – kort fortalt – giver 
alle børn ret til at leve sammen med deres far eller mor, hvis det er muligt, og vokse 
op i en kærlig familie.

Forklaringerne er mange og komplekse. Men en del af svaret skyldes, at millioner 
af børn verden over simpelthen ikke tæller. De tælles ikke med, når regeringer og 
sociale myndigheder laver statistik over børns liv. Den triste sandhed er, at vi ikke 
ved, hvor mange børn, der er forladt af deres forældre, er blevet forældreløse, lever 
alene på gaden, er anbragt på en institution eller er taget til sig af slægtninge eller 
naboer. 

Vi har kun sporadisk og usammenlignelig data for omfanget af dette omsorgssvigt, 
viser en ny rapport fra SOS Børnebyerne om de ’oversete’ børn. Det kan du læse 
om på side 4. Men efaringerne viser os igen og igen, at udsatte børn har ringere 
muligheder for at udvikle sig til sunde og stabile mennesker, og de har sværere ved 
at få en uddannelse og et arbejde, så de kan forsørge sig selv og blive aktive sam-
fundsborgere som voksne. Derfor skal de have hjælp. 

SOS Børnebyernes bud er, at 220 millioner børn over hele verden vokser op uden 
omsorg eller er i fare for at miste deres familie. Det er hvert tiende barn. Uden at 
kende omfanget er det svært at løfte denne kæmpe udfordring. Derfor må verdens 
lande og regeringer prioritere børnebeskyttelse højere og investere i at tælle de 
mest udsatte børn med. 

Ved at støtte SOS Børnebyernes arbejde i og uden for børnebyerne er du med til at 
investere i alle børns fremtid – også dem, der ikke tæller. Som fadder, bidragsyder, 
partner eller frivillig er du med til at give børn og unge en stemme og kæmpe for 
deres rettigheder og beskyttelse. 

Mette Schmidt
Redaktør, SOS Børnebyerne

Fo
to

: I
da

 M
ør

ck

LEDER2



Fo
to

: J
en

s 
H

on
or

é

SOS Børnebyerne har i 2016 åbnet tre nye børnebyer i henholdsvis Vietnam og 
Malawi, hvor 325 udsatte eller forældreløse børn nu har et kærligt og trygt hjem. 
Udviklingen viser, at der fortsat er et behov for løsninger som SOS Børne byerne. 
Men heldigvis stiger antallet af danske faddere også. 

 120  børn i Ngabu, 120 i Kampot og 85 
i Hué. Så mange forældreløse og 

udsatte børn er i løbet af 2016 flyttet ind i én af 
tre ny åbnede børnebyer i henholdsvis Malawi, 
Cambodja og Vietnam. Med til børnebyerne 
hører også børnehaver, skoler og familie-
programmer, der hjælper udsatte familier i 
lokalområdet og på den måde forebygger, at flere 
børn mister familien og trygheden. 

”Det er naturligvis en glædelig nyhed, at vi med 
støtte fra private, fonde og virksomheder kan 
give flere udsatte børn kærlighed og omsorg. 
Men samtidig understreger hver åbning af en ny 
børneby også det triste faktum, at der fortsat er 
et kæmpe behov for hjælp,” siger Ann Leistiko, 
fundraisingchef i SOS Børnebyerne.

På verdensplan anslås det, at omkring 220 
 millioner børn har mistet en eller begge forældre 
eller befinder sig i kategorien ”udsatte”. Udsatte 
børn lever med ustabile familieforhold uden opti-
mal omsorg og tryghed fra en forælder. 

Heldigvis oplever SOS Børnebyerne også en 
stigning i antallet af danskere, der melder sig 
som fadder. Der er nu cirka 38.000 faddere i 
Danmark. Det er en fordobling på bare ti år. 
Derudover modtager SOS Børnebyerne donatio-
ner fra bidragsydere, virksomheder og personer, 
der vælger at betænke SOS Børnebyerne i deres 
testamente. 

”Det er utroligt opmuntrende at se, at så mange 
danskere ønsker at gøre en forskel for udsatte 
børn. Der er al mulig grund til at takke for 
den støtte og loyalitet, som danskerne viser 
SOS Børnebyerne,” siger Ann Leistiko.

Cambodja har nu seks børnebyer. Her spiller 
børnene fodbold i børnebyen i Phnom Penh. 

SOS-FAMILIEN HAR 
VOKSEVÆRK
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En nærværende og omsorgsfuld voksen 
er noget af det vigtigste forhold for et 
barns fysiske og følelsesmæssige udvik-
ling samt evnen til at lære. At vokse op 
uden forældreomsorg kan derfor trække 
fatale spor ikke kun i det enkelte barns liv 
men for hele samfundet. 
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De er børn uden tilstrækkelig omsorg, 
og deres rettigheder krænkes dagligt. 
Ny rapport fra SOS Børnebyerne viser, 
at udsatte børn ofte falder uden for 
myndighedernes fokus. Det gør det 
svært at hjælpe dem.

 Hver nat falder millioner af børn i søvn alene 
uden en fars eller mors opmærksomme og 

kærlige beskyttelse. Det er forældreløse børn, 
gadebørn, børnearbejdere, børn på børnehjem, 
børn på flugt – for blot at nævne nogle. Med 
over 60 års arbejde som børneorganisation 
og på baggrund af FN’s statistikker vurderer 
SOS Børnebyerne, at hvert tiende barn i verden 
vokser op uden en forælders omsorg eller bliver 
udsat for omsorgssvigt. Det er 220 millioner 
børn.

Nu advarer en ny rapport fra SOS Børnebyerne 
i Norge om, at børn uden forældreomsorg er i 
særlig fare for at blive overset og glemt i udvik-
lingsarbejdet. Rapporten ”In the Blind Spot” 
viser, at det er svært at finde dokumentation for, 
hvem disse børn er, hvor de befinder sig og hvil-
ken form for hjælp, de har brug for. Rapporten er 
udarbejdet af et eksternt konsulentbureau og har 
undersøgt forholdene i 12 udviklingslande.

Millioner af børn falder uden for 
tiltagene, når lande prioriterer  
deres udviklingsbistand.”

”FN’s Børnekonvention giver alle børn ret til 
at overleve, vokse op under sunde og trygge 
forhold og ret til at udvikle sig. Alligevel falder 
millioner af børn uden for tiltagene, og deres 
rettigheder krænkes dagligt. De har kun få for-
udsætninger for at forbedre deres livssituation, 
de kommer sjældent i skole, har ikke adgang til 
sundhedsydelser og vokser op under utrygge 
forhold," siger siger Mads Klæstrup Kristensen, 
direktør for SOS Børnebyerne.

Børn er uden for statistikkerne
Årsagerne til, at børn mister deres forældres 
omsorg, er mange og forskelligartede og oftest 
et sammenfald af økonomiske, sociale og sund-
hedsmæssige forhold – med fattigdom som en af 
hovedårsagerne. Rapporten viser, at det er noget 
nær umuligt at få et fælles overblik over området. 
I nogle lande findes der næsten ingen eller kun 
sporadisk information om børns situation, i andre 
lande rapporteres der ikke på de indikatorer, som 
er nødvendige for at sige noget om, hvilken risiko 
børnene befinder sig i, for eksempel hvor mange 
børn der vokser op i børneledede familier som 
Rebekkas (se side 6).

”Ofte er dokumentation om børn baseret på, at 
de har en fødselsattest, hvad mange ikke har, 
eller at børnene indgår i en husholdning. Men 
mange af disse børn er netop karakteriseret ved, 
at de ikke er en del af en traditionel husholdning. 
Derfor bliver de ikke registreret eller hjulpet,” 
forklarer Mads Klæstrup Kristenen.

Over hele verden arbejder SOS Børnebyerne 
sammen med lokale sociale myndigheder om at 
udvikle og forbedre måden, som man indsamler 
data om børn på for at sikre deres rettigheder 
– også kaldet kapacitetsopbygning. På Zanzibar 
for eksempel støtter SOS Børnebyerne kapaci-
tetsopbygningen af det lokale retssystem i sager 
om børnemisbrug. Her er blandt andet religiøse 
ledere, politi og lokale organisationer blevet 
efteruddannet.

Forebyggelse holder familier samlet
Rapporten viser også, at mange børn kunne være 
blevet boende hos en forælder, hvis blot familien 
havde fået hjælp i tide. Børn uden forældreomsorg 
er nemlig ikke nødvendigvis forældreløse. Tal 
fra SOS Børnebyernes egne børnebyer viser, at 
mange af børnene i børnebyerne har en levende 
biologisk forælder, der ikke er i stand til at tage 
vare på sit eget barn. Det samme gælder for børn, 
som myndighederne anbringer på institutioner 
som børnehjem. 

Selv om næsten alle lande i verden har under-
skrevet FN’s Børnekonvention og vedtaget 
relevant lovgivning, er der lang vej endnu. Mange 
steder håndhæves lovgivningen ikke, de lokale 
myndigheder er for dårligt klædt på eller prioriterer 
ikke børneområdet, og der mangler generelt både 
penge og vilje til at investere i udsatte børn, kon-
kluderer rapporten.

”Hvis myndighederne fik et bedre kendskab til 
udsatte børns situation, ville vi kunne hjælpe langt 
flere børn, før de mistede deres forældres omsorg. 
Det er lige præcis det, vi gør, når vi arbejder med 
at styrke udsatte og fattige familier i børnebyernes 
lokalområder,” siger Mads Klæstrup Kristensen.
Kilde: ”In the Blind Spot”, Pia Lang Consulting, SOS 
Children’s Villages Norway, 2016. 

RAPPORTEN ANBEFALER
• Øget forskning i børn uden forældre-

omsorg eller i fare for at miste omsorg.
• Koordineret og langsigtet indsats  baseret 

på evidensbaseret forskning.
• Nationale planer og rammeværktøjer for 

at sikre børns rettigheder.
• Børn sættes i centrum for god 

administra tion på alle niveauer.
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Da Rebekkas mor døde, faldt Rebekkas 
familie fra hinanden. Som 14-årig måtte 
hun klare sig selv og forsørge to små 
niecer. SOS Børnebyernes familiepro-
grammer har særligt fokus på at finde 
og hjælpe børneledede familier.

 ”Jeg savner min mor. Hun var syg i lang tid, 
og jeg måtte hjælpe hende. Hun lærte mig at 

vaske tøj og lave mad til de små. Jeg kan huske, 
at jeg var bange, da hun døde.”

I Malawi vokser 16 procent af landets børn op i 
en familie, hvor enten den ene eller begge for-
ældre er væk. Rebekka* har mistet både sin far 
og mor. Faren døde, da hun var lille, og så blev 

hendes mor syg. Rebekka var 14 år, da hendes 
mor døde, og familien faldt fra hinanden. 

Rebekkas hjemmeboende storesøster Grace 
gav slet og ret op. Hun rejste væk og efterlod 
Rebekka alene med sine to børn på syv og ni år. 
Rebekka droppede ud af skolen for at sørge for 
sine to små niecer, og familien blev dermed en 
del af et voksende problem i Malawi. I det afrikan-
ske land skønnes 12.000 børn at vokse op i en 
familie ledet af et barn – og antallet vokser.

Et farligt liv i fattigdom
Hver morgen måtte Rebekka stå tidligt op og lede 
efter arbejde som daglejer for at kunne forsørge 
sin lille familie. Når hun havde penge, kunne bør-
nene spise sig mætte i majsgrød og sardiner. ”Vi 

REBEKKA BLEV VOKSEN 
ALT FOR TIDLIGT
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Rebekka behøver ikke at længere arbejde for 
at forsørge sig selv og sine små niecer. Den 

 børneledede familie blev fundet og fik hjælpe fra 
SOS Børnebyernes familieprogrammer i Malawi. 

havde mange problemer. Nogle dage fik vi ikke 
nok at spise. Huset var utæt, og vi blev våde, når 
det regnede,” fortæller Rebekka. 

60 procent af befolkningen i Malawi – heraf 
2,1 millioner børn – lever under fattigdoms-
grænsen og har mindre end 13 kroner om dagen 
at leve for. Børneledede familier er særligt 
udsatte. Børnene lever i ekstrem fattigdom og er 
tvunget til at bruge dagen på at arbejde og finde 
mad i stedet for at gå i skole eller være sammen 
med omsorgsfulde voksne. 

Børn, som vokser op alene, er desuden i 
konstant risiko for at blive udsat for vold og over-
greb, fordi de ikke har en voksen til at beskytte 
sig. I Malawi bliver hvert sjette barn udsat for 
omsorgssvigt, vold, misbrug eller anden form for 
udnyttelse.

Rebekka får hjælp nu
Efter at have kæmpet med at tage vare på sine 
to små niecer i næsten et år, fik Rebekka endelig 
hjælp, da SOS Børnebyernes familieprogram 

kom i kontakt med hende. I begyndelsen fik de 
penge til mad og andre nødvendige udgifter for 
at kunne overleve, og de to små niecer begyndte 
i skole. Men det var også klart, at familien havde 
brug for en voksen omsorgsgiver, hvis børnene 
skulle sikres en tryg opvækst. 

I familieprogrammet begyndte SOS-social-
arbejderne at lede efter Rebekkas store søster 
Grace. Og det lykkedes at finde hende – og få 
hende til at vende hjem til sin familie. Grace fik et 
kursus i at strikke, og gennem en spare- og låne-
gruppe har hun kunnet købe en strikkemaskine. 
I dag tjener hun nok til at forsørge sig selv og 
sine børn, og familien har med hjælp fra SOS-
familieprogrammet fundet en bedre bolig.

Rebekka har også fået et nyt liv. Hun er tilbage i 
skole og får intensiv undervisning for at indhente 
det forsvundne år. 

*Rebekkas navn er ændret for at beskytte 
 hendes identitet. 
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DANMARKS INDSAMLING 2017. For 11. 
år i træk samler danskerne ind til de stille 
katastrofer, man ellers aldrig hører om. I år er 
SOS Børnebyernes projekt i Etiopien, hvor sulten 
altid lurer i kulissen. 

Masebe er daglejer og har fire piger at forsørge, 
men det er ikke altid, hun kan finde arbejde. Hun 
er blevet en del af statistikken, som en af de mil-
lioner, der hvert år søger mod byerne i håb om 
et bedre liv, men ender i fattigdom. Den ældste 
i søskendeflokken arbejder, ligesom sin mor, og 
de to mellemste har forladt skolen for at hjælpe 

med at passe den yngste, så Masebe kan gå ud 
og finde arbejde. 

Bidrag til årets Danmarks Indsamling støtter 
familier som Masebes. SOS Børnebyerne vil 
sikre, at familier kan klare sig gennem tørke og 
oversvømmelser uden at måtte sulte. Masebes 
familie vil få fødevarepakker, så pigerne får 
mad hver dag, og Masabe vil blive tilbudt et 
mikrolån til at starte en forretning, så hun selv 
kan forsørge familien. Se med og støt Danmarks 
Indsamling på DR1 den 4. februar 2017.

Masebes fire piger har ikke fået 
mad i dag, og de ved endnu 
ikke, om de får noget at spise, 
inden dagen er omme.
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SOS BØRNEBYERNES 
KATASTROFE  FOND 
HJÆLPER HAITI

HAITI. Den 4. oktober ramte orkanen Matthew 
Haiti og forårsagede store ødelæggelser. Takket 
være SOS Børnebyernes katastrofefond kunne 
vi rykke hurtigt ud i de værst ramte områder og 
uddele hygiejneartikler, mad og rent drikkevand 
til orkanens ofre. SOS Børnebyerne i Haiti opret-
tede umiddelbart efter katastrofen midlertidige 
børnehaver i de nuværende SOS-socialcentre, 
så børnene kunne få en tryg base midt i det store 
kaos. 

SOS Børnebyernes katastrofe fond har til formål at 
hjælpe de børn, der bliver  fanget i naturkatastrofer 
og krig. Katastrofefonden har  indtil videre overført 
50.000 euro til hjælpearbejdet på Haiti. Læs mere 
på www.sosborne byerne.dk/katastrofe 
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MAD OG VARMT TØJ TIL 
ALEPPOS BØRN
SYRIEN. Krigen i Aleppo har skabt skyhøje 
priser på mad, hvilket giver alenlange køer ved 
nødhjælpsuddelingerne. SOS Børnebyerne 
er derfor gået sammen med en lokal partner 
og har etableret et mobilt køkken, der kan 
mætte 15.000 mennesker fem gange om ugen. 
SOS Børnebyerne hjælper med køkkenudstyr, 
tilberedning og uddeling, så det rullende køkken 
kan transportere maden rundt og således lette 
køerne ved uddelingsposterne. 

Temperaturen dykker allerede under frysepunktet 
om natten i Syrien, og mange steder har presen-
ninger erstattet vinduesglasset efter seks års bor-
gerkrig. Derfor planlægger SOS Børnebyerne også 
uddeling af vinternødhjælpspakker til 2.500 familier. 
Pakkerne indeholder madrasser, puder, tæpper, 
termoundertøj, jakker, handsker, huer og tørklæder.

INTET BARN MÅ GÅ SULTEN I SENG

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 4 I 2016
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JEAN DE DIEU var kun 12 år gammel, da hans 
forældre blev dræbt ved folkemordet i Rwanda. 
Som de eneste overlevende i familien flyttede 
han og tre søskende ind i SOS-børnebyen i 
Byumba. Efter secondary school flyttede Jean 
de Dieu til Rwandas hovedstad Kigali for at læse 
på universitet. I dag har han en bachelor i biologi 
og geografi og arbejder som overlærer på en 
skole. Derfor har Rwandas lærerunion sendt 
ham på et tre-ugers kursus i projektledelse hos 
Cowi i Danmark, og i den forbindelse havde Jean 
de Dieu et stort ønske om at komme forbi SOS-
kontoret i København og se den organisation, der 
har haft så stor betydning for hans liv. 

”Efter at have mistet mine forældre, mistede jeg 
også håbet. Håbet om at få et godt liv. Jeg ville 
være havnet i store problemer, hvis jeg ikke var 
flyttet ind i SOS-børnebyen,” fortæller Jean de 
Dieu. ”Der er et rigtig godt miljø i SOS-børnebyen 
med gode huse, sikkerhed, et godt liv, uddan-
nelse og ungdomsfaciliteter. Som SOS-barn får 
man visioner, og man lærer at drømme.”

Ved besøget fortalte han, at han stadig har 
kontakt med sin SOS-mor, og selv om han er i 
Danmark, er han i daglig kontakt med sin familie 
fra børnebyen. ”Vi vil jo altid være forbundet,” 
forklarer han.

VOKSENT SOS-BARN PÅ 
BESØG I DANMARK

GENBRUG TIL GAVN FOR 
BØRNENE
DO GOOD. Har du brugbare genbrugsting 
stående i kælderen eller på loftet? Nu behøver 
du ikke længere at aflevere dine brugte ting og 
sager i en genbrugsbutik for at støtte en god 
sag. Med app’en DoGood kan du fremover sætte 
dit brugte sofabord og børnenes aflagte legetøj 
til salg online, og når køberen har betalt, går 
salgsprisen direkte til SOS Børnebyerne eller en 
anden organisation, du vælger at støtte. Hent 
app’en DoGood til din iPhone i Appstore.
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Jean de Dieu er tidligere SOS-barn og på besøg hos 
SOS Børnebyernes kontor i København. 

HAR DU HUSKET DIT 
SKATTEFRADRAG?
SKAT. Vidste du, at du kan få skattefradrag for 
din støtte, når du støtter SOS Børnebyerne? Det 
er os, der står for indberetningen til SKAT. Det 
eneste, vi skal bruge fra dig, er dit CPR-nummer. 

Har vi det ikke allerede, kan du indberette det på 
sosbornebyerne.dk/fradrag. Så snart vi har 
registreret dit CPR-nummer, sender vi besked til 
SKAT, så du automatisk modtager skattefradrag 
for 2016 og fremover. 
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Sammen passer vi på børnene.  Derfor 
er det vigtigt, at hverken børnenes 
faddere eller vi som organisation 
offentliggør personlige oplysninger  
om barnet. 

  S OS Børnebyerne kæmper for børns rettig-
heder. Det gælder også barnets ret til 

anonymitet og et privatliv. Hvis meget personlige 
oplysninger er kendt af flere og for eksempel lig-
ger på internettet, kan det skade barnets mulig-
heder for at få et normalt liv i fremtiden.

SOS Børnebyerne arbejder under EU’s direk-
tiver om beskyttelse af data samt den danske 
persondatalovgivning. Det betyder blandt andet, 
at vi ikke fortæller om et barns politiske tilhørs-
forhold, detaljerede sygdomshistorie eller andre 
følsomme oplysninger. 

Sådan beskytter du dit SOS-barn
Som fadder beder vi dig om at hjælpe os med 
at håndhæve disse principper. Det kan være 
fristende og virke uskyldigt at dele historier om 
dit fadderbarn på for eksempel Facebook, en 
hjemmeside eller i medierne, men vær alligevel 
opmærksom på følgende: 

• Offentliggør ikke billeder af dit fadderbarn 
sammen med personlige oplysninger, som for 
eksempel navn, alder eller børneby, så barnet 
kan identificeres. 

• Normalt deler vi ikke oplysninger om barnets 
religion, politiske tilhørsforhold eller andet 
privat baggrundsmateriale. Er du alligevel 
blevet bekendt med disse oplysninger, må de 
heller ikke offentliggøres. 

• En god tommelfingerregel er at sætte dig selv, 
dit eget barn eller barnebarn i fadderbarnets 
situation og spørge: ”Ville jeg offentliggøre det?”

Du må selvfølgelig gerne vise billeder og fortælle 
om dit fadderbarn til familie, venner og kolleger. 

Sådan beskytter vi SOS-børnene
Her på kontoret bruger vi ofte historier og inter-
views fra vores børnebyer og familieprogrammer 
til at lave nye artikler til hjemmesiden, kampag-
nefoldere, tv-reklamer og andet kommunikations-
materiale. Når du læser om eller ser et SOS-barn 
på en af vores kanaler, er interview og optagelser 
altid sket frivilligt og på baggrund af følgende 
retningslinjer: 

• Brug af alias: Vi ændrer altid børnenes navne, 
så de ikke en dag kan opleve at blive ufrivilligt 
genkendt. 

• Andres fortid: Filmoptagelser skal være en 
god oplevelse for børnene. De må ikke blive 
bedt om at fortælle traumatiske oplevelser 
fra deres fortid. Derfor er det andre børns 
fortællinger, de gengiver.

• Samtykke: Der skal altid være samtykke 
fra barnet og fra barnets voksne værge (ofte 
SOS-moren), og alle skal være helt med på, 
hvad optagelserne bruges til. 

• Lokale fagpersoner: Optagelserne 
bliver overvåget af en fagperson fra 
SOS Børnebyerne i det pågældende land,  
som kender barnet. Ofte er SOS-moren også 
med til interviews og optagelser. 

Læs mere om, hvordan du beskytter dit 
fadderbarn på sosbornebyerne.dk/
om-os/om-databeskyttelse

ALLE BØRN HAR RET 
TIL ET PRIVATLIV

Fo
to

: D
om

in
ic

 S
an

so
ni

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 4 I 2016

1010 FADDERGUIDE



11

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 4 I 2016 

FADDERGUIDE



Kombikortpakke
Snup den store julekort-
pakke, hvis du har mange, 
der skal ønskes god jul. Du 
kan enten købe en pakke 
med 12 kort med to forskel-
lige motiver eller en pakke 
med hele 24 kort med fire 
forskellige motiver. 

12 kort med hvide konvolutter: 120,-
24 kort med hvide konvolutter: 200,-

DET SØRME, DET SNART, 
DET JUL! 
Få inspiration til gaver der gavner i SOS Børnebyernes 
webshop – klik ind på sosbornebyerne.dk/shop

Farvefine nøgleringe
De fine nøgleringe er den per-
fekte gave til pakkelegen. Du får 
fire nøgleringe i hver sin farve, 
så hele familien kan holde styr 
på nøglerne i det nye år. 

Fire nøgleringe: 80,-

GIV ET FADDERSKAB I JULEGAVE
Mangler du den helt rigtige julegave til manden, kvinden, barnet, der har alt? 
Med et SOS-fadderskab under træet giver du gavens modtager en unik 
mulighed for at følge et barns opvækst, og samtidig giver du en tryg barn-
dom til et forældreløst eller udsat barn. 

Udfyld skemaet på www.sosbornebyerne.dk/gavefadderskab,  
så får du en e-mail med et link til et gavebevis, du kan printe og give videre.

Den perfekte mandelgave
 Med fem fine Tingatinga-
blyanter fra Tanzania på 
højkant, bliver der kamp om at 
finde mandlen i risalamanden. 
Blyanterne er håndlavede og 
har forskellige dyr på toppen. 

5 blyanter: 100,-

Årets julekort
Et håndskrevet julekort er 
højtidens klassiske hygge-
spreder. Årets julekort er 
klædt i julerødt med tre 
forskellige motiver: En dan-

sende julemand, et pyntet juletræ og et farvefint 
potpourri af alt det bedste fra den søde juletid. 

Tre forskellige kort med hvide 
konvolutter: 40,-

Smukke papirklip til træet
Pynt grangrenene med juleklip 
med SOS-logoer på eller hæng et 
par stykker i en vindueskarm. 

Pakke med tre styk: 30,-

Fra mig til dig
Til og fra-kort er et must til gave-
indpakningen. Her kan du få tre 
ark med otte mærker på hver – 
lige til at klistre på pakkerne.

Tre ark: 30,-

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 4 I 2016
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I børnebyen Iloilo i Filippinerne er 13-årige Princess 
i fuld gang med at pynte husets fine juletræ med 
flotte blomster. Juletræet består ikke af en klassisk 
nordmandsgran, men af bambuspinde og funklende 
muslingeskaller, der pyntes med friske blomster og lys. 

I Guatemala skal 5-årige Carlitos fejre jul for første  
gang sammen med sin nye SOS-familie. Han er spændt 
og fordriver ventetiden med fingermaling. ”Jeg ønsker 
mig en masse farveblyanter, fordi jeg elsker at male,” 
siger han.

JULEHILSNER FRA 
BØRNEBYERNE

Selvom solen brager ned, bliver julen også fejret i Jimma i Etiopien blandt de ortodokse og protestantiske børn. 
Børnene har til juleaften forberedt en lille forestilling for deres SOS-mødre og de børn i børnebyen med en anden 
religiøs baggrund. Her er der nemlig tradition for at fejre alle højtider sammen, så børnene får forståelse og respekt 
for hinandens religioner.
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Sheba er vicepræsident i Børne parlamentet i Jimma. Selv om hun kun går 
i 5. klasse, har hun fuldstændig styr på, hvad børn har ret til. Børns med-
bestemmelse er et vigtigt tema i alle børnebyer.

 ”Når børn udveksler meninger med voksne, 
giver det bedre beslutninger om ting, der 

vedrører børn,” siger tiårige Sheba og fortsætter: 
“Børn har ret til at blive hørt og til at udtrykke 
deres meninger om alt det, der har med deres liv 
at gøre. Vi har ytringsfrihed og frihed til at tænke, 
som vi vil, til at få adgang til informa tioner og til at 
organisere os.” 

Sheba ved, hvad hun taler om. I børnebyen 
Jimma i Etiopien, hvor Sheba bor, er børnenes 
medbestemmelse ikke til at komme udenom. 
Her har de et Børneparlament, og de har 
børnehøringer en gang om måneden, hvor 

alle kan rejse et emne, de gerne vil diskutere. 
SOS-skolen har også et Elevparlament, der er 
med, når skoleledelsen holder møder. 

Børneparlament og børnehøringer
”Børneparlamentet, Elevparlamentet og børne-
høringerne har hjulpet mig til at forstå, hvorfor det 
er vigtigt med medbestemmelse,” siger Sheba 
og forklarer, hvordan Børneparlamentet spiller 
en hovedrolle i at sikre, at børns interesser og 
rettigheder bliver respekteret.

”I Børneparlamentet øver vi os i demokrati og i at 
blive fremtidens ansvarlige beslutningstagere og 

BØRNEKONVENTION I PRAKSIS
FN’s Børnekonvention så dagens lys den 20. november 1989. 
Den blev lavet for at sikre børn helt basale rettigheder som for 
eksempel retten til at blive hørt, retten til husly, til omsorg og til at 
blive behandlet som individer med rettigheder. Flere end 190 nati-
oner har skrevet under på at overholde konventionens 54 artikler.

Børns ret til ytringsfrihed, beskyttelse og omsorg er et gennemgå-
ende tema i SOS Børnebyernes arbejde overalt i verden, og børn 
og unge i børnebyer og familieprogrammer bliver i vid udstræk-
ning taget med på råd om beslutninger, der vedrører deres liv. På 
den måde bliver de opdraget til at vide, at deres stemme har en 
betydning. De lærer at tage lederskab, og de forstår at værdsætte 
og respektere andres meninger. 

VI ØVER OS I 
DEMOKRATI
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stemmeberettigede. Som vicepræsident inspirerer 
jeg andre piger til at tage lederskab og vokse op 
som ansvarsbevidste medborgere,” tilføjer hun. 

Børnene lærer om deres rettigheder, og hvordan 
de tager del i demokratiske beslutninger via 
kurser, som børnebyens socialrådgiver og andre 
voksne arrangerer. 

Indflydelse på hverdagen
Blandt ministeriernes mange præstationer er for 
eksempel vedtagelsen af lektiehjælp til børn med 
indlæringsvanskeligheder, engelsk undervisning, 
etablering af klubber og konkurrencer. Og så har 
børnene haft ind flydelse på maden i børnebyen. 

”Tidligere fik alle børn det samme at spise til 
frokost, men vi har forhandlet os frem til, at hver 
familie kan lave sin egen frokost alt, efter hvad 
børnene i den enkelte familie har lyst til at spise,” 
siger Sheba. 

Der er desværre stadig et stykke vej at gå, mener 
hun: ”Hvis alle børn skal have lige ret uden diskri-
mination, skal vi lære mere om børne rettigheder. 
Vi skal også lære at blive bedre til at organisere 
møder, tale med medier, tale offentligt og deltage i 
fortalervirksomhed.”

Elevparlamentet er samlet for at diskutere 
beslutninger, der skal tages på SOS-skolen i 

Jimma i Etiopien. Elevparlamentets kritik af mangel 
på drikkevand har for eksempel ført til fire nye 

drikkevandposter på skolens grund. 
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I SOS-familierne har børnene også indflydelse. Her er 
der fællesmøder hver søndag efter aftensmaden, hvor 
dagsordenen kan dække alt fra valg af mad, tøj, lege-  
og lektie tider.
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Den økonomiske, sociale og politiske 
ulighed i verden stiger. De nye verdens-
mål skal vende den negative udvikling, 
og SOS Børnebyerne hjælper børn med 
at få lige adgang til goderne.

 De ti rigeste procent af verdens befolkning 
tjener op til 40 procent af den samlede globale 

indkomst, mens de fattigste ti procent kun tjener 
mellem to og syv procent, skriver FN’s udviklings
program UNDP på sin hjemmeside. Men ulighed 
handler ikke bare om indkomst. Social ulighed gør, 
at nogle mennesker har sværere ved at få adgang 
til sociale ydelser end andre. Politisk ulighed 
betyder, at de fattigste har begrænset indflydelse 
og mulighed for at få adgang til magten. 

Forskelsbehandling er en væsentlig forhindring for 
udviklingen i verdens fattigste lande. Derfor har 
FN’s medlemslande via verdensmål 10 forpligtet 
sig til at sørge for, at de fattigste 40 procent af 
befolkningen skal opnå en større stigning i ind
komst end gennemsnittet i befolkningen.

Verdensmål 10 fastslår også, at alle lande skal 
styrke og fremme den sociale, økonomiske og 
politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handi
cap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller øko
nomisk status. Desuden skal landene sikre lige 
muligheder for alle ved at fjerne diskriminerende 
lovgivning, politikker og praksis. 

Verdens største udfordring
”Den voksende ulighed er verdens største udfor
dring. De steder, SOS Børnebyerne arbejder, er 
der ingen sociale sikkerhedsnet, men svage struk
turer og regeringer, der ikke formår at beskytte 
børnene. Hvis du vokser op i en fattig familie, får 
du selv en fattig familie, for uligheden hæmmer 

den sociale mobilitet. Det forsøger vi at ændre ved 
at arbejde med de mest udsatte mennesker via 
vores familieprogrammer,” forklarer Camilla Torp 
Olsen, international chef i SOS Børnebyerne.

I Rwanda, for eksempel, er grundstammen i de 
fleste SOS-familieprogrammer låne-spare-grup
per, som sikrer både økonomisk og social inklu
sion af nogle af de fattigste familier. Deltagerne 
kan spare små beløb op og låne lidt større beløb til 
for eksempel at starte egen virksomhed. 

”Ikke alle behøver at spare det samme beløb op, 
men alle løfter sig i fællesskab. Når et program 
stopper, kan vi se, at deltagerne fortsætter selv, 
involverer flere og opretter nye låne-spare-
grupper. På den måde løftes flere ud af den 
allerværste fattigdom, og så har de råd til at betale 
for skole og sundhed. Samtidig løftes de ud af 
ensomhed og det stigma, det er at være fattig. 
Derfor betyder grupperne meget for børns vel
befindende,” siger Camilla Torp Olsen.

Indflydelse til verdens svageste
SOS Børnebyerne støtter desuden børn og 
voksne i at organisere sig og gennemføre 
advocacy, også kaldet fortalervirksomhed. 
Advocacy er målrettede aktiviteter, der påvirker 
politikker, lovgivning og praksis. For eksempel 
advokerer børneklubber på en række skoler i 
Rwanda for øget indflydelse på de beslutninger, 
der normalt tages af voksne på skolerne. Og 
lokale organisationer og familier, der lever med hiv 
og aids, forsøger at påvirke myndighederne til at 
sikre, at de fattigste familier kan få adgang til gratis 
sundhedsforsikring. 

”Det lyder banalt ’at give folk en stemme,’ men 
faktum er, at den økonomisk vækst, som mange 
udviklingslande oplever, kun kommer de rigeste 

TIL KAMP MOD ULIGHEDEN
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til gode, fordi magten er ulige fordelt. Hvis man 
kender sine rettigheder, ved hvem man skal gå 
til, og hvordan man gør det, er det en kæmpe 
styrke,” siger Camilla Torp Olsen.

Gode lokale samarbejdspartnere
Det er ikke nogen nem proces, erkender hun: 
”Der er masser af strukturelle, kulturelle og 
historiske udfordringer, når vi for eksempel 
giver børn en stemme i kulturer, hvor børn tradi-
tionelt bare skal respektere ældre. For ikke at 
træde nogen over tæerne arbejder vi med alle i 
lokalsamfundet.”

Regeringsstrukturer og korruption påvirker også 
den sociale og politiske inklusion. ”Mange lande er 
forholdsvis topstyrede. Regeringerne siger det rig-
tige udadtil, men i virkeligheden fungerer det ikke. 
Set udefra lever Rwanda for eksempel op til FN’s 
Børnekonvention, men i praksis prioriteres børne-
rettigheder ikke,” forklarer Camilla Torp Olsen. 

Selv om Rwanda har relativt mindre korruption 
end så mange andre lande i Afrika, er korruption 
en udfordring, ikke mindst decentralt. De ansatte 
i det, der svarer til kommunerne, har magten til at 
bestemme, hvem der skal have gratis sundheds-
forsikring. Om det faktisk er de fattigste, der får 
gratis forsikringer, ved ingen, for der findes ingen 
offentlige statistikker over fordelingen. 

”Der er behov for gennemsigtighed i lande som 
Rwanda. Den kan vi forhåbentlig opnå ved hjælp 
af advocacy, efterhånden som vores program-
deltagere begynder at fastholde myndighederne 
på deres ansvar,” siger Camilla Torp Olsen og 
tilføjer: 

”Advocacy er stadig nyt for SOS Børnebyerne, 
og vi kan ikke gøre det alene. Det er også nyt for 
os at samarbejde med lokale organisationer og 
finde de gode partnere.” 

MÅL NR. 10 
REDUCER ULIGHED
Inden 2030 skal de fattigste 40 procent af befolk-
ningen opnå en større stigning i indkomst end 
gennemsnittet i befolkningen. Desuden skal alle 
lande styrke og fremme den sociale, økonomiske 
og politiske inklusion og sikre lige muligheder for 
alle. De skal også fjerne diskriminerende lovgiv-
ning, politikker og praksis. 

SOS Børnebyernes familieprogrammer støtter 
udsatte familier i at få øgede indtægter, sikre 
deres børn adgang til sundhed og uddannelse og 
i at give både børn og voksne viden og redska-
ber til at påvirke beslutningsprocesser lokalt og 
nationalt.

HØJ ULIGHED I UDVIKLINGSLANDE
Gini-koefficienten er et mål for graden af ulighed. I en helt lige fordeling, hvor 
alle indkomstmodtagere har samme indkomst, er Gini-koefficienten nul.
Kilde: World Income Inequality Database, United Nations University.
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SOS-frivillige samlet til årets 
frivilligeseminar.

FRIVILLIGE FIK EN STOR TAK
Lørdag den 12. november drog 85 frivil-
lige fra SOS Børnebyernes lokalgrupper 
over hele landet til seminar i Odense 
for at deltage i en række workshops 
om arbejdet med at samle penge ind til 
 verdens forældreløse og udsatte børn.

 I to år har SOS Børnebyernes lokalgrupper 
over hele landet haft fokus på at samle ind til 

SOS Børnebyernes arbejde i Laos og Cambodja, 
og det vil de også have de næste to år. Det var 
derfor naturligt, at de frivillige på årets seminar fik 
en fyldig information om indsamlingens forløb, og 
hvordan arbejdet foregår i de to lande. 

Seminaret havde derfor også besøg af Chea 
Phon, der er direktør for SOS Børnebyerne i 
Cambodja og Soumata Dengchampa, der er 
direktør for SOS Børnebyerne i Laos. Chea Pong 
kom med denne tak til de frivillige for deres store 
indsats: ”Det har været en meget positiv oplevelse 

at møde de danske frivillige, som gør så stor en 
indsats for at hjælpe Cambodjas udsatte børn.”

Om eftermiddagen var der mulighed for at 
deltage i en række workskops med ideer til det 
frivillige arbejde i lokalgrupperne. Her kunne 
deltagerne høre om SOS Børnebyernes arbejde 
på landets skoler, få gode tips til at tage billeder 
til den lokale presse og også til den daglige 
kontakt med pressen og mulighederne for at få 
SOS Børnebyernes arbejde omtalt der.

Inden fællesmiddag og hygge kunne der stilles 
spørgsmål til formanden for SOS Børnebyernes 
bestyrelse, Lars Munch.

Bliv frivillig
Har du lyst til at bruge en del af din fritid på 
at hjælpe SOS Børnebyerne? Du bestem-

mer selv, hvor meget. Kontakt frivilligkoordinator 
Charlotte Henriques på ch@sosbornebyerne.dk

Direktør Mads Klæstrup 
Kristensen sammen med direk-
tør Chea Phon fra Cambodja 
(tv.) og direktør Soumata 
Dengchampa fra Laos.
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FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

Børnebyen i Zanzibar har fået billigere, 
stabil og klimavenlig strøm fra et solcel-
leanlæg, som virksomheden Solar har 
doneret. Besparelserne gør det muligt 
at hjælpe flere børn.

 Børn, SOS-mødre, venner af børnebyen 
og den lokale tv-station var mødt op, da 

SOS-børnebyen i Zanzibar i oktober indviede 
et helt nyt solcelleanlæg. Solpanelerne er en 
donation fra SOS Børnebyernes hovedpartner 
Solar og er bygget med hjælp fra Ingeniører uden 
Grænser. Børnebyens leder, Asha Salim, roste i 
sin takketale Solar for som privat virksomhed at 
investere i klimavenlig udvikling af børnebyen:

”Som så mange andre udviklingslande 
har Zanzibar daglige problemer med 

strøm af brydelser. Solcelleanlægget sikrer os en 
stabil strømforsyning i dagtimerne, hvor vi har et 
højt elforbrug – i familierne, hvor mødrene laver 
mad og vasker tøj, og i skolen og kontorerne, 
hvor vi bruger computere. Det får stor betydning 
for vores arbejde, men det vigtigste er selvfølge-
lig den store økonomiske besparelse.”

Anlægget reducerer børnebyens udgifter til el 
med 10 procent om året, og samtidig sparer 
børne byen tusindvis af kroner på diesel til 
en generator, der hidtil har sat i gang under 
strømsvigt. 

Og besparelserne kommer direkte børnene til 
gode, forsikrer Asha Salim: ”For det sparede 
beløb vil vi kunne hjælpe endnu flere udsatte og 
forældreløse børn til en tryg opvækst i en SOS-
familie eller gennem vores familieprogrammer.”
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To piger fra børnebyen i Zanzibar overrakte blomster, da solcelleanlægget blev indviet.

SOLENERGI I BØRNEBYEN
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Kenya

Meget er sket i både Angela* og Salomes liv, 
siden de første gang blev fotograferet sammen 
af SOS Børnebyernes fotograf. Det var i 2012, og 
Angela var fem år gammel. Nu er hun blevet ni 
år, men hun er stadig ikke for stor til at sidde på 
skødet af SOS-mor Salome. 

Angela har boet hele sit liv i børnebyen i Eldoret i 
det østlige Kenya. Hendes biologiske mor valgte 
at efterlade sin nyfødte datter på hospitalet efter 
fødslen, og tre måneder gammel blev Angela 
overdraget til SOS Børnebyerne i Kenya. 

Når ikke lige Angela optræder som ’fotomodel’, 
går hun i skole. Hun er begyndt i tredje klasse, 
og hun er en rigtig læsehest. Bøger med sjove 
dyrefortællinger er det bedste, hun ved, og hun 

kan sidde i timevis og læse og kigge på tegninger 
i bøgerne.

Salomes liv har også udviklet sig. I 2012 var hun 
SOS-tante – det vil sige under uddannelse til at 
blive SOS-mor – og hun var i praktik i Angelas 
SOS-familie. Alle SOS-mødre er igennem en 
toårig teoretisk og praktisk uddannelse. I dag er 
Salome SOS-mor og har ansvaret for sin egen 
familie i børnebyen. 

*Angelas navn er ændret for at beskytte hendes identitet.

Giv børn som Angela en tryg opvækst
Vi mangler faddere til børnebyerne i Kenya. 
Du kan oprette et byfadderskab på  
sosbørnebyerne.dk/stot-os/sos-byfadder
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• Kenya er mere end 13 gange så stort som Danmark, og der bor over 
46 millioner mennesker.

• 42 procent af Kenyas befolkning er børn under 14 år. 
• Der er 2 millioner forældreløse børn. 650.000 børn har mistet en 

eller begge forældre til aids.
• Godt 16 procent af Kenyas børn er underernærede, og 35 procent 

af børnene udvikler sig ikke, som de skal, på grund af under- eller 
fejlernæring. 

• Godt hver tredje kenyaner lever for under 1,90 US dollar eller knap 
13 kroner om dagen.
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FAKTA OM KENYA

SA STOR ER JEG ...…


