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sOs børnebyerne arbejder for at give børn en tryg familie 
og et kærligt hjem. i mere end 60 år har sOs børnebyerne 
talt for forældreløse og sårbare børns rettigheder og bygget 
lokale kraftcentre i form af sOs-børnebyer, som der i dag 
globalt findes mere end 530 af. i 2011 åbnede to mere, 
udelukkende skabt med støtte fra danske bidragydere og 
virksomheder. sammen bygger vi trygge familier. 
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sidste ti år. Også børnedødeligheden er faldet, men afrika 
syd for sahara har forsat den højeste børnedødelighed: 
Hvert ottende barn dør, inden det fylder fem år. 

Desværre får de børn, som befinder sig nederst i hierarkiet, 
kun i begrænset omfang del i fremgangen. for eksempel har 
børn fra de fattigste familier to til tre gange højere sandsyn-
lighed for at dø, før de fylder fem, sammenlignet med børn 
fra de rigeste familier. børn uden voksne til at tage sig af 
dem tilhører per definition den mest udsatte gruppe. så når 
fattigdommen stiger, er nogle af taberne de svageste børn. 

sOs børnebyernes vision er, at alle børn skal have ret til at 
vokse op i en familie, i en verden, der respekterer barnets 
rettigheder. i over 60 år har sOs børnebyerne givet børn 
en tryg familie og et kærligt hjem at vokse op i. Derfor er 
børn uden familie såvel i tredje verdens lande som i eU og 
vesten i fokus, når sOs børnebyerne arbejder for at give 
børnene bedre rettigheder – også til en familie. Organisatio-
nens faglighed på området dækker lige fra europæiske pro-
blemstillinger – her er det ofte misbrug eller svære sociale 
problemstillinger, der rammer børnene – til nogle af verdens 
fattigste lande og svage stater, hvor krig, ekstrem fattigdom 
eller aids splitter familier ad. sOs børnebyerne Danmarks 
strategi er at nå de svageste børn i nogle af de svageste 
lande; blandt andet derfor er afrika syd for sahara et fokus-
område. 

familien er afgørende
et afrikansk barn har lige så stort behov for tryghed, som 
et dansk barn. Det er langt, langt overvejende i en familie, 
at barnet oplever den følelsesmæssige tryghed, der skal til, 

for at kunne udvikle sig. Uanset om familien består af enlige 
forældre, en kernefamilie, udvidet familie, bedsteforældre, 
bonusforældre eller nogle af de mange andre samlivsformer, 
så er familien det sted, der som udgangspunkt er bedst for 
et barn at vokse op og udvikle sig. 

Det har sOs børnebyerne arbejdet efter i årtier. at placere 
et barn uden for den biologiske familie altid er den næstbed-
ste løsning og bør kun ske, hvis det er til barnets bedste. 
når det sker, er løsningen sOs-børnebyen, hvor forældre-
løse og sårbare børn flytter ind og får en ny familie med en 
sOs-mor eller -far. en idé, der i dag har bredt sig, så der  
nu findes over 530 sOs-børnebyer fordelt over hele verden. 
i børnebyerne har 200.000 børn haft deres barndomshjem, 
mens 80.000 forældreløse eller sårbare børn og unge bor 
der netop nu. i lokalsamfundet er børnebyerne kraftcentre, 
der bærer budskabet om børns rettigheder og støtter udsat-
te familier, så børn ikke overlades til sig selv.

Det kan lade sig gøre at hjælpe de børn, som ellers var tabt. 
Og det er ikke mindre nødvendigt nu.

sammen bygger vi trygge familier. 

sos børnebyerne oplever stadigt større opbakning i 
Danmark. næsten 200 mio. kroner blev det til i 2011. 
en vækst på 20 procent i forhold til året før – og en nød-
vendig og kærkommen øget støtte til sårbare og foræl-
dreløse børn. for verdens familier er under pres.

2011 var et år med mange oplevelser hos sOs børneby-
erne. både af de gode, hvor jeg oplevede børn få en helt 
ny start i en sOs-børneby, og af de rigtig dårlige, som den 
alvorlige sultkatastrofe på afrikas Horn. sOs børnebyerne 
hjalp i 2011 internationalt to millioner mennesker med at 
skabe et bedre liv. alene med støtte fra sOs børnebyerne 
Danmark blev der i 2011 åbnet to nye sOs-børnebyer 
og startet eller udvidet nye projekter i så forskellige lande 
såsom Peru, rwanda og somaliland. Den danske hjælp 
nåede også i tusindvis af sultende på afrikas Horn. i alt  
støttede danskerne sOs-projekter i 109 lande på fire kon-
tinenter. 

fokus er, uanset hvor i verden, hjælpen når frem, at give 
forældreløse og sårbare børn en opvækst i en familie, med 
adgang til uddannelse og sundhedsydelser. en opvækst, 
der skaber fundamentet for udviklingen af sunde og res-
sourcestærke mennesker, som kan skabe en lysere fremtid 
for sig selv og deres samfund. Også i nødhjælpsarbejdet er 
målsætningen langsigtet, så eksempelvis forældreløse børn 
efter en sultkatastrofe kan tilbydes et nye hjem eller familier 
hjælpes i gang igen. 

familier under pres øger behovet for støtte
i Danmark var økonomisk krise en del af dagsordenen i 
det forgangne år. men det til trods var opbakningen til sOs 

 DireKtøren sKriver 
sammen bygger vi 
trygge familier

børnebyernes arbejde stor. Den flotte opbakning har været 
afgørende, for den økonomiske krise rammer også hårdt i 
de mange programlande, hvor sOs børnebyerne arbejder. 
Ud over tørke og krige var den finansielle krise i 2011 den 
væsentligste årsag til, at mange familier blev presset ud i 
ekstrem fattigdom. Det viser en undersøgelse sOs børne-
byerne foretog blandt sOs-organisationer i 86 lande. sam-
tidig estimerer fn og verdensbanken, at den økonomiske 
krise har ført til, at yderligere op imod 84 mio. mennesker i 
2011 lever i ekstrem fattigdom. 
 
Den økonomiske krise betyder, at vores arbejde med at 
bygge trygge familier er vigtigere end nogensinde før. 
sOs børnebyerne Danmark har gennem de senere år 
ydet en stadig stigende del af støtten til det internationale 
arbejde, og den strategiske beslutning om at fortsætte 
organisationens vækst har haft livgivende betydning for 
mange mennesker. 

i 2011 har sOs børnebyerne Danmark på den baggrund 
været i en situation, hvor behovet for hjælp stiger, samtidig 
med, at mange danskere – både private og virksomheder – 
tænker sig mere om, før de støtter. Det gør årets resultat og 
støtten fra danskerne både virkelig flot og meget kærkom-
men.
 
strategiske valg om at nå de svageste
levestandarden inden for de udviklingsområder, fn har sat 
gennem de såkaldte 2015-mål (såsom opnå grundskole-
adgang til alle og mindske børnedødeligheden), bevæger sig 
i den rette retning. andelen af børn i udviklingslande, som  
er indskrevet i grundskolen, er steget til 89 procent over de 
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72% mener, at det vigtigste i livet er, at de har en god familie. 86% forventer kærlighed og 

accept fra deres familie. 72% siger, at familien var en del af den lykkeligste begivenhed i deres liv. 

98% mener, at det er vigtigt for et barn at have en familie at vokse op i. 

Den tryghed, en familie kan give, betyder alt for et barn. Uanset om det er i 
Dar es Salaam, Dhaka eller Dragør. I 2011 tegnede danske børn deres familie, 
da SOS Børnebyerne fejrede Den Internationale Familiedag i maj.

Uanset Om familie er mOr, far, enlige fOrÆlDre, Kerne-familie, UDviDet fami-
lie, beDstefOrÆlDre, bOnUsfOrÆlDre, biOlOgisKe søsKenDe, samlevenDe 
venner, UDviDet familie eller sammenbragte børn, sÅ er familien Det steD, 
Der sOm UDgangsPUnKt er beDst fOr et barn at vOKse OP Og UDviKle sig

DansKernes Om familiens betyDning

Kilde: SOS Børnebyerne og YouGov 2011
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vOres arbeJDe

en velfUngerenDe familie giver barnet trygHeD Og KÆrligHeD. traUmatisereDe børn  
Har brUg fOr stabilitet Og nOgle mennesKer, Der viser, at De HOlDer af børn. De Har  

brUg fOr at Knytte sig til anDre. mennesKet er inDrettet, sÅ Det søger relatiOner til anDre, 
sÅ Hvis matCHet er Det rette, OPstÅr Der Ægte KÆrligHeD.”

lisbeth Zornig andersen, formand for børnerådet, i sOs-nyt 4/2011
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i årene efter anden verdenskrig var hundredetusindvis af 
børn efterladt uden familie. Èn mand, der selv havde ople-
vet at vokse op som forældreløs, valgte at gøre noget. Den 
østrigske medicinstuderende Hermann gmeiners indstilling 
var, at havde børnene ikke trygge rammer at vokse op i, 
ville de ikke udvikle sig til velfungerede unge, som kunne 
genopbygge europa. Dengang – som det stadig er tilfældet 
i mange af verdens tredje verdens lande – var det eneste 
alternativ for europæiske forældreløse at blive placeret i 
store institutioner. men i stedet åbnede Hermann gmeiner 
i 1949 dørene for verdens første sOs-børneby i østrig. 
Her giver ’familiehuse’ et egentligt hjem, sOs-mødre kærlig 
omsorg og selve børnebyen trygge rammer. De næste årtier 
breder sOs-børnebyerne sig over kontinenterne og udvikler 
sig kontinuerligt for at hjælpe forældreløse og sårbare børn.

et glObalt netvÆrK sOm sOs  
børnebyerne Kan KUn veDblive  

meD at vÆre levenDe Og DynamisK,  
Hvis vi er inDstilleDe PÅ Og Parate  
til at reagere PÅ fOranDringerne  
i samfUnDet”. 

Hermann gmeiner, 
stifter af sOs børnebyerne i 1949

ikke mindst i 00’erne har sOs børnebyerne ændret ind-
satsen, så den i højere grad svarer til udfordringerne i de 
mange programlande. visionen er uændret, at alle børn skal 
have et kærligt hjem at vokse op i. men der vil altid være 
flere børn, som har brug for hjælp, end sOs børnebyerne 
kan skaffe støtter til og lade flytte ind i en sOs-børneby. 
Hvis der skal ske bæredygtige ændringer for de mest 
udsatte børn, kræver det sociale, økonomiske og politiske 
ændringer på mange niveauer. Og partnerskaber med foræl-
dre, myndigheder og lokalsamfund, så de også kan tage del 
i børnenes opvækst. 

På den baggrund implementerede sOs-lande over hele 
kloden i 2011 en ny programpolitik, der afspejler kravene 
til moderne udvikling og indebærer involvering af familier 
og samfund samt baserer sig på kapacitetsopbygning. Pro-
grampolitikken er et resultat af mange års tilpasning for at 
hjælpe flere forældreløse og sårbare børn: sOs børneby-
erne giver ikke kun børn, som er alene, en ny familie. men 
forebygger også, at børn mister deres familie – i centrum 
står barnet og barnets behov. både i og uden for børnebyen 
baseres indsatsen på tre kerneområder: Omsorg, uddan-
nelse og sundhed - samt tre typer af indsats: Konkret hjælp, 
kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Derfor er selve 
sOs-børnebyen i dag ikke alene trygge hjem, men et kraft-
center for sOs børnebyernes arbejde.

HistOrien 
DerfOr bygger vi trygge familier

Det var i Østrig, at SOS Børnebyernes stifter Hermann Gmeiner i 1949 byggede den første SOS-børneby, som stadig er i brug. Generationer 
af børn er vokset op i de europæiske SOS-børnebyer, der stadig tilbyder en stabil opvækst til de mest udsatte børn, hvis forældre ikke selv 
kan tage sig af dem. Østrigs 11 SOS-børnebyer, otte børnehaver, træningscenter, lægeklinik og ti socialcentre er i dag finansieret af myndig-
hederne samt af nationale SOS-indsamlinger. 

mere end 5.000 omsorgspersoner – hovedsagelig kvinder 
– påtager sig rollen som familie i sos-børnebyerne. 
i november 2011 døde en af pionererne, 92 år gammel.

maria Weber blev for mere end 60 år siden sOs-mor i den 
allerførste sOs-børneby i østrig. et job hun havde til sin død.

"Jeg ville gøre det hele forfra," sagde maria Weber, der lærte 
sOs børnebyerne at kende, fordi hun modtog en opfordring 
til at støtte opførelsen af den første sOs-børneby i imst. ”Jeg 
hjalp faktisk med en donation til at få bygget det hus, der i 
1951 blev rammen om mit liv som sOs-mor,” fortalte hun. 

maria Weber har været mor for flere hold af børn, som hun 
havde tæt kontakt med frem til sin død – for ikke at nævne 
hendes mere end 50 børne- og oldebørn. maria Weber gik på 
pension i 1977, og boede frem til sin død i et ”bedstemorhus” 
for pensionerede sOs-mødre i selve børnebyen. 

mor for flere generationer af børn
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Maria Weber blev 
for mere end 60 år 

siden SOS-mor i 
den allerførste 
SOS-børneby i 

Østrig. Et job hun 
havde til sin død.

Maria Weber med 
sine SOS-børn i 
Imst, samt med 
børne- og oldebørn 
til hendes 90-års 
fødselsdag. 
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 OmsOrg  UDDannelse  sUnDHeD

KonKreT hJælp ✔ ✔ ✔

KapaciTeTsopbygning ✔ ✔ ✔

børnereTTigheDer ✔ ✔ ✔

et KÆrligt HJem til alle børn
Vision: alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem 

kærlighed og tryghed – i en verden, der respekterer barnets rettigheder. 



KayOnZa 
fra marK til barnDOmsHJem
sÅDan bygger vi trygge familier

funDamenTeT 

behov, beslutning, finansiering
som en fast procedure gennemfører sOs børneby-
erne en såkaldt Child rights situation analysis, der 
kortlægger situationen for børn og børns vilkår i det 
enkelte land. På baggrund af resultaterne og identifi-
cerede behov præsenterer sOs børnebyerne et  
foreløbigt projektforslag. i rwanda er flere hundred-
tusinde børn forældreløse, og den østlige del af 
landet er tilbuddene til forældreløse og sårbare børn 
meget mangelfulde. sOs børnebyerne Danmark 
godkender projektet og iværksætter fundraising for  
at kunne gennemføre opførelse samt drift. 

Den førsTe sTen

byggeri med lokale kræfter
sOs børnebyerne har næsten 50 års erfaring i at pro-
jektere, byggemodne og opføre børnebyer i nogle af 
verdens fattigste lande med tvivlsom infrastruktur, svage 
myndigheder og manglende know-how.

i Kayonza, som i de fleste andre projekter, findes jorden i 
samarbejde med de lokale myndigheder, der hilser sOs 
børnebyerne velkommen af flere årsager. Dels kan 
sOs børnebyerne afhjælpe et socialt problem i området, 
og dels betyder opførelsen af en børneby typisk også, 
at der åbnes en skole, lægeklinik og socialcenter samt 
arbejde til måske 300 mennesker i byggeperioden. lige-
som arbejdskraften er lokal, søger sOs børnebyerne så 
vidt muligt også altid, at materialerne produceres eller 
indkøbes lokalt. 

uDvælgelsen af børn

en livsvigtig proces med 
mange involverede
Udvælgelsen af de børn, der har de største behov, 
sker i et samarbejde mellem ledelse og fagpersonale 
fra sOs børnebyerne samt repræsentanter fra de 
sociale myndigheder og lokalsamfundet det pågæl-
dende sted. sOs børnebyerne undersøger, om 
barnet har andre, der kan tage sig af det, og indgår 
en dialog med myndighederne. 
 
Udfordringen er, at der er så mange børn, der har 
brug for hjælp. mange hundredetusinde børn i rwan-
da er forældreløse og endnu flere lever i fattigdom. 
ind i mellem træffes valget på den barske baggrund, 
at kan barnet overleve et halvt eller helt år uden et 
nyt hjem, så vælges et andet barn, som ikke ville 
kunne klare sig selv i ventetiden.

Det danske rådgivningsfirma COWi har tidligere fore-
taget en analyse af sOs børnebyernes byggeproces i 
en række lande og har noteret sig, at de økonomiske 
omkostninger ved at opføre en ny børneby ligger tæt op 
af markedsniveauet. tiden fra projektforslag til den fær-
dige børneby er typisk tre år, hvilket også er gennemsnit-
ligt for typen af projekter.

en grundstedsnedlæggelse markerer både over for sam-
arbejdspartnere og ikke mindst lokalsamfundet, at sOs 
børnebyerne nu har forpligtiget sig til at hjælpe områdets 
svageste.

Grundstensnedlæggelsen i Kayonza var en vigtig begyndelse på 
et godt forhold til lokalsamfundet, for gennem talerne og den gode 

stemning fik de også information om, hvad de kunne forvente af en 
fremtidig børneby. Ikke bare grundstenene til en by, men også et 

godt samarbejde med lokalsamfundet blev lagt ved ceremonien 
i 2008. I ceremonien deltog også repræsentanter fra Danmark, 
blandt andet fra en af de store donorer, Odd Fellow Ordenen.

For Vincent på 9 år og hans lille 
søster, var der ikke noget med at 
vente. Med begge forældre døde og 
en blind bedstemor ude af stand til 
at tage sig af dem, var situationen 
meget akut. SOS Børnebyerne og 
de sociale myndigheder var enige: 
Børnene skulle være blandt de første 
beboere i Kayonzas nye børneby.

foto: Christian blomgreen

foto: line g
rove H

erm
ansen

8 sOs børnebyerne Årsberetning 2011 9sÅDan bygger vi



eT KærligT hJem

”Her bor vi”
i hus nummer ni regerer mama beatrice 
med fast og kærlig hånd. blandt hendes 
børn er niårige vincent. sammen med 
sin søster bor han i børnebyen i Kayon-
za, fordi begge deres forældre er døde. 
De første mange nætter sov vincent 
sammen med sin søster, indtil de begge 
havde vænnet sig til børnebyen, de 
andre børn og deres nye sOs-mot. De 
sagde ikke meget, og holdt sig meget for 
sig selv, men det gik hurtigt over. i dag 
er de begge glade og udadvendte børn.

som andre børn, der har biologisk fami-
lie, har vincent og søsteren stadig en 
tæt kontakt med deres bedstemor. Det er 
vigtigt, at børn bevarer kontakten, og det 
letter også processen, når de engang 
om mange år skal flytte ud af børnebyen 
igen. De ved, hvor de kommer fra.

foto: tony lauge m
adsen

Vincent (tredje fra højre, øverst) og hans lille-
søster (fjerde fra højre, nederst) har fået en 
ny familie med søskende og en SOS-mor. 

samarbeJDe meD loKalsamfunDeT

bæredygtighed og accept gennem engagement

De ansaTTe

faglighed og omsorg hånd i hånd

sOs børnebyerne tager udgangspunkt i det enkelte 
barns situation. Det er ikke i alle tilfælde, at det er det 
bedste for barnet at flytte i en børneby. nogle gange kan 
sOs børnebyerne ved at hjælpe den nærmeste familie 
og barnets støttepersoner sikre, at barnet får en god og 
tryg opvækst med sin biologiske familie i lokalsamfundet. 
Det sker gennem familieprogrammer, der som omdrej-
ningspunkt har kapacitetsopbygning: Uformel uddannel-
se, oplysning om rettigheder eller workshops om sikker 

sex sikrer, at de voksne i et lokalsamfund også tilføres 
ressourcer, der også kommer de sårbare børn til gode.

i Kayonza står sOs børnebyerne Danmark bag to 
sådanne projekter, der udspringer fra den nye børneby 
og familieprogrammet. et projekt har fokus på børns ret-
tigheder til uddannelser mens det andet projekt har fokus 
på hiv og aids i området. De to projekter er støttet af 
Danida.

en sOs-børneby som Kayonza har cirka 30 ansatte; 12 
sOs-mødre, seks sOs-tanter, en børneby-leder, fagper-
sonel som socialrådgiver og pædagog, regnskabsmedar-
bejder, vagter samt personel til vedligehold og rengøring. 

alle ansatte gennemfører en nøje ansættelsesproces, 
ikke mindst sOs-mødrene. for der følger et ansvar ud 
over det sædvanlige med, når man siger ja til jobbet som 
sOs-mor for ti sårbare børn. De har brug for ro, tillid, 
trygge rammer og mest af alt masser af kærlighed.

mødrene i en børneby får professionel støtte fra børne-
byens øvrige fagpersonale, ligesom de også løbende 
uddannes til at kunne hjælpe og støtte de ofte traumati-
serede børn bedst muligt.

BØRN I
SOS-FAMILIER

BØRN HOS
DERES EGNE

FAMILIER

”Vi slår jobbet op i avisen, som ethvert andet job, men 
ansættelsesprocessen er usædvanlig. Kvinderne skal 

have en uddannelse, de skal kunne læse og skrive. 
De må ikke selv have små børn. Vi tager også ud og 
interviewer mennesker, som kender kvinderne godt. 

Vi skal vide, at de er kendt for at drage omsorg for børn 
og er respekterede,” fortæller SOS Børnebyerne 

Rwandas kommunikationsmedarbejder Rose lyadede. 
Her sammen med børn fra Kayonza.
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VIDEO: Se film fra åbningen 
af SOS-børnebyen i Kayonza. 

Jeg synes, at Det er DeJligt 
at se beKrÆftelsen af, at  

Det arbeJDe, vi gør, bringer sÅ 
meget til sÅ mange børn.

HKH Prinsesse benedikte
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rwandas nye børneby
sOs-børnebyen i Kayonza stod færdig i 2011. Pro-
jektet omfatter 12 familiehuse, en børnehave, en 
skole, en lægeklinik og et socialcenter. Dermed får 
120 børn et nyt hjem samtidig med, at børnebyens 
institutioner tilbyder kvalitetsuddannelse, forebyg-
gelse og lægehjælp til sårbare børn og svage familier 
i Kayonza-distriktet. Op mod 12.000 mennesker får 
støtte. 

sOs-børnebyen, socialcentret, lægeklinikken, sko-
len og børnehaven finansieres på forskellig vis bl.a. 
gennem Odd fellow Ordenen i Danmark, Danmarks 
indsamling samt en indsamlingsindsats fra sOs bør-
nebyernes frivillige i Danmark. sOs-børnebyen og de 
tilhørende faciliteter er sOs børnebyerne i Danmarks 
største projekt til dato. samlet set har opførelsen af 
de nye faciliteter haft et budget på 18 mio. kr.

inDvielsen

børnebyen åbnes

KonTrollen

budgetopfølgning og gennemsigtighed
når sOs børnebyerne Danmark modtager en donation, 
registreres det, hvor donationen evt. skal øremærkes til. 
støtten sendes direkte til det land, hvor bidragyderen 
ønsker at støtte et projekt eller en børneby. revisions-
firmaet Deloitte kontrollerer regnskab og rapportering. 

alle sOs-børnebyer skal indgive et årligt budget. bud-
getter for de enkelte børnebyer og aktiviteter godkendes 
nationalt og internationalt. Det giver mulighed for sam-
menligning af udgiftsniveau på tværs af projekter og 
lande, ligesom åbenheden i selve sOs-børnebyen sikrer 
gennemsigtighed. alle sOs-organisationer er underlagt 
anti-korruptions retningslinjer.

når der bygges, følger sOs børnebyerne internationale 
retningslinjer for udbud og kvalitet. en international rådgi-
ver ansat i paraplyorganisationen vurderer budget og pro-
jekt. Der følges op kvartalsvis på tidsplan og økonomi.

når sOs-børnebyen står færdig, sendes der årligt et 
detaljeret regnskab til det nationale sOs-kontor og sOs 
børnebyernes paraplyorganisation. regnskabet godken-
des også af et internationalt anerkendt revisionsfirma. 

som fadder eller større samarbejdspartner modtager 
man som hovedregel to årlige rapporter om fremgangen i 
sOs-børnebyen. 

i maj 2011 fik Kayonza kongeligt besøg, da HKH Prin-
sesse benedikte som sOs børnebyernes projektor 
foretog den officielle åbning. to små blomsterpiger i 
kridhvide kjoler og lidt for store sko gav Prinsessen den 
obligatoriske buket blomster, talen blev holdt og snoren 
klippet. 

med i følget var repræsentanter fra Odd fellow, der har 
doneret penge til opførelsen af børnebyen, bestyrelsen 
for sOs børnebyerne i Danmark samt frivillige fra sOs 
børnebyerne i Danmark. Desuden deltog repræsentanter 
for både nationale og lokale myndigheder i rwanda samt 
den danske ambassadør.

at være protektor for sOs børnebyerne er ikke en sur 
pligt for prinsessen, der flere gange har besøgt børne-
byer rundt om i verden.

”Pengene som gives til disse børnebyer blomstrer vitter-
ligt i trivsel og i hele denne atmosfære, der er vidunder-
lig. Den skal opleves, den kan ikke beskrives. Den gør, 
at man er stolt ved at være protektor,” fortalte prinsessen 
under sit besøg.

Gruppen af besøgende til den officielle åbning 
var stor. Uanset om man er fadder, bidragyder 

eller har et virksomhedssamarbejde med 
SOS Børnebyerne er det altid en mulighed

at besøge projekter og børnebyer, så længe 
det sker med børnenes tarv in mente. 
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 Her arbejder sOs børnebyerne

 Her ligger projekter og sOs-børnebyer, som Danmark har  
finansieringsansvar for

 Her ligger projekter i lande, som Danmark ikke har finansieringsansvar for,  
men som er støttet med en dansk donation på mere end 50.000 kr. i 2011

  Her ligger projekter, der i 2011 fik hjælp fra danske faddere gennem de  
15 procent af fadderskabsbidraget, som går til særligt trængende projekter

sOs børnebyerne Danmark har forpligtet sig
til at sikre driften af en række projekter, sOs-
børnebyer eller tilhørende programmer, som  
er bygget med dansk støtte. 

når man støtter sOs børnebyerne, har man 
mulighed for frit at vælge, hvor i verden pengene 
skal gå hen, og danskerne yder derfor også stor 
støtte til mange andre sOs-lande. i 2011 var 
danskere eksempelvis faddere for børn i 109 
lande, og både virksomheder samt private 

valgte at yde direkte driftsstøtte til projekter på 
tværs af kloden. 

Hjælpen gives til projekter, der har finansierings-
behov, f.eks. hvis et projekt skal udvides. i 2011 
støttede sOs børnebyerne ekstraordinært også 
grækenland, som pga. den økonomiske krise 
oplevede en mangedobling af behovet. De euro-
pæiske og øvrige vestlige lande er ellers normalt 
selvfinansierende gennem offentlig støtte eller 
national indsamling. 

DireKte støtte i Hele verDen

internatiOnalt

2.346 PrOJeKter  
i 133 lanDe

børn og unge bor i sOs-børnebyer og ungdomshuse

børn og unge går i sOs-børnehaver, skoler og værkstedsskoler

mennesker får støtte fra sOs-klinikker, socialcentre og familieprogrammer

får nødhjælp fra sOs børnebyerne

mennesker får et bedre liv

80.054 

155.769

1.188.401

505.553

Ca. 2 miO.

internatiOnalt
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afriKas HOrn
familier sPlittes Og børn Dør

sOs børnebyerne har arbejdet på afrikas Horn siden 1971 
og med udgangspunkt i lokalkendskab og de eksisterende 
78 projekter, iværksatte de nationale organisationer en  
nødhjælpsindsats. sOs børnebyerne Danmark startede  
en indsamling til fordel for ofrene og deltog i tv2 og Drs 
fællesindsamling afriKa nU! Det resulterede i flot støtte fra 
danskerne på 22 mio. kr. som bidrog til sOs børnebyernes 
internationale nødhjælp, der nåede knap 180.000 nødliden-
de alene i 2011.

i en nødhjælpssituation sikrer sOs børnebyerne ikke blot, at 
børn overlever på kort sigt, men også at de allerværst ramte 
støttes på længere sigt. sOs børnebyerne har eksempelvis 
muligheden for at give børn, der mister deres forældre, en 
bedre fremtid i en af de eksisterende 12 sOs-børnebyer 
på afrikas Horn. Det er den langsigtede helhedstankegang, 
som adskiller sOs børnebyerne fra traditionelle nødhjælps-
organisationer. 

i sOmmeren var estimeret 12 milliOner mennesKer trUet 
af sUltKatastrOfen PÅ afriKas HOrn. alene i sOmalia var 
en milliOn børn i fare fOr at Dø. 

De fÅr HJÆlP
tanZaHare Og JOsePH
tanzahare (øverst til venstre) står i kø for at blive undersøgt. 
Hun er 24 år, gravid og har tre år gamle Hava på armen. 
Hendes andet barn på fem år kunne hun ikke bære, så 
han er blevet tilbage under plastikken i flygtningelejren. en 
af sOs børnebyernes børnelæger kommer hen og trykker 
Hava på foden. fingeraftrykket efterlader en fordybning; 
huden retter sig ikke straks ud, som på sunde mennesker. 
”et typisk tegn på underernæring og dehydrering,” siger 
lægen. 

syvårige Joseph (øverst til højre) bliver båret ind til sOs 
børnebyernes klinik af sin far. ”mine andre børn er også 
syge, men jeg kunne kun bære Joseph. Han har det værst,” 
siger faderen. sOs børnebyernes læge i klinikken spørger til 
Josephs tilstand. Han fik mæslinger for 10 dage siden, men 
klarede sig heldigvis igennem, alligevel har han det stadig 

dårligt. Joseph har fået en luftvejsinfektion; en typisk følge-
sygdom efter mæslinger. ”Han har også diarré, som vi skal 
holde øje med. sørg for, at han får væske,” siger lægen. 

Joseph og hans familie er kommet gående til mogadishu. 
De boede 60 kilometer væk, hvor de levede af de 32 køer, 
de havde. ”vi kunne ikke give dyrene nok vand og mad, og 
på et tidspunkt var de alle døde,” fortæller Josephs far, der 
gerne vil tilbage til, hvor de boede før. 

”Det er ikke noget liv for børn at være her. før kunne de 
lege, løbe rundt og hjælpe til. nu sidder de bare og kigger.” 

Joseph får medicin med tilbage til det telt, familien bor i. Han 
skal tage penicillin de kommende dage og komme til tjek i 
sOs-klinikken.fo
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VIDEO: SOS Børnebyernes direktør 
besøgte i august 2011 nogle af de 
områder, der var værst ramt af tørke. 
Se billederne fra Somalia og hør 
Hanne Elisabeth Rasmussen fortælle. 

vi Kan se, at Dét 
børnene feJler, 

er simPle ting, sOm man 
Kan gøre nOget veD, 
meD fÅ Og smÅ miDler.

sOs børnebyernes direktør 
Hanne elisabeth rasmussen
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De HJÆlPer
abDUllaHi Og maryan
en sOs-børneby må tilpasse sig de udfordringer, lokalsam-
fundet lever med. i somalias hovedstad mogadishu gælder 
dette helt ud i ekstremerne. Her har en sOs-børneby med 
tilhørende skole givet forældreløse børn et trygt hjem siden 
1983, og i 1989 åbnede sOs børnebyerne også et hospital. 

leder af hospitalet er børnelæge abdullahi Hussein, som i 
2011 stod for at starte sOs børnebyernes ekstraordinære 
lægehjælp til de mange flygtninge. abdullahi er uddannet i 
europa, men ligesom de andre sOs-ansatte i somalia er 
han somalier.

"Det her er et sted, hvor jeg virkelig kan gøre en forskel," 
siger abdullahi, der har oplevet de allerværste konsekvenser 
ved konflikten i somalia. i 2009 blev abdullahi ramt af en 
selvmordsbombe og lå tre måneder på et hospital i saudi 
arabien. Da han var kommet sig, tog han tilbage igen. 

i somalia betyder det lokale fundament, at sOs børneby-
erne opleves som neutral. Derfor kan sOs børnebyerne 
arbejde både i de regeringskontrollerede områder og i de 
regioner, som er styret af al-shabaab-militsen. 

maryan er 30 år og uddannet læge. Hun er ansvarlig for 
sOs børnebyernes lægeklinik i mogadishus flygtningelejre. 
”Der har været tidspunkter, hvor vi var bange. når der bliver 
skudt. eller når vi bliver truet af bevæbnede militser,” siger 
den unge læge. 

Klinikken er i flere tilfælde blevet udsat for krav om penge 
under bordet til lokale militser. Kun ved at gå til lejrledel-
sen med overvejelser om at flytte klinikken lykkedes det at 
stoppe truslerne. i 2011 måtte sOs børnebyernes hospital 
lukke i en periode, efter at en sOs-ansat blev dræbt under 
kamphandlinger. Også sOs-børnebyen måtte evakueres for 
at undgå mortérerne. 

"i europa beskæftiger man sig med enkle problemer. Her er 
det for alvor. liv og død. når man gør noget godt her, sover 
man bedre om natten," siger abdullahi Hussein. 

fOtOgraf: 
Jens HOnOré
Jens Honoré er en prisvindende dansk fotograf, som 
flere gange har valgt at give sin arbejdstid til sOs 
børnebyerne, og da sultkatastrofen på afrikas Horn 
eskalerede, stillede han op med få dages varsel.

sammen med den danske direktør og kommunika-
tionschef rejste han til flygtningelejrene i somalias 
krigshærgede hovedstad mogadishu: ”De besøg, 
jeg har haft med sOs børnebyerne, har vist en 
organisation, der har styr på tingene. en donation 
kan komme i mange former, og hvis jeg gennem 
mit fag kan hjælpe ved at fortælle om de mennesker, 
der har behov for hjælp, kan det forhåbentlig være 
med til at gøre en forskel,” siger Jens Honoré. 
Hans billeder og film fra somalia er blevet brugt 
både internationalt og i Danmark. 

• i somalia har 63.000 mennesker fået adgang til 
lægehjælp, heraf 25.000 i den sydlige del af landet, 
hvor kun ganske få organisationer kan arbejde. 

• børn er blevet behandlet mod mæslinger, diarré, 
malaria og akut underernæring. 

• sOs børnebyerne har startet to børnevenlige 
områder i flygtningelejrene for i alt 600 børn. 

• i Kenya har 3.000 børn, der var i risiko for at dø af 
sult, fået mad hver dag hele andet halvår.

• tusindvis af familier har nydt godt af ugentlige 
vandudbringninger i en af de tørreste egne. 

• 2.000 af de fattigste familier har fået madrationer 
gennem et elektronisk smart card, der sikrer en 
mere effektiv og transparent nødhjælp ift. traditionel 
fødevareuddeling. 

• i etiopien har sOs børnebyerne uddelt vandrens-
ningskit, mad og medicin samt øget adgangen til 
mikrokreditter i området omkring gode.

Kort før redaktionens slutning døde Dr. Abdullahi Hussein af et 
hjertetilfælde. Hans pludselige død er et stort tab for SOS Børne-
byerne og for hans familie.

fOr nOgle bare tal, 
fOr anDre livet PÅ afriKas HOrn
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Abdullahi, SOS-læge.Maryan, SOS-læge.
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forskningen og fremtrædende erhvervs-
folk har gennem de sidste år vist, at social 
ansvarlighed ikke blot handler om at dele 
ud af sit overskud, men om at indarbejde 
social ansvarlighed strategisk og på tværs 
af virksomheden. social ansvarlighed kan 
sikre innovative og bæredygtige tiltag,  
der styrker virksom-
hedens markeds-
position.

når sOs børnebyer-
ne indgår dialog med 
virksomheder, fonde 
eller andre partnere, 
er et af kodeordene 
værdi. værdi for partneren, værdi for sOs 
børnebyerne og for modtagerne. men også 
værdi i den betydning, at samarbejdspart-
nerne har et fælles værdisæt eller lader sig 
inspirere af hinanden. 

gennem mange års erfaring med at sam-
arbejde med private virksomheder, har 
sOs børnebyerne opbygget stor erfaring 
med konceptualisering og aktivering af 
virksomheders sociale indsats. Uanset, om 
fokus skal være kunden, medarbejderen, 
miljøet eller noget helt fjerde. for hos sOs 
børnebyerne handler et Csr-partnerskab 
nemlig ikke om blot at rejse midler, men 
om at indgå et samarbejde, der kan bringe 
værdi for alle – hos virksomheden, hos 
sOs børnebyerne – men endnu vigtigere 
at skabe værdi i det lokalsamfund, hvor 
pengene geninvesteres. sammen kan vi 
bygge trygge familier. 

Csr Og PartnersKaber
meD familievÆrDier i bagagen

arbeJDet meD sOCial ansvarligHeD eller COrPOrate sOCial resPOnsi-
bility (Csr) vinDer mere Og mere frem. lOvgivning Og fOrventninger 
fra marKeDet betyDer, at virKsOmHeDer i alle størrelser iKKe lÆn-
gere Kan UnDgÅ at tage stilling til, i HvilKet Omfang Og HvOrDan De 
ønsKer at UDvise ansvarligHeD

nÅr sOs børnebyerne  
inDgÅr DialOg meD 

virKsOmHeDer, fOnDe 
eller anDre Partnere, er 
et af KODeOrDene vÆrDi.

hovedsamarbejdspartnere 2011

br legetøJ

DaniDa

Det ObelsKe familiefOnD

Civilingeniør H.C. beCHgaarD Og 
HUstrU ella mary beCHgaarDs fOnD

HemPel fOnDen

KirK KaPital a/s

KirKbi invest a/s

KrOmann reUmert

OaK fOUnDatiOn

villUm fOnDen

Tak til alle for samarbejdet og donationerne, uanset størrelsen! 
støtten fra virksomheder og fonde er afgørende for sos børnebyernes 
arbejde. udover hovedsamarbejdspartnerne støttede nedenstående 
med minimum 50.000 kr. i 2011:

asta & J.P. Justesens fond, augustinus fonden, bHi fonden, bHJ-fonden, 
Chevrolet Danmark, Danica Pension, Deif a/s, Dr. Oetker Danmark a/s, eCCO sko a/s, 
edlund a/s, fonden af 24. december 2008, gammel Hellerup gymnasium, HbH-fonden, 
Hesse-ragles fond, Hjort Knudsen a/s, inge og Harald lyngses børnefond, 
Jens lindes familiefond, lauritzen fonden, lê lê nhà hàng, Københavns lufthavne a/s,
 OK Olieselskabet Danmark a.m., Petit bateau, rigmor og Knud Wiedemanns fond, 
rita steffens fond, rørkærfonden, swedbank og tivoli. 
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tusinder går for et godt formål
familien står i centrum hos både ecco og sos 
børnebyerne, og derfor er sos børnebyerne valgt 
som en af tre organisationer, der modtager penge 
fra ecco Walkathon

Hvert år samles familier over hele landet til det efterhånden 
traditionsrige eCCO Walkathon. Deltagerne kan vælge mel-
lem at gå seks eller ti kilometer og for hver kilometer, en  
deltager går, donerer eCCO 7,50 kroner. for eCCO er  
Walkathon det mest synlige udtryk for virksomhedens  
Csr-strategi, og sOs børnebyernes fokus på familien er 
grunden til, at eCCO har valgt at samarbejde med netop 
sOs børnebyerne, fortæller vivi Okholm, global sponsor-
ships and event manager hos eCCO.

”Der er et klart familielink mellem sOs børnebyerne og 
eCCO. eCCO er en familieejet virksomhed, der omtaler alle 
20.000 medarbejdere som del af en stor familie. familie-
følelsen er stærk hos eCCO, og for os er familien funda-
mentet, der understøtter vores arbejde. Det er familien, som 
får ting til at ske og gro. Derfor kan vi kende vores værdier 
i sOs børnebyernes arbejde, hvor familien også spiller en 
afgørende rolle,” siger vivi Okholm. 

internationalt set-up
både eCCO og sOs børnebyerne arbejder over hele ver-
den, og netop det internationale aspekt i sOs børnebyernes 
arbejde appellerer til eCCO, fortæller hun.

”vi agerer begge globalt, og sOs børnebyernes interna-
tionale set-up passer godt sammen med eCCO’s globale 
tilstedeværelse, og vi kan bruge vores Csr-samarbejde fra 
asien til Usa,” siger vivi Okholm. 

i 2011 modtog sOs børnebyerne næsten 500.000 kroner 
fra den danske udgave af eCCO Walkathon, men der bliver 

også gået for forældreløse børn i tyskland og Polen. Pen-
gene fra danskerne går til eCCO-huset i sOs-børnebyen 
Cibitoke i det lille afrikanske land burundi. Her er støtten 
fra eCCO Walkathon bl.a. gået til at opføre et familiehus 
’eCCO-huset’, hvor forældreløse børn bor sammen med 
deres sOs-familie.

siden 1999 har næsten 400.000 mennesker deltaget i 
eCCO Walkathon, og eCCO har doneret cirka 25 mio. kro-
ner til velgørende formål gennem eCCO Walkathon.

Op til årets ECCO Walkathon besøgte SOS-ambassadør, tv-vært 
Cecilie Beck og hendes to døtre familien i ECCO-huset i Burundi, 
som pengene går til. Sammen med børn og unge fra SOS-børne-
byen og lokalsamfundet gennemførte den danske familie en lokal, 
afrikansk ECCO Walkathon til stor begejstring for særligt børnene.

Det Obelske familiefond bevilligede i 2011 mere end otte 
millioner kroner til sOs børnebyernes uddannelsescenter 
Karen i Kenya. Her bliver sOs-mødre uddannet til at tage 
sig af sårbare og forældreløse børn og give dem en tryg 
og kærlig opvækst. Og som familiefond med fokus på bl.a. 
sundhed og sociale formål giver det mening at støtte arbej-
det med at bygge familie til sårbare og forældreløse børn, 
fortæller formand for fondet Christen Obel:

”Det er en strategisk beslutning, at vi nu går ud og støtter 
formål i udlandet. vi scannede markedet for organisationer 
og valgte sOs børnebyerne, da organisationen arbejder 
godt og professionelt med at give forældreløse børn en ny 
familie. ved at støtte sårbare børn i verdens fattigste lande 
kan Det Obelske familiefond være med til at hjælpe mange 
flere mennesker, end hvis vi blot koncentrerede os om  
Danmark,” siger Christen Obel. Det Obelske familiefond 
uddeler hvert år omkring 150 millioner kroner, men har  
tidligere udelukkende støttet projekter i Danmark. 

Udbygningen af uddannelsescenteret Karen i Kenya under-
støtter sOs børnebyernes arbejde i hele østafrika og har 

en særlig dansk forbindelse, da centeret ligger på jord, som 
tidligere hørte under Karen blixen farm. 

mere end 250.000 mennesker får direkte eller inddirekte 
gavn af uddannelsescenterets tilbud.

”vi ville gerne støtte et projekt, der består i mange år, og 
derfor har vi valgt at bidrage til et byggeri, som mange kan 
få gavn af", siger Christen Obel. 

Det Obelske familiefond støtter uddannelsescenter

familiebrunch på vietnamesisk 
en af de seneste års mest populære københavner-
restauranter er den vietnamesiske lê lê, der har en 
fast fanskare af madelskere, der ikke kan få nok af 
salater, supper og andre vietnam-lækkerier. i maj 
måned kunne familier spise brunch i restauranten på 
Den internationale familiedag, og samtidig donere 
penge til forældreløse børn.

familieimperiet med ejeren anh lê i spidsen har en 
helt klar holdning til, hvorfor de nu i en årrække har 
støttet sOs børnebyerne. Det drejer sig om at give 
børn en familie og masser af kærlighed. noget som 
anh lê er stolt over at kunne bidrage med via sit 
engagement i sOs børnebyernes arbejde i vietnam.

”børn husker meget tydeligt den omsorg og kær-
lighed, de får. Det oplevede jeg selv som fem-årig 
flygtning. i 1995 var jeg tilbage i saigon og arbej-
dede med gadebørn. De børn har ingenting. Og jeg 
tænkte, at den hjælp, jeg har fået, skal tilbagebeta-
les på en eller anden måde. mit besøg i en vietna-
mesisk sOs-børneby viste, at her har børnene en 
tryg tilværelse, også selvom de ikke har forældre,” 
siger anh lê, som danskerne nu også kender fra en 
række madprogrammer fra vietnam.

ahn lê har i flere år solgt restaurantens egen koge-
bog med det bedste fra vietnam, hvor indtægterne 
går ubeskåret til sOs børnebyernes arbejde i Ca 
mau i vietnam.

Anh Lê og hendes familie giver tilbage til børn i det Vietnam, 
de selv måtte flygte fra. 

Danica-indsamling gav sammenhold
medarbejdere i Danica pension tog initiativ til en intern 
konkurrence om at samle flest penge ind til sos børne-
byerne. gevinsten blev både penge til forældreløse børn 
og bedre sammenhold blandt kollegerne

imponerende 105.000 kroner til forældreløse børn i rwanda, 
Cambodja og Kenya. Det blev resultatet af cirka 80 med-
arbejderes frivillige arbejde for verdens forældreløse børn. 
medarbejderne i Danicas glostrup-afdeling tog initiativ til en 
konkurrence om, hvem der kunne samle flest penge ind til 
sOs børnebyerne. Det har sat gang i kreativiteten, og der 
er blevet arrangeret adskillige arrangementer.

”flere medarbejdere har meldt tilbage, at de har fået meget 
ud af at samarbejde på en helt anderledes måde. De har 
lært deres kolleger at kende på en helt anden måde – 

mange har jo fået afprøvet helt nye sider af sig selv ved for 
eksempel at skulle skifte hjul på biler eller ved pludselig at 
skulle være kræmmer på et loppemarked,” fortæller salgs-
chef mette skovgaard nielsen.

samtidig fik Danica god respons fra deres kunder, der hørte 
om initiativet. 
 
”mange har tilkendegivet, at de synes, det har været et rigtig 
godt initiativ, og at det har været med til at bevise, at vi ikke 
bare er det kolde og nøjeregnende pensionsselskab, som 
mange måske ellers forventer,” siger hun.
 
De 105.000 kroner dækker både over kontanter og 20 nye 
fadderskaber for forældreløse børn, der får en ny familie og 
et trygt og kærligt hjem gennem sOs børnebyerne.

VIDEO: Ta’ med tv-vært 
Cecilie Beck til Burundi 
og besøg ECCO-huset.

børnene i en sOs-
børneby fÅr iKKe 

bare Den nøDvenDige 
PraKtisKe HJÆlP, De 
fÅr OgsÅ OmsOrg.

tv-vært Cecilie beck
sOs-ambassadør
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SOS-mødre og øvrige ansatte i 
Østafrika uddannes i Karen.



øget samarbejde med Danida
sOs børnebyerne arbejder ikke alene med at hjælpe de 
børn, som bliver forældreløse, men også med forebyggelse 
og kapacitetsopbygning. en del af den danske strategi er 
at øge indsatsen med støtte fra Danida. i 2011 startede et 
pilotprojekt i Kayonza, rwanda med fokus på hiv og aids med 
støtte fra Danida, ligesom et projekt i etiopien blev godkendt. 

formålet med projekterne for sOs børnebyerne er at udvide 
indsatsen og nå flere sårbare børn, samtidig med, at den 
lokale sOs-organisation tilføres nye kompetencer, der kan 
komme organisationen til gavn i fremtiden.

Det nystartede hiv/aids-projekt tilbyder lægehjælp i forbin-
delse med rådgivning og test samt øger lokalbefolkningens 

Hundehvalpe giver børn en familie

netvÆrK
verDens største familie

siDen Den første sOs-børneby blev bygget, Har sOs børnebyerne 
vÆret HJem fOr OP mOD 300.000 fOrÆlDreløse eller sÅrbare børn

Knap 80.000 børn og unge bor netop nu i en af de mere end 
500 sOs-børnebyer verden rundt.Her vokser de op med 
en sOs-mor og hinanden som søskende i en sOs-familie. 
Derudover hjælper sOs-børnebyerne sårbare familier, så de 
selv kan tage sig af deres børn. to millioner mennesker fik 
hjælp i 2011. Og det var kun muligt med hjælp fra privatper-
soner og virksomheder: seks mio. støtter sOs børnebyerne 
på verdensplan; alle mennesker eller virksomheder, der 
på hver deres vis er med til at skabe familier for børn, som 
ellers ikke har nogle til at passe på dem. imellem alle, der 
engagerer sig i sOs børnebyerne, og ikke mindst for børn 
og ansatte i børnebyerne, opstår en relation. et bånd, der på 
sin vis gør sOs børnebyerne til "verdens største familie". 

verdens største familiefest
hele maj måned satte sos børnebyerne familien i fokus. 
Det skete med en landsdækkende kampagne, hvor 
familiens betydning blev understreget. 

sOs børnebyerne fejrer den internationale familiedag 15. 
maj globalt. i Danmark skete det i 2011 for første gang – 
og i hele maj måned. Overskriften var ”verdens største fami-
lie”. På selve dagen var sOs børnebyerne gået i samarbej-
de med Chevroletforhandlere over hele landet i anledning af, 
at Chevrolet donerede 100 biler til sOs børnebyerne over 
hele europa. 

familie er ikke en selvfølge
søren Pilmark er én af de mange sOs-faddere, som var 
med til at fejre familien og dens betydning for en tryg 
opvækst. 

”Jeg tror, at det er svært for de fleste danskere at forestille 
sig, hvad det vil sige ikke at have nogen at elske og føle 
tryghed sammen med. men en tryg og kærlig familie er ikke 
en selvfølge, og det må vi ikke glemme. Jeg tror på, at den 
bedste hjælp, vi kan give forældreløse børn, er at give dem 
en familie. støtteformen med fadderskaber gør hjælpen 
meget konkret, fordi jeg kan se, at hjælpen når frem, og at 
jeg er med til at gøre en forskel i et barns liv. Derfor giver 
det mening for mig, at være en del af verdens største fami-
lie,” siger søren Pilmark. 

Jeg trOr, at Det er svÆrt 
fOr De fleste DansKere at 

fOrestille sig, HvaD Det vil sige 
iKKe at Have nOgen at elsKe Og 
føle trygHeD sammen meD.

skuespiller søren Pilmark
sOs-ambassadør

i 2011 udvidede sOs børnebyerne sam-
arbejdet med tOP-tOy a/s, der bl.a. står 
bag br legetøj. gennem salget af bam-
sehunde i virksomhedens butikker støt-
tede tOP-tOy sOs børnebyerne med 
mere end 2 mio. kr. 

tOP-tOy a/s har butikker i hele norden 
samt i tyskland og arbejder aktivt med 
Csr. blandt andet følger virksomheden 
fns global Compact-principper. Udover 
den professionelle del samt det faktum, 
at sOs børnebyerne har mulighed for 
at indgå et samarbejde, der dækker 
hele tOP-tOy’s marked, spiller også 
de fælles værdier en væsentlig rolle. 
tOP-tOy er en familieejet virksomhed, 
der har været i familien gjørups eje i 
generationer. 

”tOP-tOy og br-legetøj står stærkt 
blandt familier i vores markeder. familien, 
omsorg og nærhed er naturlige værdier 
for os, og det er klart, at man ikke kan 
tale om og til børn, uden også at have 
familiens betydning for øje,” siger Peter 
gjørup, administrerende direktør i tOP-
tOy a/s, der ejer br-butikkerne.

i 2011 blev tøjhundefamilien udvidet med 
to hvalpe; Hope og Happy. salget af de 
nu i alt fire bamser støtter sOs-børne-
haven i nan Chang, Kina. 

aftalen mellem tOP-tOy og sOs børne-
byerne gælder i Danmark, norge, sverige,  
finland og tyskland.

kendskab til f.eks. smitteveje. sOs børnebyerne har siden 
2010 modtaget støtte fra Danidas projektpulje til et rettig- 
hedsbaseret projekt i Kayonza, rwanda, med fokus på 
børns rettigheder: blandt andet retten til uddannelse; pro-
jektet løfter nogle af de svageste familier økonomisk og 
socialt, så de i højere grad er i stand til at sørge for, at deres 
børn får den skolegang, de både har ret til og brug for. sOs 
børnebyerne støtter indkomstgenererende aktiviteter, der 
forbedrer familiernes eksistensgrundlag og samarbejder med 
lokalsamfundet om alles ret til uddannelse.

Projektrådgivningen, der administrerer Danidamidlerne,  
gennemførte i 2011 et evalueringsbesøg i rwanda og roste 
gennemsigtigheden samt den grundige kontrol af penge-
strømmene i sOs børnebyernes internationale organisation.

”Familien, omsorg og nærhed er natur-
lige værdier for os,” siger Peter Gjørup, 
administrerende direktør i den familie-
ejede virksomhed TOP-TOY.
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fællesskab og faglighed 
i frivilligt arbejde
frivilligt arbejde er vigtigt for sos børnebyerne – ikke 
bare hjælper de frivillige med at løfte opgaver, der ellers 
ville koste penge, men de tilfører også kompetencer og 
en særlig ånd. Kontoret i København får stadig flere fri-
villige, der kan bidrage med særlig faglighed

”Det var meget vigtigt for mig at komme ind på kontoret og 
bruge min faglighed, når jeg nu synes, jeg har flere kræf-
ter og mere at give af. Derudover er kollegerne virkelig en 
bonus, og dét at føle sig som en del af et fællesskab er dej-
ligt,” fortæller inger Hagen, der er pensioneret bibliotekar og 
nu bruger sin erfaring på blandt andet at holde styr på sOs 
børnebyernes store billedarkiv.

inger Hagen er en af de såkaldte ’fagfrivillige’ med helt 
forskellige baggrunde, der bidrager på sOs børnebyernes 
kontor. arbejdet er en måde at gøre en god gerning på, men 
det er også en måde at vedligeholde erfaringer og faglighed 
på. De første fagfrivillige startede på kontoret på amerikavej 
i 2007, og siden da er antallet steget støt. nu arbejder cirka 
20 fag- og kontorfrivillige på kontoret, og interessen for at 
blive frivillig hos sOs børnebyerne er stor. ifølge Center 
for frivilligt arbejde er dét netværk, man får som frivillig, en 
af de største motivationsgrunde til at involvere sig i frivilligt 
arbejde. 

nÅr man arbeJDer Her, føler man sig sOm 
en Del af et fÆllessKab, Og Det betyDer 

nOget, Om man er Der eller eJ. Jeg Har arbeJ-
Det meget alene før, sÅ Det er DeJligt meD 
flere mennesKer OmKring mig. KOllegerne Her 
er meget vigtige.” 

fagfrivillig susanne Pilmark

en anden bevæggrund til at blive frivillig er oplevelsen af 
at gøre noget for andre: ”Det er dejligt at arbejde med en 
masse mennesker i et idealistisk miljø. Og jobbet er kon-
kret, samtidig med, at det giver mening. Kollegerne betyder 
meget, og man har en god kontakt med folk omkring en,” 
siger frivillig elly andersen.

i alt ca. 600 mennesker er frivillige for sOs børnebyerne 
rundt om i Danmark.

nødråb på flaske
sos børnebyernes 50 frivilliggrupper når langt ud i 
de fleste større byer i Danmark. i november satte 
sos-frivillige flaskeposter op i storcentre, springvand 
og gågader. 

mens det går fremad for langt de fleste fattige verden over, 
findes der en gruppe børn, som ifølge fn langt fra er en 
del af festen. De forældreløse børn står uden for den gode 
udvikling og glemmes alt for ofte. men det gjorde sOs bør-
nebyerne i december måned, hvor frivillige over hele landet 
uddelte 3.000 flaskeposter. flaskerne indeholdt et nødråb 
fra nogle af verdens 145 millioner forældreløse børn. 

en af historierne handlede om robert. robert var kun tre 
måneder gammel, da han mistede sin mor. Hun var som 
teenager blevet kidnappet af guerillahæren lord’s resistan-
ce army og tvunget til at være soldat. Da hun blev skudt i en 
kamp, lå robert på hendes ryg i et tæppe. Han blev fundet 
af en anden soldat, som bragte det lille spædbarn til en lokal 
hjælpeorganisation. roberts sOs blev hørt. i dag bor han i 
en sOs-børneby. (billedet nedenfor) 

Kampagnen blev blandt andet gennemført i samarbejde med 
tøjvirksomheden ganni.

virtuelle universer viser sOs-børns verden
sos børnebyerne søsatte to store virtuelle projekter 
i 2011. her fortalte sos-børn fra vietnam deres egne 
historier med video og fotos, og en virtuel børneby 
viste, hvordan en typisk børneby rent faktisk ser ud

i anledningen af fns internationale familiedag den 15. maj 
lavede sOs børnebyerne projektet og hjemmesiden ’my 
family is’. Her fortalte fem vietnamesiske sOs-børn deres 
historie og viste deres nye familie med lyd og billede. Den 
dynamiske hjemmeside var resultatet af et samarbejde mel-
lem sOs børnebyerne i Danmark og vietnam samt virksom-
heden storyplanet inc. 

Hjemmesiden giver børnene en stemme og viser, hvordan 
de oplever at bo i en sOs-børneby sammen med deres nye 
sOs-familie. børnene bor alle i en sOs-børneby i det syd-
lige vietnam. 

ved at arbejde med digitale fortællinger lærte børnene også 
om teknologi, medier og internetforståelse. 

besøg den virtuelle børneby
sOs børnebyernes virtuelle rejse førte også til tlokweng i 
botswana. Her har sOs-børnebyen lagt rammer til en virtuel 
børneby, der sætter lyd og billede på, hvordan en sOs-
børneby kan se ud. Det kan være svært at forestille sig, når 
man befinder sig i Danmark tusindvis af kilometer fra de 
børn, der modtager støtte. for har de legepladser i en sOs-
børneby? Hvem arbejder i en sOs-børnehave? Hvordan 
ser der ud inde i et sOs-hus? Og hvem leder en børneby? 
Disse spørgsmål og meget andet giver rundturen i den virtu-
elle børneby, der ligger på sOs børnebyernes hjemmeside, 
svar på. Den virtuelle børneby er sat sammen af små film 
fra børnebyen, og rundturen giver et realistisk og tæt indblik 
i en typisk børneby.

tidligere anbragte børn bliver hørt
i europa er sos børnebyerne en af de mest erfarne 
organisationer, når det gælder at give børn, som vokser 
op uden deres biologiske familie, et hjem. i april gav tid-
ligere anbragte børn deres mening til kende

”Hvis en familie – selv med den nødvendige støtte – ikke 
kan tage sig af deres børn, eller mor og far forlader barnet, 
er staten ansvarlig for at sikre, at barnets rettigheder bliver 
overholdt samt at give barnet den bedst mulige alternative 
omsorg og opvækst”. sådan står der i fns guidelines for 
børn, der ikke kan vokse op i deres egen familie – guideli-
nes, sOs børnebyerne har været drivende kraft i at få skre-
vet og vedtaget. 

men ét er guidelines, et andet er, hvad virkeligheden er i 
mange lande. På en konference i april i Prag satte sOs 
børnebyerne emnet på dagsordenen sammen med en 
række partnere, blandt andet europa Kommissionen og 
betterCarenetwork. På konferencen ”Quality in alternative 
Care” deltog beslutningstagere, ngO’er, folk, som arbejder 
med børn i pleje og ikke mindst dem, det hele handler om: 

40 unge, som er vokset op uden deres forældre, gav deres 
besyv med om, hvordan børn, der vokser op under alterna-
tive forhold uden for deres biologiske familie, får de bedst 
mulige forhold.

Hovedformålet med konferencen var at diskutere, hvordan 
man kan hjælpe de unge til at udvikle sig til stærke individer, 
hvordan stat og private aktører sikrer kvaliteten af plejen til 
de unge, og om muligt skabe bedre samarbejde om at nå 
målsætningerne. 

”For mange er 
vi måske kun et 

navn i en journal. 
Men for os handler 

det om vores liv,” 
sagde en af de 

tidligere anbragte. 

Foto: N
. Ilievska

foto: b
enno n

eelem
an

fo
to

: m
ar

ie
 K

oe
fo

ed

Hør SOS-børn fortælle om deres familie på www.myfamilyis.org

VIRTUEL BØRNEBY: 
Ta’ med på besøg i en 
SOS-børneby i Botswana.

vi sKal lÆre at 
Klare Os selv, 

UDen vOres sOs-mOr, 
UDen børneby-leDeren 
Og børnebyen.

tshimologo baise,
Ungdomshuset i tlokweng
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sOs børnebyerne Danmark har til formål at give så mange 
forældreløse og sårbare børn som muligt en tryg opvækst 
og et kærligt hjem. Derfor gennemfører sOs børnebyerne 
hvert år kampagner og andre aktiviteter for at samle penge 
ind som en del af organisationens strategi om at skabe 
vækst for at nå flere børn. at investere i vækst går hånd i 
hånd med, at sOs børnebyerne har et konstant fokus på at 
holde udgifterne nede. når sOs børnebyerne bruger penge 
på indsamling, sker det med en målsætning om samlet set 
at få mindst fem kroner ind, for hver krone brugt. i 2011 var 
denne ratio på 6,20 kr.

målsætningen er, at højst 10 procent af de samlede indtæg-
ter må bruges på administration. administrationsprocenten 
var i 2011 på 6,2 procent. administration er nødvendig for at 
sikre, at pengene når frem, og at faddere og andre bidrag-
ydere får de informationer, de har brug for. 

sÅDan brUger vi Pengene

10 lande, der har modtaget flest penge, 
inkl. fadderskaber

støtten fordelt på projekttyper

sOs børnebyerne Danmark følger

organisationens internationale strategi om 

at nå ud til flere børn. Danskernes bidrag 

til det internationale arbejde er procentvis 

mere end fordoblet de seneste år. 

 børnebyer 36%
 Ungdomshuse 2%
 børnehaver 2%
 skoler 4%
  socialcentre, lægeklinikker  
og familieprogrammer 22%

 Uddannelsescentre 5%
 nødhjælp 29%
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 rwanda 11.674.261 kr.
 ethiopien 11.642.508 kr.
 somalia 11.287.655 kr.
 Kenya 10.940.710 kr.
 indien 7.322.731 kr.
 Peru 5.871.108 kr.
 botswana 5.612.736 kr.
 Haiti 5.358.934 kr.
 Colombia  4.354.565 kr.
 burundi 3.761.808kr.

rwanda

ethiopien

somalia

Peru

indien

botswana

Columbia
burundi

Kenya

Haiti

indsamlede midler 2006-2011

Her kom støtten fra

resUltatOPgørelse 2011

Det gik pengene til

 Omkostninger til indsamlingsaktiviteter 15%
 administration 6%
 internationalt kontingent 2%
 formålsbestemt arbejde i Danmark 3%
 fadderskabsstøtte 31%
 Drifts- og projektstøtte 43%

 fadderskabsbidrag 42%
 Kampagner 25%
 arv og testamenter 13%
 Offentlig støtte 1%
  virksomheder, sponsorater 
samt øvrige gaver og bidrag 12%

 finansielle indtægter 7%
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42%
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7%
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sOs børnebyerne har ikke tilladelse til at foretage lands-
indsamlinger og modtager kun i begrænset omfang offentlig 
støtte. Derfor er sOs børnebyerne helt afhængig af støtten 
fra faddere, bidragydere og virksomheder.

i 2011 var der 29 lønnede medarbejdere på kontoret i 
København. stort set alle medarbejdere i sOs-børnebyer 
og på projekter er lokalt ansatte. Det garanterer en høj grad 
af lokal forankring og bidrager til at holde omkostningerne 
nede. Omkring 600 frivillige i danske lokalgrupper og på 
kontoret i København arbejdede ulønnet for sOs børne-
byerne. både internationalt og i Danmark gennemgår autori-
serede revisorer sOs børnebyernes regnskaber. 

revisorpåtegnede årsrapporter kan findes på 
www.sosbornebyerne.dk.

2011 2010
DKK DKK'000

indsamlede midler mv.  184.461.117  156.399 
finansielle poster  13.649.395  8.642 

samlede indtægter  198.110.512  165.041 

Omkostninger vedrørende indsamlingsaktiviteter  29.577.211  22.553 

internationalt kontingent  3.316.199  3.141 
administrationsomkostninger  11.365.077  8.837 
samlede omkostninger  44.258.487  34.531 

resultat før formålsbestemte uddelinger  153.852.025  130.510 

formålsbestemt arbejde i Danmark  5.868.080  5.246 
Uddelinger, fadderskabsstøtte  62.527.938  57.146 
Uddelinger, drifts- og projektstøtte  85.272.237  67.133 
samlede uddelinger til formålsbestemt arbejde  153.668.255  129.525 

resultat efter formålsbestemte uddelinger  183.770  985 

skat af årets resultat 0 0 
Årets resultat  183.770  985 

forslag til resultatdisponering  183.770 
Overført til rådighedskapital  183.770 
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De stÅr bag

Charlotte nielsen
socialrådgiver,
sOs-frivillig i bramming

Peter völker 
vicegeneralsekretær, 
sOs Kinderdorf international

Charlotte gøtzsche 
Programmør, 
sOs-frivillig i silkeborg

inge lise Kjeldsen Wilhjelm 
lærer, 
sOs-frivillig i ledøje-smørum

lars munch 
adm. dir. JP/Politikens Hus

Direktør: 
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Hanne elisabeth rasmussen

resultatet af fondens finansielle poster udgjorde 13,6 mio. kr.  
Det er fondens politik at minimere finansiel risiko, hvorfor 
langt den overvejende del af de finansielle aktiver er place-
ret i danske stats- og realkreditobligationer.

Årets resultat før uddelinger er et tilfredsstillende overskud 
på 153,9 mio.kr.

Uddelinger til formålsbestemt arbejde steg i 2011 til 153,7 
mio. kr. fra 129,5 mio. kr. i 2010. formålsbestemt arbejde i 
Danmark er steget i forhold til niveau for 2010, grundet en 
øget indsats i programarbejdet fra dansk side.

Den uddelte fadderskabsstøtte på 62,5 mio. kr. betaler for 
sOs-børns opvækst og uddannelse. Pengene går bl.a. til 
mad, tøj, fritidsaktiviteter, skolegang, lægehjælp samt drift af 
institutioner og programarbejde tilknyttet sOs-børnebyerne. 
De uddelte 90 pct. af fadderskabsbidragene fordeles med 
75 pct. direkte til sOs-børnebyen, og 15 pct. til driftsstøtte 
til øvrige projekter. Denne fordeling sker for at kunne sikre 
den nødvendige hjælp til alle børn i sOs-børnebyernes pro-
jekter. ved at fordele en mindre del af fadderskabsbidragene 
kan fonden sammen med sOs-fadderne hjælpe flest mulige 
børn til et godt liv og en tryg barndom.

Hanne Høiberg 
Journalist og forfatter

esther Jensen 
restauratør, 
sOs-frivillig i Holstebro

lars Ole Kornum 
Direktør

protektor: 

bestyrelse:

formand bjørn bogason  
fhv. vicedirektør

næstformand Jess myrthu  
seniorpartner, 
kommunikationsrådgiver
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sOs-børnebyerne Danmark opnåede i 2011 samlede ind-
tægter på 198,1 mio. kr. i 2011 mod 165,0 mio. kr. i 2010. 
De samlede indtægter indeholder indsamlede midler for 
184,5 mio. kr. og finansielle poster på 13,6 mio. kr. stig-
ningen fra 156,4 mio. kr. sidste år til 184,5 mio. kr. i 2011 
relaterer sig primært til øgede indsamlede midler fra fad-
derskabsbidrag, indsamlingen til afrikas Horn samt arve-
indtægter.

Årets samlede fadderbidrag steg fra 75,3 mio. kr. i 2010 til 
82,6 mio. kr. i 2011, hvilket kan henføres til flere tegnede 
fadderskaber samt en forhøjelse af fadderbidrag pr. tegnet 
fadderskab, mens der er indbetalt lidt færre gaver til sOs-
børnene og sOs-børnebyerne. fadderskabsbidragene 
anvendes til at dække alle udgifter til børnenes opvækst, 

herunder også skole og sundhedspleje. bidragene dækker 
også driftsudgifter i børnebyen og løn til bl.a. sOs-moderen.
 
Årets indtægter fra gaver, bidrag, arvebeløb mv. fra private 
og virksomheder steg med 8,1 mio. kr. til 46,2 mio. kr. i 
2011. stigningen relaterer sig til øgede arveindtægter, mens 
indsamling fra virksomheder og fonde er faldet. 

indtægterne fra aktiviteter, såsom kampagner, steg fra 40,8 
mio. kr. i 2010 til 53,4 mio. kr. i 2011. stigningen relaterer 
sig primært til en ekstraordinær indsamling til afrikas Horn, 
der alene indbragte sOs børnebyerne Danmark 22,6 mio. 
kr. i 2011. til gengæld er bidrag fra Danmarks indsamling 
og direct mails faldet markant i forhold til i 2010. bidrag fra 
tips- og lotto-midler er på niveau med 2010.

sOs børnebyerne i DanmarK 
UDviKlingen i regnsKabsÅret 2011

Jeg KenDer sOs 
børnebyerne 

sOm en blOmstrenDe 
OrganisatiOn, Der  
virKelig er vÆrD  
at støtte. Jeg Har  
gennem tiDen besøgt 
flere børnebyer Og 
Har set Den glÆDe, 
sOm Hver en KrOner 
gør fOr børnene. 

HKH Prinsesse benedikte

Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse benedikte

Den udbetalte projekt- og driftsstøtte på 72,1 mio. kr. anvendes 
til etablering og drift af fondens nye og eksisterende projekter, 
herunder børnebyer, skoler, børnehaver, familie-programmer 
mv. 

sOs-børnebyerne Danmarks udvikling i 2011 er forløbet godt, 
om end den relative udgift til indsamling er steget i forhold til 
2010 og de almindelige indsamlingsaktiviteter har haft en for-
holdsvis ringere effekt i forhold til tidligere år. fonden vurderer 
dog, at disse forhold ikke væsentligt ændrer grundlaget for 
sOs-børnebyerne Danmarks strategi 2011-2016. indsamlings-
niveauet for 2012 forventes at ligge på niveau med indsamlin-
gen for 2011. Årsagen er, at indsamlingsresultatet for 2011 blev 
påvirket af en stor, ekstraordinær indsamling til afrikas Horn. 

i 2012 forventes det, at omkostningerne vedrørende indsam-
lingsaktiviteter vil stige grundet investering i nye områder 
for indsamling. Dette er en del af den langsigtede strategi, 
med en forventning om, at indtægterne igen vil stige i 2013. 
administrationsomkostningerne forventes i 2012 fastholdt 
på niveau med 2011. 

Den revisorpåtegnede årsrapport findes på 
www.sosbornebyerne.dk.

selvfølgelig er Det Dyrere at give et 
fOrÆlDreløst barn alt enD blOt at HOlDe 

barnet i live. men investeringen i en tryg 
familie KOmmer mange gange igen, Og Det  
er man iKKe i tvivl Om, nÅr man møDer De nU  
vOKsne, sOm er OPvOKset i en sOs-børneby.”

lars Ole Kornum - bestyrelsen
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tlf.:  33 73 02 33
fax: 33 73 02 30

e-mail: info@sosbornebyerne.dk
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Kl. 9:00 – 15:00 fredag 
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