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sos børnebyerne er under pres 
pÅ grund Af den økonomiske krise, 
men indsAtsen for udsAtte børn 
og deres fAmilier bleV stAdig 
udVidet i 2012, for behoVet Vokser 
i tAkt med krisen

2012 var et svært år for mange. krisen kastede millioner 
af mennesker ud i fattigdom og arbejdsløshed. også sos 
børnebyerne mærkede krisen. Alligevel lykkedes det os at 
udvide aktiviteterne i takt med, at behovet voksede. det er i 
høj grad støtte fra lande som danmark, der gjorde det muligt 
på globalt plan at hjælpe næsten 1,6 millioner børn og deres 
familier i lokalsamfundene, via nødhjælp og i børnebyerne.

takket være danske bidrag kunne vi for eksempel åbne en 
helt ny børneby i sylhet i det nordøstlige bangladesh. her 
er plads til 140 forældreløse og udsatte børn, en lægeklinik 
og et familieprogram for nogle af de mest udsatte børn og 

 direktøren skriVer 

Alle børn hAr ret 
til en bArndom 

deres familier i lokalområdet. sos børnebyerne danmark 
har også overtaget finansieringsansvaret for børnebyerne i 
stonetown, Zanzibar, og eldoret, kenya.

den længerevarende økonomiske krise betyder dog også, 
at sos børnebyerne internationalt har været tvunget til at 
udskyde målet om at nå en million forældreløse og udsatte 
børn, der får direkte hjælp, fra 2016 til 2020. det vil sige, at 
vi trods modgang stadig vil hjælpe flere børn, men ikke så 
hurtigt som vi regnede med, før krisen satte ind.

forebygger forældreløshed
Ved udgangen af 2012 stod sos børnebyerne danmark 
for i alt 91 projekter spredt over fem kontinenter. det kunne 
vi ikke gøre, hvis vi ikke havde en trofast skare af danske 
støtter, som anerkender, at familien og barndommen er 
noget ganske særligt.

At barndommen er noget helt specielt understreges af, at 
børnene har deres eget sæt menneskerettigheder, fns 
konvention om barnets rettigheder, også kaldet børnekon-
ventionen. børn har særlige rettigheder, fordi de har brug 
for særlig beskyttelse. sos børnebyerne arbejder altid med 
udgangspunkt i børnekonventionen.
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20 procent af verdens 
befolkning lever under 
fattigdomsgrænsen på 
godt syv kroner om dagen. 
FN og Verdensbanken 
anslår, at den økonomiske 
krise har drevet yderligere 
47-84 millioner mennesker 
ud i fattigdom. Tallene i 
figuren viser, hvor mange 
procent af befolkningen, 
der lever under fattigdoms-
grænsen i forskellige dele 
af verden.
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udover at børn har et særligt behov for beskyttelse, udvik-
ling, overlevelse og medbestemmelse for at have et godt 
børneliv nu og her, er barndommen fundamentet for, at et 
barn kan vokse op og blive en voksen, der bidrager positivt 
til udviklingen af sit lokalsamfund og sit land.

barndommen er helt speciel
noget af det værste, et barn kan komme ud for, er at skulle 
leve uden sine forældre. Arbejdsløshed og emigration i jag-
ten på arbejde splitter familier, ligesom økonomiske udfor-
dringer lægger pres på familiers evne til omsorg og mulig-
heder for at håndtere en vanskelig hverdag. derfor fastslår 
den nye danske programpolitik, som sos børnebyerne ved-
tog i 2012, at vi skal have endnu mere fokus på de mange 
børn, der er i farezonen for at miste deres forældre. 

støtte til udsatte familier i lokalsamfundet forebygger, at 
fattigdom, uvidenhed eller sygdom fører til, at forældre må 
opgive deres børn. derfor undervises familierne i for eksem-
pel ernæring, hygiejne, sundhed, børnerettigheder og god 
børneopdragelse uden brug af fysisk afstraffelse. mange 
familier får tilbud om kompetenceudvikling og deltagelse i 
spare- og lånegrupper, så de kan starte indtægtsgivende 
virksomhed. 

børn, der allerede har mistet forældreomsorgen, har stadig 
mulighed for at vokse op i en tryg sos-familie sammen 
med andre børn og en sos-mor i en børneby. unge, der 
er vokset op i en sos-børneby, støttes i at gennemføre en 
uddannelse, og de, der er interesserede, tilbydes træning i 
iværksætteri, så de kan starte deres eget firma. et strukture-
ret udslusningsforløb forbereder de unge på at tage ansvar 
for deres eget liv.

samarbejde med myndighederne
gennem systematisk vidensdeling med andre organisationer 
og lokale myndigheder er sos børnebyerne også med til at 
påvirke myndigheder og beslutningstagere til at leve op til 
deres ansvar om at beskytte børns rettigheder.

Alene kunne vi ikke gøre det enorme stykke arbejde. der-
for er vi uendeligt taknemmelige over de mange faddere, 
frivillige, virksomheder, fonde og dAnidA, som hjælper os 
med at sikre, at stadigt flere børn får opfyldt deres ret til en 
ordentlig barndom.

Hanne Elisabeth Rasmussen har været direktør for 
SOS Børnebyerne Danmark siden 2007. Dette er 

hendes sidste årsberetning, da hun har fået nyt job 
som Chief Operating Officer i SOS Børnebyernes 

internationale organisation. Dermed bliver hun en af tre 
direktører i den internationale organisations direktion.
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den globAle, økonomiske krise 
skAber større ulighed. gAbet 
mellem dem, der hAr, og dem, 
der ikke hAr, Vokser oVerAlt. 
som sædVAnlig er det børnene 
i de fAttigste fAmilier, det gÅr 
hÅrdest ud oVer

selvom den snart fem år gamle globale økonomiske krise 
paradoksalt nok har medført mere lighed mellem rige og 
fattige lande, fordi mange udviklingslande i kriseårene har 
oplevet højere vækstrater end de rige lande, har væksten 
i udviklingslandene overhovedet ikke nået de fattigste og 
mest udsatte. 

tre af fns centrale 2015 mål er nået tre år inden 2015, lød 
det gode budskab fra fn i 2012. fattigdommen er halveret, 
lige så mange piger som drenge går i skole, og adgangen til 
rent vand er øget. men hvor nogle af de knapt så udsatte i 
udviklingslandene har formået at arbejde sig ud af relativ fat-
tigdom, er mange af de mennesker, der i forvejen levede på 
eksistensminimum, røget helt ned på bunden. krisen bety-
der, at yderligere 47-84 millioner mennesker er kastet ud i 
ekstrem fattigdom ifølge fn og Verdensbanken.

når et land bliver gradvist mere udviklet, forsvinder ufag-
lærte jobs, og udkantsområder forarmes, fordi institutioner, 
industri og mennesker flytter derhen, hvor der er bedst 
adgang til kvalitetsuddannelse og gode jobs. klimaændrin-
gerne påvirker også mest dem, der ikke har råd og viden til 
at indrette sig på nye måder. samtidig har flere lande valgt 
at skære ned på deres sociale indsatser. gabet mellem 
dem, der har, og dem, der ikke har, vokser. 

fattigdom bekæmpes med rettigheder
selvom 90 procent af alle børn i udviklingslandene faktisk 
kommer i skole i dag, så er sandsynligheden for et godt job 

Alle børn hAr

rettigheder 
– ogsÅ i en krisetid

som voksen lille, hvis du har gået i den lokale landsbyskole 
i et udviklingsland. børnene lærer for lidt, og deres forældre 
sender dem i arbejde i stedet for. udsatte børn risikerer 
også at dø af sygdomme, der med den rette behandling 
nemt kan kureres eller holdes i ave. 

men uddannelse, leg, sundhed, sikkerhed og kærlighed er 
børns ret. en god barndom betyder også, at man kan vokse 
op og være med til at udvikle sit eget land og give sine egne 
børn en god barndom. derfor er der stadig voldsomt behov 
for det arbejde, som sos børnebyerne gør for at sikre børns 
rettigheder.

fattigdommen skal bekæmpes med rettigheder, skriver  
dAnidA i strategien for danmarks udviklingssamarbejde, 
”retten til et bedre liv” fra 2012. ifølge dAnidA, som finan-
sierer en lille men stigende del af sos børnebyernes pro-
gramarbejde, er de globale og grundlæggende rettigheder en 
markant fordelingsmekanisme. Ved at sikre alle retten til mad, 
alle børn retten til at gå i skole og alle, der bliver ramt af syg-
dom, retten til grundlæggende behandling, fordeles velfærden 
til langt flere. Ved at fremme kvinders og pigers rettigheder og 
sikre alle mennesker retten til at kunne ytre sig, organisere 
sig og deltage i at udvikle deres eget samfund, fordeles 
magten og indflydelsen til langt flere. de store forandringer 
skabes nemlig først og fremmest af befolkningerne selv. 

flere børn sikres god barndom
retten til at have en god barndom er fastslået i fns børne-
konvention, som sammen med involvering af civilsamfund 
samt samarbejde med lokale myndigheder er udgangspunk-
tet for sos børnebyernes nye programpolitik. hver gang 
vi tager os af et barn i selve børnebyen, skal ni andre børn 
udenfor børnebyen inkluderes i den forebyggende indsats i 
lokalsamfundet via sos børnebyernes familieprogrammer. 
indsatsen skal forhindre, at flere børn bliver forladt eller for-
ældreløse.

At arbejde i lokalsamfundet kræver flere kompetencer, end 
sos børnebyerne alene kan besidde. derfor samarbejder 
sos børnebyerne med og inddrager andre parter i civilsam-

børns fire grundlæggende rettigheder
ifølge fns børnekonVention
• Barnet har ret til overlevelse (mad og sundhed)
• Barnet har ret til udvikling (skolegang og fritid)
• Barnet har ret til beskyttelse (mod vold og diskrimination)
• Barnet har ret til medbestemmelse (indflydelse og deltagelse)
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fundet og myndighederne om at sikre børnene og deres 
familier de allerbedste ydelser. samarbejdet med andre 
sikrer også, at indsatsen bliver helhedsorienteret og lang-
tidsholdbar. 

en garant under krisen
et eksempel på det er samuel og hans søskende, som bor 
på en bjergtop i rwanda. de fem søskende har mistet deres 
forældre til aids, så sos børnebyerne har givet dem et lille 
lån til at købe en gris og nogle frø til deres køkkenhave, da 
adgangen til indtægter er altafgørende. familien manglede 
også et sted at bo, men da sos børnebyerne ikke har fokus 
på at bygge huse udenfor børnebyen, linkede sos børne-

foto: A.f. may

byerne samuel op med en anden organisation, som er leve-
ringsdygtig i byggematerialer. 

sos børnebyerne behandler heller ikke selv samuels lille-
søster, der lever med hiv. til gengæld har sos børnebyerne 
sørget for, at familien fik en billig forsikring, der giver adgang 
til gratis behandling på offentlige sygehuse.

At sos børnebyerne er en garant for, at de allersvageste 
børn kommer helskindede igennem krisen, beskrives i sos 
børnebyernes internationale familierapport 2012. den 
fastslår, at sos børnebyernes samlede indsats betyder, at 
hundredtusindevis af børn sikres et bedre liv. 

sÅdAn ArbeJder sos børnebyerne

Hvem? Hvad?Hvorfor? Hvordan?

Vores målgruppe er børn,
som er i fare for at miste
deres forældre eller som
allerede har mistet dem.

risikofaktorer:
- psykosociale
- sundhedsmæssige
- økonomiske
- sociokulturelle
- politiske eller
- miljømæssige forhold

børn udvikles bedst
i et omsorgsfuldt

familiemiljø.

Vi arbejder både med børn i
sos-familier og med børn,

der bor i deres egne familier.

vi har fokus på:
- at barnet skal høres
- at samarbejde på tværs
-  at udnytte eksisterende kapaciteter  

og initiativer

Vores indsats omfatter:

konkret hjælp til
f.eks. sundhed og 
uddannelse

børns
rettigheder

 kapacitets-
opbygning

7børns rettigheder



2.366 proJekter  
i 133 lAnde

82.130 

153.557

1.161.329

179.462

cA. 1,6 mio.

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

internAtionAlt
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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 2012

  i de her lande er der projekter, som 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. ofte er det sos-børne-
byer bygget med dansk støtte eller tilhørende program-
mer. i 2012 betalte danmark for 91 projekter. 

hjælpen gives til lande, der har behov for finansiering 
til for eksempel at udvide et projekt eller en børneby. 
den økonomiske krise, som ramte andre lande hårdere 
end danmark, betød også, at danmark i 2012 overtog 
finansieringsansvaret for børnebyerne i stonetown, 
Zanzibar, og eldoret, kenya.

da danske virksomheder og private frit kan vælge
hvor i verden, de ønsker at deres penge skal gøre
gavn, får mange andre lande også dansk støtte. for 
eksempel var danskere faddere for børn i 107 lande.

i 2011 år nåede sos børnebyernes hjælp i alt to 
millioner mennesker. tallet var ekstraordinært højt, 
fordi vi støttede ekstra mange børn og voksne på det 
tørkeramte Afrikas horn. færre katastrofer betød, at 
færre mennesker havde akut brug for støtte i 2012.

direkte støtte i hele Verden

internAtionAlt
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prisen pÅ fødeVArer stiger 
oVer hele Verden. stAdig flere 
fAmilier i udViklingslAndene 
hAr sVært Ved At fÅ hVerdAgen 
til At hænge sAmmen

”prisen på fødevarer er noget, alle taler om.” Zenebech des-
alegne er sos-mor i etiopien, men hun bekymrer sig om det 
samme, som du og jeg gør, når vi mødes over køledisken i 
et dansk supermarked.

i 2012 var 80 procent af usAs landbrug ramt af tre måne-
ders tørke. et dårligt høstudbytte kombineret med, at den 
rige verden bruger korn, majs og sukkerør til biobrændstof, 
får priserne til at ryge i vejret i resten af verden, fordi der er 
mere rift om den smule mad, der er til salg.

Allerede i 2008 strøg de internationale fødevarepriser op på 
deres højeste niveau i 30 år. det, sammen med den globale 
finanskrise, der satte ind på det tidspunkt, skubbede mil-

lioner af mennesker ud i fattigdom og sult. og priserne på 
fødevarer bare stiger og stiger. 

Vi mærker det alle sammen. i danmark i 2008 kostede et 
brød pludselig 16 procent mere, og priserne er fortsat med 
at stige. Andre steder i verden er situationen værre. i etio-
pien er prisen på kød og æg gået op med over 200 procent 

Regeringerne i 28 udviklingslande har skåret på udgifterne til social 
beskyttelse under krisen. I 2008 brugte de 1,9 procent af BNP på 
social beskyttelse. I 2010 var tallet faldet til 1,6 procent.

Alle børn hAr ret til oVerleVelse
krisen truer børns ret til mAd 

udgifter til sociAl beskyttelse
2008-2010

foto: Jens honoré
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siden 2007. prisen på spaghetti, ris, spiseolie, sukker og 
teff, der bruges til at lave etiopiske fladbrød, er fordoblet.

prisstigninger gør ondt
selvom vi også har oplevet, at mad er blevet dyrere i dan-
mark, er vi stadig et af de mest privilegerede lande. ikke 
bare fordi, vores prisstigninger har været mindre end så 
mange andre steder, men også fordi, vi bruger en relativt 
mindre procentdel af vores indtægter på mad.

danskerne bruger i gennemsnit omkring 27 procent af 
indkomsten på bolig og kun cirka 10-13 procent på mad. i 
udviklingslandene bruger befolkningen mellem 50 og 80 pro-
cent af deres indtægter på mad. her gør en prisstigning på 
16 procent på fødevarer virkelig ondt på pengepungen, for 
der er ikke andre steder at spare, og de færreste har penge 
i banken til dårlige tider.

det går hårdt ud over børnene og deres mødre. 178 mil-
lioner eller en tredjedel af alle verdens børn under fem år 
lider af fejlernæring, og hvert år fødes 19 millioner børn 
underernærede, fordi deres mor ikke får mad nok under gra-
viditeten. når mødrene og børnene har det svært, lider hele 
familien, og det betyder, at flere børn er i risiko for at blive 
opgivet af deres familier, som ikke kan klare at brødføde alle 
børnene.

fAktA om børn og oVerleVelse

• I 2010 døde 85 børn ud af 1000 i Kenya inden, de fyldte fem år. 
• Samme år døde 76 børn ud af 1000 i Tanzania  

inden, de fyldte fem år. 
• 16 procent af alle børn under fem år lider af fejl-  

eller underernæring i kenya og tanzania.
• I Danmark døde kun 4 ud af 1000 børn under fem år i 2010.  

Who har ikke registreret nogen fejl- eller underernærede danske børn.

feJlernæring blAndt børn under 5 År

Alle børn
under 5 År

omrÅder hVor flest børn 
lider Af feJlernæring

børns overlevelse sikres
for at sikre at så mange børn som muligt får deres ret til 
overlevelse opfyldt, har sos børnebyerne danmark i år 
overtaget finansieringen af sos-børnebyerne i eldoret i 
kenya og stonetown i Zanzibar, tanzania.

op mod 1,2 millioner børn i kenya er blevet forældreløse 
på grund af aids, og omkring 130.000 børn lever på gaden, 
hvor mange tvinges til børnearbejde og prostitution for at 
skaffe penge til mad. børnebyen i eldoret består af 15 fami-
liehuse, ungdomshuse, grundskole og overbygningsskole 
og en børnehave, hvor nogle af de forældreløse og udsatte 
børn kan få en ordentlig barndom. børnene lærer også at 
dyrke nyttehaver og passe husdyr.

i tanzania lider 16 procent af alle børn af fejl- eller under-
ernæring. nogle af dem får hjælp i børnebyen stone town, 
hvor et sundhedscenter og et familieprogram er åbent for 
lokalbefolkningen. familierne i programmet modtager hjælp, 
der er skræddersyet til den enkeltes behov. det kan for 
eksempel være dækning af udgifter til børnenes uddan-
nelse, lektiehjælp og fødevarehjælp. blandt aktiviteterne er 
også information om kost og sundhed, hiv og aids og under-
visning, der skal lede til arbejde og indtægter for de fattige 
familier. 

178 millioner eller en 
tredJedel Af Alle Ver-

dens børn under fem År lider 
Af feJlernæring.

sos børnebyernes
familierapport 2012

178 millioner børn 
lider af fejlernæring. 
Størstedelen af dem 
lever i Afrika og Asien.
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der er sket rigtig meget i 
udViklingslAndene de seneste 
Årtier. for eksempel stArter 
90 procent Af børnene i 1. klAsse i 
dAg, men mAnge dropper ud 
igen. derfor skAl børnene 
sikres kVAlitetsuddAnnelse

i mange år har støtte til uddannelse i udviklingslandene 
været leveret efter opskriften ”byg en skole og sæt børn i 
den.” i dag er skolerne opført langt de fleste steder, og 90 
procent af børnene i udviklingslandene starter faktisk i 1. 
klasse. problemet er, at mange af dem dropper ud igen, 
fordi de ikke lærer noget, de kan bruge til noget, eller fordi 
de bliver trætte af at få for mange tæsk.

derfor er fokus nu på at få udviklet skolerne fra at være 
kæft-trit-og-retning i overfyldte klasselokaler med masser 
af udenadslære til at være kvalitetsfyldte uddannelser, der 
ruster børnene til et moderne liv.

Danske værdier ud i verden
”sos børnebyerne i danmark er blandt de største sos-
organisationer i verden. dermed spiller vi en central rolle i 
vores internationale paraplyorganisation. når vi deltager i 
internationale møder, bringer vi de danske værdier som  
rettigheder, kvalitet og demokrati ind i vores verdensom-
spændende organisation,” forklarer kasper kanstrup. han  
er programchef i sos børnebyerne danmark og deltager i 
en styregruppe, der udvikler arbejdet med uddannelse og 
sundhed i Afrika og mellemøsten.

tidligere har sos børnebyerne mest fokuseret på egne 
sos-skoler, som altid har leveret kvalitetsuddannelser  
med aktiv indlæring. de erfaringer udbredes nu til alminde-
lige folkeskoler i for eksempel etiopien. med penge fra  
danmarks indsamling 2011 er 800 etiopiske lærere blandt 
andet sendt på efteruddannelse på et lokalt universitet.  
kurserne skal inspirere til mere elevcentreret undervisning 
og styrke fagligheden i især de naturvidenskabelige fag. 
samtidig kommer skoleledere og repræsentanter fra skole-
bestyrelserne på skolebænken for at lære om moderne 
ledelse, monitorering og evaluering.

eleverne stiller spørgsmål
netsanet chalachew er biologilærer på tana maib secodary 
school i bahir dar. han forklarer: ”Vi er tit lidt forsigtige med 
at aktivere eleverne, for hvordan vil de reagere? med det 

kursus, vi lige har været på, er vi mange, der har fået mod 
på at ændre vores metoder, og vi støtter hinanden. nogle 
elever spørger, om vi kan nå lige så meget, hvis vi ikke læn-
gere forelæser, men i stedet giver dem mere tid til at eks-
perimentere og selv finde svarene. men de lærer så meget 
mere. de lærer at stille spørgsmål og være kritiske.” 

de etiopiske myndigheder har vist stor interesse for pro-
grammet, og skoler andre steder i landet ønsker nu også at 
deltage. 

2500 børn i en skole
i nabolandet somaliland er der behov både for helt basale 
investeringer i infrastruktur og for at opgradere kvaliteten af 
undervisningen. kun 39 procent af somalilands børn kom-
mer i skole, og mange får aldrig fuldført skolegangen. der 
kan være op mod 2500 børn på en enkelt skole, hvor der 
måske kun er otte toiletter og intet vand. børnene, og ikke 
mindst de piger, der er omskåret, bliver syge af den dårlige 
hygiejne, og mange piger dropper ud.

Alle børn hAr ret til udVikling 

kVAlitetsuddAnnelse 
er VeJen frem

Figuren viser tydeligt, at stadig færre børn ryger ud af 
verdens uddannelsessystemer. Fra SOS Børnebyernes 
Familierapport 2012.

færre børn gÅr ikke i skole  
1999-2009

foto: s
erger e
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der mangler også kvalificerede lærere i somaliland. derfor 
er sos børnebyerne i gang med at bygge en ny skole, der 
kan bruges som inspiration for myndighederne, samtidig 
med at et dAnidA-støttet projekt hjælper myndighederne 
med at øge kvaliteten af undervisningen i de offentlige 
skoler. lærere, skoleledelse og skolebestyrelse kommer 
på kursus i børns rettigheder, og de får nye pædagogiske, 
administrative og organisatoriske værktøjer. 

de lærer for eksempel om konflikthåndtering og om at 
undervise effektivt uden at bruge fysisk afstraffelse. børn 
er selv med til at præge undervisningen, fordi de deltager 
i børnerettighedsgrupper og aktiviteter på skolerne og i 
lokalsamfundet. forældrene involveres gennem møder med 
lærere og lokale kampagner. projektet styrker samtidig den 
lokale sos-organisation i somaliland, dens partnere og 
andre lokale aktører, som tit ved meget lidt om, hvordan 
man beskytter og fremmer børns rettigheder.

skoler overdrages til myndighederne
flere steder i verden er vi også i gang med gradvist at over-
drage ansvaret for dansk-støttede sos-skoler til de lokale 
sos-organisationer og myndigheder. i dag er der fri under-
visning i mange lande. derfor bør myndighederne også 
betale for lærerlønninger på sos-skolerne. 

fAktA om børn og skolegAng

• Antallet af børn, der ikke gik i skole, faldt fra 106 millioner  
i 1999 til 67 millioner i 2009.

• 90 procent af alle børn i udviklingslandene starter i skole,  
men kun lidt over halvdelen får mere end seks års uddannelse.

• 98 procent af de børn, som vokser op i en SOS-børneby,  
gennemfører 1.-6. klasse. 44 procent afslutter 9. klasse,  
mens 21 procent gennemfører en ungdomsuddannelse.  
17 procent får en universitetsuddannelse.

• Kun 7 procent af danske anbragte børn opnår en studentereksamen.

de Voksne bliVer ogsÅ uddAnnet
i samarbejde med det obelske familiefond er sos børnebyerne i gang med at udbygge sit uddannelsescenter 
i karen ved nairobi, kenya. søren bojer nielsen, direktør for det obelske familiefond, har besøgt uddannel-
sescentret for at besigtige nybyggeriet: ”Jeg var meget imponeret over, hvad vi så. imponeret over det arbejde i 
udfører i nairobi og ikke mindst imponeret over det personale, jeg mødte.”

uddannelsescentret spiller en central rolle i sos børnebyernes arbejde. her lærer sos-mødre om børneopdra-
gelse, børnerettigheder, hygiejne, ernæring, samt om hvordan man bedst muligt møder børn, der har været udsat 
for traumatiske oplevelser. undervisningen er udviklet i samarbejde med kenyatta universitet i nairobi.

målet er, at undervisningen skal være med til at sætte standarder for, hvad man skal kunne, når man beskæftiger 
sig med børn eller arbejder i børneforsorgen i kenya. i dag kan hvem som helst åbne en institution. dermed er 
sos børnebyerne med til at løfte kvaliteten i arbejdet med alle kenyas udsatte børn.

”Vi kan godt bidrage med mindre forbedringer, men vores 
hovedfokus vil være på at skabe demokratisering. Vi kan for 
eksempel hjælpe med at få etableret forældreorganisationer, 
skolebestyrelser og elevråd,” forklarer kasper kanstrup. 

foto: c
. lesske
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krig og uro gør det fArligt At 
Være bArn. sos børnebyerne 
mÅtte rykke ud mAnge gAnge 
i 2012 for At beskytte børn mod 
Vold og oVergreb

selvom fns børnekonvention fastslår, at alle børn har ret 
til beskyttelse mod vold og andre overgreb, gør krig og uro 
det farligt at være barn mange steder. det afspejledes også 
adskillige gange i sos børnebyernes arbejde i 2012. flere 

sos-børnebyer måtte evakueres på grund af krig og uro,  
for sos børnebyerne kan jo ikke bare trække sig ud og lade 
sos-familierne klare sig selv.

Allerede i starten af året måtte børn og personale fra børne-
byen socoura i mali evakueres på grund af uroligheder i  
landet. malis præsident Amadou toumani touré blev afsat 
ved et militærkup den 22. marts. oprørsgruppen mnlA, 
liberation Army of Azawad, indtog den nordlige og østlige 
del af landet umiddelbart efter, og sos børnebyerne fryg-
tede, at oprørerne også ville indtage byen mopti, som ligger 
tæt på socoura. 140 børn, medarbejdere, sos-mødre  
og sos-tanter blev derfor evakueret til børnebyerne  
sanankoroba og kita i den sydlige del af landet.

Alle børn hAr ret til beskyttelse 

Vold er forbudt for børn

fAktA om børn rAmt Af krig

• Børn er særligt udsatte under krig og uro: De er nemme ofre for miner og våben. De risikerer bortførelser og 
rekruttering som børnesoldater. de er i risiko for seksuelle overgreb. tit mangler de viden om, hvordan de skal 
få del i nødhjælpen og bliver derfor snydt. de risikerer også at blive skilt fra deres forældre under flugt, eller 
deres forældre kan blive dræbt.

• Når skoler og hospitaler bombes, mister børnene adgang til den trygge hverdag, en uddannelse og et godt hel-
bred.

• Det er svært at sætte tal på ofrene for krig og katastrofer. Når mennesker drives på flugt, områder affolkes og 
strukturer bryder sammen, mister myndighederne overblikket, og der er svært at vide, om de tidligere beboere 
er døde, i flygtningelejre eller emigreret for altid. 

foto: line grove hermansen
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i tusindvis af sydsudanske børn, der havde boet i sudan fra 
før, landet blev delt i to, blev desuden smidt ud af sudan og 
tvunget på flugt til sydsudan. sos børnebyerne hjalp med 
nødcentre og gav støtte og husly til de hårdest ramte børn.

syriens børn krænket
i syrien stod børnebyen i Aleppo tom ved udgangen af året, 
efter at alle sos-børn blev evakueret til børnebyen i damas-
kus. ”Vi håber alle sammen, at freden snart bryder ud, og 
at sos-børnene fra Aleppo kan komme hjem igen,” siger 
rasha muhrez fra regionskontoret i damaskus.

en fn-rapport dokumenterede i 2012, at syriens børns 
rettigheder blev krænket massivt under konflikten. skoler 
blev angrebet, børn blev nægtet medicinsk behandling, og 
børnesoldater på helt ned til 10 år blev udsat for tortur og 
seksuelle overgreb.

”Alle børn har ret til beskyttelse, også under en konflikt. når 
børn bliver dræbt eller såret på grund af urolighederne, er 
det inhumant,” siger sos børnebyernes internationale gene-
ralsekretær richard pichler.

enormt behov for hjælp
elfenbenskysten var igennem en lang urolig periode, der 
sendte hundredetusindvis på flugt. det gjaldt også alle børn 
og unge i sos-børnebyen i udkanten af hovedbyen Abidjan, 
som måtte evakueres, og store dele af beboerne i området. 
sos børnebyerne uddelte nødhjælp til flygtninge fra elfen-
benskysten inden for landets grænser og i nabolandet libe-
ria. flygtningene fik rådgivning om, hvornår og hvordan de 
kunne vende hjem.

da folk endelig vendte hjem efter mere end et halvt år, var 
behovet for hjælp enormt, og fn konstaterede, at krigen 
havde ramt børnene særligt hårdt. mange børn mistede for-
ældrene under krigen og flugten, så det var nødvendigt at 
udbygge børnebyen udenfor Abidjan. 

samtidig var 477 skoler ødelagt i landet, og 67.500 børn 
stod uden adgang til uddannelse. mange børn havde mistet 
livet, var blevet såret, udsat for seksuelle overgreb eller 
rekrutteret som børnesoldater. 

de registrerede tal er forholdsvis lave, men erfaringerne 
viser, at mange overgreb aldrig bliver rapporteret. enten 
fordi fortsat uro gør det farligt og svært at følge op. fordi 

fysisk AfstrAffelse er ogsÅ Vold

fysisk afstraffelse af børn er stadig uhyre almindeligt i mange lande. sos børnebyerne respekterer normalt lokale 
kulturer, men fns børnekonvention fastslår, at børn har ret til beskyttelse mod alle former for vold, mishandling og 
overgreb. derfor har børn også ret til at blive beskyttet mod fysisk afstraffelse.

børn kan få varige skader af at blive slået eller revset. fysisk afstraffelse kan have en stærk negativ indvirkning 
på, hvordan børnene udvikler sig mentalt, og hvordan de opfører sig i fremtiden. tæsk kan også skade børns ind-
læringsevne.

mange udviklingslande ikke har folkeregistre og derfor ikke 
har et overblik over befolkningerne. eller fordi folk er bange 
for at rapportere om overgrebene i et land, hvor tilliden til, 
at myndighederne er i stand til at passe på folk, kan ligge 
på et lille sted. 

til gengæld kunne fn konstatere, at børnene fortsat var 
udsat for overgreb efter, at uroen stoppede.

børnevenlige zoner
børn, der har været udsat for voldsomme oplevelser som 
flugt og krig, har mest af alt brug for at finde en tryg base 
igen. de skal i skole for at få genskabt en normal hverdag, 
og de skal have lov at lege, så de kan få bearbejdet de 
voldsomme oplevelser. derfor etablerer sos børnebyerne 
særlige børnevenlige zoner for børn, der er ramt af krig og 
katastrofer. 

foto: Virginie n
guyen h
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mAnge Voksne Vægrer sig 
Ved At lAde børn bestemme 
Alt for meget. men retten 
til At bliVe hørt, nÅr der skAl 
tAges beslutninger, der 
Vedrører bArnets eget liV, 
er fAstslÅet i fns børne- 
konVention

et halvt hundrede børn i 8-10-års-alderen er forsamlet i 
sos-børnebyen i gikongoro i det sydvestlige rwanda. 
lokalet er klinet ind i på en terrasse i bjergsiden, og til den 
anden side er der fri udsigt til den demokratiske republik 
congos vulkaner i det fjerne. dem værdiger børnene dog 
ikke et blik, for de er optaget af at forklare, hvorfor det er 
vigtigt for børn at kende deres rettigheder, og hvorfor børn 
selv skal være med til at føre rettighederne ud i livet.

”når man kender sine rettigheder, er man bedre beskyttet,” 
fortæller en dreng. han er medlem af en børnerettigheds-
klub tilknyttet sos-skolen, hvor der også går børn fra lokal-
samfundet. 

fns konvention om barnets rettigheder fastslår, at ikke 
bare har børn ret til overlevelse, udvikling og beskyttelse. 
de har også ret til medbestemmelse. det føler børnene i høj 
grad bliver opfyldt i deres klub. de har selv valgt at være 
med i klubben, og de bestemmer selv alle aktiviteter. børne-
ne værdsætter også, at deres mening altid bliver hørt i bør-
nebyen. de må selv bestemme, hvilket tøj, de har på, når de 
ikke lige er i skoleuniformen, og de er med til at planlægge 
hverdagen i børnebyen og sos-skolen. 

børn kan hjælpe børn
børnene i klubben understreger, at ”vi får opfyldt alle vores 
rettigheder her i sos-børnebyen, men sådan er det ikke 
udenfor.”

”udenfor er der mange gadebørn og mange børn, der ikke 
får mad. der er børn, der ikke bliver bliver passet ordentligt 
på af deres forældre, og der er forældre, der tager stoffer. 
der er børn uden tøj, og der er børn, der bliver mishandlede. 

Alle børn hAr ret til medbestemmelse

børn hAr ogsÅ noget
At skulle hAVe sAgt

 unge bliVer diskrimineret,  
fordi de hAr Været AnbrAgt. 

eristjana karcanaj og marina muca, Albanien

foto: lotte ladegaard foto: Jens honoré
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der er børn, der ikke kommer i skole. der er børn, der har 
hårdt arbejde, og som er alene ude om natten,” forklarer 
børnene.

”børn som dem i sos-børnebyen med mere overskud kan 
sagtens hjælpe de børn, der ikke har det så godt, med at 
tale deres sag,” mener et andet af klubmedlemmerne.  
”Vi kan gå til myndighederne med information, og vi kan  
fortælle deres forældre, at de skal sende deres børn i skole. 
Vi kan også give tøj til dem, der ikke har noget, og vi kan 
dele vores brød,” siger børnene.

børnene i klubben laver også drama, synger og taler om 
børnerettigheder til forskellige ceremonier i lokalområdet for 
at gøre andre opmærksomme på, at børn faktisk har rettig-
heder.

”i matter”
også i europa var børn og unge med til at påvirke deres 
egen hverdag. sos børnebyerne indledte i 2012 kampag-
nen ”i matter.” oversat til dansk kan det både betyde ”Jeg 
kan gøre noget,” ”Jeg betyder noget,” eller ”Jeg spiller en 
rolle.” kampagnen udføres af tidligere anbragte unge, som 
deler deres egne erfaringer om at vokse op i sos-familier, 
plejefamilier og andre former for anbringelser, med andre 
unge med samme baggrund, så de kan lære, hvordan man 
kan klare sig rigtig godt, selvom man ikke er vokset op i sin 
biologiske familie. 

fAktA om børns ret til medbestemmelse

• Mange voksne vægrer sig ved at lade børn og unge bestemme alt for meget, men børns ret til at deltage  
i beslutninger vedrørende deres eget liv er et af de bærende principper i fns børnekonvention.

• Konventionen fastslår, at børn har ret til at ytre sig og udtrykke deres følelser og synspunkter i  
overensstemmelse med barnets alder og modenhed.

• Børn har også ret til at have adgang til ordentlige informationer, de har ret til selv at vælge og praktisere  
deres religion, og de har foreningsfrihed.

sos børnebyerne har støttet de unge i at lave en omfat-
tende research om de problemer, anbragte unge står over-
for, når de skal flytte fra deres plejefamilier og klare sig selv. 
med researchen i hånden og egne erfaringer i bagagen er 
de unge med til at påvirke lovgivning, politikker og praksis 
og er dermed med til at skabe bedre rammer for tidligere 
anbragte unge i mange lande. 

unge diskuterer med eu
på børnekonventionens fødselsdag den 20. november 2012 
deltog en række unge fra ”i matter” for eksempel i en diskus-
sion i eu parlamentet. her gjorde de unge opmærksom på, 
at unge, der har været anbragt, står overfor en række udfor-
dringer, som andre unge ikke har. 

”bare det at finde et sted at bo kan være en udfordring. 
nogle gange støtter slægtninge og organisationer, men der 
er unge, der er nødt til at holde op med at læse og finde 
arbejde i stedet for, så de kan betale deres regninger. og 
så er der dem, der ender på gaden. de risikerer alle mulige 
former for overgreb. unge bliver diskrimineret, fordi de har 
været anbragt,” forklarede eristjana karcanaj og marina 
muca fra Albanien.

beskeden fra de tidligere anbragte unge er klar: de unge vil 
have en passende bolig. de vil have støtte til uddannelse 
og til at få ordentligt arbejde. de vil have deres ret til sund-
hed og til at have det godt opfyldt. tilsammen vil det give 
anbragte unge en langt bedre start på voksenlivet.

foto: lotte ladegaard
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Virksomheds- og  
fondssAmArbeJder
nÅr sociAl AnsVArlighed  
bliVer konkret

for sos børnebyerne er det at tage et socialt ansvar hver-
ken akademisk eller elitært, men operationelt, konkret og 
”i børnehøjde.” sos børnebyerne tror nemlig på, at det at 
udvise social ansvarlighed først for alvor gør en forskel, når 
ord bliver til handling, og handle kan alle. når alle handler, 
sikres den størst mulige positive forandring for verdens 
udsatte børn, og samtidig forankres det sociale ansvar både 
strategisk og taktisk i virksomhederne. 

med sos børnebyerne som samarbejdspartner opnår virk-
somheder et professionelt partnerskab, der med udgangs-
punkt i virksomhedens ønsker bygger på dialog og fælles 
udvikling af en god samarbejdsform. dermed sikres sam-
arbejdet et skarpt fokus på, at den sociale investering skal 
give afkast der, hvor det er mest relevant. når samarbejdet 
foldes ud, er det med til at give forældreløse og udsatte børn 
en tryg barndom, et kærligt hjem og en uddannelse i sos-
børnebyer og sos-familieprogrammer over hele verden.

når en virksomhed tager samfundsansvar, kan det for 
eksempel bidrage til virksomhedens værdisæt og hr. At 
udvise socialt ansvar er også med til sikre en mere unik 
positionering af et produkt, fordi historien om produktet kan 
være med til at skabe identifikation, relation og dermed inci-
tament til at købe.

specialist i at matche virksomheder
ligesom sos børnebyerne er specialist i at arbejde hel-
hedsorienteret med hvert enkelte barns udvikling, ses hver 
virksomhed som noget unikt med egne styrker, kapacitet og 
kompetencer. hvis en indsats for at tage socialt ansvar skal 
fungere, er det nemlig nødvendigt at matche den enkelte 
virksomhed og aktivere sociale projekter på baggrund af 
virksomhedens egne overvejelser. 

det gælder uanset, om det drejer sig om en enkelt donation, 
et kommercielt samarbejde eller et strategisk partnerskab. 
som udgangspunkt handler det for virksomheden om at 
skabe værdi for virksomhedens kunder, medarbejdere og 
samarbejdspartnere, og derfor har sos børnebyerne ikke 
faste samarbejdspakker, men rammer, som fyldes ud alt 
efter samarbejdets omfang og fokus samt virksomhedens 
egen kapacitet. 

et godt eksempel på et yderst praktisk samarbejde med 
udgangspunkt i virksomhedens egne styrker er dalum papir. 
Virksomheden ønskede gennem et b2b, business-to-busi-
ness-initiativ, med en stærk storytelling at skabe købsinci-
tament hos sine kunder. derfor indgik dalum papir og sos 
børnebyerne et kommercielt samarbejde baseret på cause 
related marketing, hvor sos børnebyerne var med til at 
sikre et direkte link mellem dalum papir som leverandør af 
kontorartikler og forældreløse og udsatte børn. i 2012 send-
te dalum papir derfor 50.000 kroner og 2.700 notesbøger 
lavet på cyclus genbrugspapir til fire sos-skoler i rwanda.
 
næsten alle børn i rwanda starter i skole, men mange fal-
der fra undervejs på grund af fattigdom. derfor får kun hvert 
tredje barn i rwanda mere end seks års skolegang. takket 
være dalum papir får cirka 2000 rwandiske børn nu støtte til 
at gennemføre en kvalitetsuddannelse og dermed mulighed 
for en bedre fremtid.

erfaringer fra det private erhvervsliv 
sos børnebyerne indsamler mindst 95 procent af pengene 
blandt private donorer og er derfor i sit omdrejningspunkt 
markedsbaseret. med 60 års erfaring med at bryde udsatte 
børns sociale arv og skabe stærke børn er det at arbejde 
omkostningseffektivt vigtigt for sos børnebyerne, så flest 
mulig penge når ud til de udsatte og forældreløse børn. 

det behøVer ikke Være sVært eller kræVe uAnede mængder Af res-
sourcer At tAge sociAlt AnsVAr. nÅr sos børnebyerne sAmArbeJder 
med Virksomheder, er omdreJningspunktet et pArtnerskAb med 
Afsæt i Virksomheden selV til glæde for bÅde Virksomheden og 
Verdens forældreløse og udsAtte børn. dermed sikres størst 
mulig forAndring og forAnkring
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sos børnebyerne har in-house kompetencer og viden  
om, hvordan man skaber effektiv kommunikation til  
udvalgte segmenter, og medarbejderne ser altid på den 
naturlige sammenhæng mellem en donations størrelse og 
ressourceforbruget. sos børnebyernes projektledere, der 
arbejder med rådgivning af virksomheder og fonde, har 
nemlig alle erfaring fra handel og forretningsudvikling fra det 
private erhvervsliv. 

sos børnebyerne kan derfor også sikre, at samarbejdspart-
nere hele tiden har mulighed for at følge udviklingen inden 
for samfundsansvar. organisationen inviterede for eksempel 
flere gange i 2012 virksomheder og samarbejdspartnere 
til ”morgenmøde med mening,” en tilbagevendende begi-
venhed, der giver virksomheder mulighed for helt uformelt 
at mødes og hente inspiration til, hvordan de kan arbejde 
med socialt ansvar. blandt deltagere og oplægsholdere var 
erhvervsmanden mads øvlisen, tidligere novo nordisk-direk-
tør og formand for rådet for samfundsansvar samt medlem 
af fns global compact board. 

”mange af de medarbejdere og chefer, der arbejder med 
og brænder for at tage socialt ansvar, sidder alene i deres 
virksomheder. med ”morgenmøde med mening” skaber sos 
børnebyerne et forum, hvor de deltagende virksomheder 
får idéer og har diskussioner, der kan være med til at skabe 
værdi på et operationelt plan,” forklarer mads øvlisen.

deltagerkredsen og mødeformen er afgørende, mener han: 
”her er virksomheder, der allerede arbejder med social 
ansvarlighed, mens andre lige er startet eller i hvert fald har 

en mere begrænset erfaring med området. det betyder, at 
flere synspunkter og nye løsningsmodeller får mere plads. 
idérigdommen gjorde, at mødet både blev inspirerende og 
ind imellem ret underholdende,” siger mads øvlisen.

fokus på de stærkeste forbrugere
i og med at sos børnebyerne er ”verdens største familie” 
med et stærkt netværk, er det naturligt for organisationen at 
fokusere på danmarks stærkeste forbruger, familien. sos 
børnebyerne er især populær blandt kvinder, som ofte tager 
de afgørende beslutninger om indkøb samt er dem, der er 
mest aktive på de sociale medier.

sos børnebyerne har for eksempel et kommercielt sam-
arbejde med tøjkæden noa noa, som primært har kvinder 
som kundegruppe. samarbejdet illustrerer, hvordan man kan 
kombinere to organisationers styrker og dermed sikre, at 
virksomhedens samfundsansvar tager udgangspunkt i dens 
egen produktion og samtidig sikrer håndværksuddannelse  
til udsatte unge i en sos-børneby i indien. en del af ind-
tægterne fra stofbleerne gik til en værkstedsskole, og de 
unge var med  til at udarbejde det design, som noa noa 
broderede på stofbleer til salg. 

udover, at stofbleerne giver noa noa mulighed for at kom-
munikere en del af sin sociale indsats over for sine kunder, 
har samarbejdet også givet anledning til at udvikle nye  
produkter til virksomhedens børnetøjslinje. 

”lige meget om vi taler hr eller salg, så ser vi, at værdisæt-
tet og historien om både virksomheden og produktet bliver 

foto: line grove hermansen
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Motivet på årets julekort var tegnet af 
Ib Spang Olsen og venligst doneret af 
hans hustru Nulle Øigaard. De dejlige 
tegninger var en fin måde at støtte 
SOS Børnebyerne i at udvikle nye 
produkter til markedsføring, samtidig 
med at kortene vækker minder om 
de mange gode stunder, danske børn 
og voksne har oplevet med Ib Spang 
Olsens tegninger.

stadig vigtigere, fordi vi som forbrugere er blevet meget 
bedre til at afkode vores omverden og stille krav til den  
frem for at lade os påvirke af traditionelle salgsargumenter,” 
forklarer kasper kanstrup, chef for program og partner- 
skaber i sos børnebyerne.

”det er ikke længere nok at arbejde for den store, gamle 
velrenommerede virksomhed eller at sige, at dit produkt er 
bedre end de andres. Virksomheden skal kunne vise, at den 
er mere end det og formidle historier, som gør, at vi får inte-
resse i at vælge dens produkter til. ellers risikerer virksom-
heden og produkterne at forsvinde i mængden af de mange 
indtryk, som vi alle sammen møder i hverdagen,” siger kas-
per kanstrup.

børn leger sig til læring
et eksempel på et større strategisk partnerskab er, når 
lego fonden og sos børnebyerne samarbejder om at 
løfte niveauet for førskoleuddannelse i østafrika. her er der 
også masser af fortælling at dele. de fleste danske forældre 
kan forholdsvis nemt forestille sig, hvordan små børn reage-
rer, hvis de ikke bliver stimuleret, fordi der ikke er kvalifice-
rede pædagoger til at passe dem, og fordi der ikke er noget 
at lege med.

understimulerede børn keder sig, men de har også svært 
ved at lære. sidste år indgik lego fonden derfor et  
samarbejde med sos børnebyerne om at udvikle nogle 
af de mest udsatte børn i rwanda, kenya og somaliland. 
børnene er hidtil blevet passet af uddannede dagplejemødre 
i små hytter og uden legetøj. nu skal børnene lære at tænke 
kreativt med lego klodser, farver og figurer, så de bliver 
bedre rustet til at starte i skole. 

samtidig har lego konsulenter trænet medarbejdere fra 
sos børnebyerne, så de kan undervise lokale pædagoger 
og dagplejemødre i at bruge materialerne. Ved at videregive 
ekspertise rækker midlerne længere, og lokalområderne 
bliver styrket, så de selv kan løfte niveauet for førskole-
uddannelse.

gennem samarbejdet opnår lego fonden blandt andet en 
organisatorisk infrastruktur på nye markeder og stadig flere 
erfaringer om, hvordan deres produkt ikke blot bidrager til at 
skabe gode barndomsminder, men også kan være med til at 
lægge kimen til at øge børns indlæring og glæde ved læring.

Tre typer virksomheder
”når sos børnebyerne samarbejder med virksomheder om 
at gøre social ansvarlighed operationel med udgangspunkt i 
virksomhedens egne behov og virkelighed, ser vi selvfølgelig 
nøje på, hvad det er for en virksomhed, vi står overfor,” siger 
kasper kanstrup. 

han forklarer, at de virksomheder, der er frontløbere i forhold 
til at tage socialt ansvar, allerede har integrereret socialt 
ansvar i virksomheden indenfor både produktudvikling, hr, 
salg og kommunikation. 

Andre virksomheder ved, at det forventes, at de tager sam-
fundsansvar, men de dedikerede ressourcer er knappe. 
samfundsansvaret forbliver et vedhæng, som ganske vist 
relateres til virksomheden, men man har endnu ikke formået 
at knække koden til, hvordan man kan bruge samfundsan-
svarligheden til at styrke sine strategiske og organisatoriske 
mål. 

endelig er dem, der vil, og også vil vise omverden, at de vil, 
og som derfor bliver så fokuserede på at udvikle policies og 
global compact-afrapporteringer, at indsatsen ender med at 
blive så politisk eller teknisk, at den ikke kommer til at leve 
bredt i organisationen. 

Via et samarbejde med sos børnebyerne bidrager man 
som virksomhed naturligvis også til at nå de store glo-
bale mål inden for god virksomhedsførelse, etik og global 
compact samt udviklingsmål som fns 2015 mål, men det 
behøver altså ikke være den tekniske eller politiske historie, 
der bliver fortalt.  
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mAnge pArtnere feJrede fns internAtionAle fAmiliedAg
i anledning af fns internationale familiedag fejrer sos børnebyerne hvert år familien med en stor event. familiedagen skal 
skabe opmærksomhed om familiens indflydelse på et barns opvækst, den skal få danske familier til at forholde sig til familiens 
betydning og til at handle for at skabe stærke familier både i danmark og resten af verden.

familiedagen blev afholdt første gang i 1995 som en opfølgning på de mål, fn satte i forbindelse med familiens År i 1994. 
dengang besluttede verdens lande, at familier skal støttes både nationalt og lokalt, politikker skal tage højde for familiers 
behov, og organisationer på alle niveauer skal samarbejde mere til gavn for verdens familier. 

Ved at samarbejde med sos børnebyerne omkring fejringen af familien kan virksomheder opnå synlighed og produktplace-
ring overfor danmarks stærkeste forbrugere, familien, samt profilere sig som en virksomhed, der gør noget for familier verden 
over.

i 2012 lagde marriott copenhagen hotel lokaler til, da sos børnebyerne afholdt en stor familiebrunch med balloner, billeder 
fra rwanda, levende musik og god mad i anledningen af fns internationale familiedag den 13. maj. 

skuespilleren søren pilmark guidede som konferencier deltagerne igennem dagen og sørgede for, at tv-værterne signe lind-
kvist og Jakob riising blev udnævnt som familieambassadører, og ruth Jensen modtog prisen Årets familiefighter for sit store 
engagement i frivilligt arbejde til fordel for børn. mens forældrene nød musikken og den lækre brunch, kunne børnene lege 
med lego klodser og tegne med staedtler.

dr. oetker, ok benzin, og staedtler støttede op om eventen med donationer til sos-børnebyen i kayonza, rwanda, og leve-
rede ting til goodie bags, som blev delt ud til alle gæster.
'
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Hovedsamarbejdspartnere i 2012:

 Ant fonden
 bechgAArds fond
 br-legetøJ
 dAnidA
 det obelske fAmiliefond
 ecco sko A/s
  edith & godtfred kirk 
christiAnsens fond

 hempel fonden
  kromAnn reumert
  oAk foundAtion
 Villum fonden

Tusind tak for støtten og samarbejdet
sos børnebyerne er helt afhængig af samarbejde med og 
økonomisk støtte fra virksomheder og fonde. enhver støtte 
gør en forskel for de børn, vi giver en god barndom rundt 
omkring i verden. derfor siger vi tusind tak til alle, der har 
støttet sos børnebyernes projekter og aktiviteter i 2012.

firmaer og fonde, der støttede med  
mindst 50.000 kr. i 2012: 

edlund A/s  
lilbæk finans Aps 
direktør J.p.A. espersen og hustru, fru dagny espersens fond 
hjort knudsen A/s 
ecco sko A/s  
ok, olieselskabet danmark A.m. 
hesse-ragles fond  
fonden af 24. december 2008 
rigmor og knud Wiedemanns fond 
carl og irene larsens legat  
Augustinus fonden  
inge og harald lyngses børnefond 
noa noa  
deltA dansk elektronik, lys & Akustik 
swedbank  
dr. oetker danmark A/s  
lego fonden  
birgit og niels Jepsens Almennyttige fond af 2004 
dalum papir A/s 
lodam electronics A/s 
rotary international distrikt 1470  
Apollo rejser  
restaurant lê lê nhâ hâng  
oriflame

foto: lotte ladegaard
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hJælp til skolegAng i somAlilAnd 
et af fns 2015-mål er, at alle børn skal have en grunduddannelse. i dag starter godt 90 procent af verdens børn faktisk i 
skole, selvom der også stadig er steder i verden, hvor børn slet ikke har adgang til uddannelse. det gælder for eksempel 
somaliland, hvor kun 39 procent af alle børn starter i 1. klasse. 

i 2012 valgte Ant-fonden derfor at bidrage til byggeriet af en ny grundskole, som sos børnebyerne opfører i somalilands 
hovedstad hargeisa. den nye sos-skole får plads til 560 børn fra sos-familier og familier i nærområdet. når børnene får en 
god uddannelse, kan de bidrage til at udvikle deres land socialt og økonomisk.  

"udviklingsprojekter inden for uddannelse og sundhed i 3. verdenslande er et af de områder, som Ant-fonden prioriterer at 
støtte. da vi gennem mange år har haft et positivt indtryk af sos børnebyernes arbejde især med at etablere børnebyer, var 
det naturligt at undersøge mulighederne for et samarbejde,” forklarer lars thorsen fra Ant-fonden.

oprindeligt var tanken at yde støtte netop til en børneby, men via dialog med sos børnebyerne blev fonden præsenteret for 
andre støttemuligheder, som matchede fondens ønsker om en helhedsorienteret tilgang til udviklingsprojekter. 

”At vi blev tiltalt af netop grundskolen i hargeisa skyldes især, at projektet foregår i et meget sårbart, men samtidig tilstrække-
lig stabilt område, hvor nyttevirkningen kan omfatte et relativt stort antal mennesker,” forklarer lars thorsen.

han understreger, at samarbejdet med sos børnebyerne helt lever op til alle forventninger om professionalisme, seriøsitet, 
engagement samt imødekommenhed over for Ant-fondens betragtninger og muligheder.

foto: line grove hermansen

24 sos børnebyerne Årsberetning 2012



sos børnebyerne ArbeJder i 
netVærk. i fælleskAb kAn mAn 
udrette ting, som ingen Ville 
kunne gøre Alene, og sÅ er det 
sociAlt berigende for Alle, 
der deltAger

sos børnebyerne forsøger at engagere og aktivere et bredt 
netværk og mange frivillige omkring fælles projekter, der til 
sammen skal sikre, at børn får opfyldt deres rettigheder.  
på den måde kan mange enkeltpersoner hver især bidrage 
med det, de er bedst til. sos børnebyerne kan nemlig ikke 
nå at gøre alting selv, og vi skal heller ikke forsøge at være 
eksperter på alle områder.

de mange bidrag i form af tid, kræfter, ekspertise, indsam-
ling, donationer og netværk fra mange forskellige personer, 
lokalgrupper, virksomheder og andre knyttes sammen via 
konkrete projekter og en fælles vision om, at 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.

budskaber bringes videre
det er heller ikke sos børnebyerne selv, der skal og kan 
kommunikere alle budskaber og historier ud til alle. Alle, der 
deler sos børnebyernes passion for at give børn en god 
barndom, kan bringe budskaberne videre og engagere deres 
egne netværk til støtte og indsamling. 

for eksempel har sos børnebyerne samarbejdet med
odd fellow logen, hvor bare ét kontaktpunkt i odd fellow
logen fik aktiveret 250 lokale odd fellow-grupper til at
indsamle blandt 16.000 medlemmer, der tilsammen gav 
langt over fire millioner kroner.

et andet eksempel er top toy, hvor top toy har formået  
at få alle br-butikker til at sælge et produkt til fordel for  
sos børnebyerne, og dermed når budskabet ud til millioner 
af br-kunder.

afhængig af netværk
når sos børnebyerne laver en kampagne eller en event, 
er organisationen også fuldstændig afhængig af et godt 
netværk af frivillige, ambassadører, leverandører og de 
virksomheder, sos børnebyerne samarbejder med omkring 
socialt ansvar. sos børnebyerne kunne for eksempel ikke 
fejre den internationale familiedag hvert år, hvis ikke virk-
somheder tilbød at stille fysiske rammer til rådighed, og frivil-
lige ikke hjalp med at arrangere alt det praktiske og udbrede 
viden om sos børnebyerne. 

og når kromann reumert giver gratis juridisk bistand 
til sos børnebyerne, fjerner de både en økonomisk og 
arbejdsmæssig byrde fra sos børnebyerne. de bidrager 
med det, de er bedst til, så sos børnebyerne kan fokusere 
på det, medarbejderne i organisationen er bedst til, nemlig 
at skabe gode og trygge rammer for udsatte børn.

netværk er ikke bare til fordel for de børn, som sos børne-
byerne støtter i at få en god barndom. netværk skaber også 
værdi i form af ”social kapital.” når mennesker er fælles om at 
løse den samme opgave, når man længere for færre ressour-
cer, og engagementet er socialt berigende for den enkelte. 

friVillige og netVærk

gør det, du er bedst til

guldborgsunds frivillige fejrede 20-års jubilæum
i 2012 var det 20 år siden, at en gruppe ildsjæle besluttede 
sig for at starte en frivillig lokalgruppe for sos børnebyerne i 
guldborgsund. gennem de seneste 20 år har de frivillige 
i guldborgsund samlet mere end 1,2 millioner kroner ind 
til sos børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte 
børn.

pengene er blandt andet gået til at opføre familiehuset  
”guldborgsund” i børnebyen i Ayacucho, peru, hvor 10  
forældreløse børn i dag har fået et kærligt hjem. 

”Vi har et godt socialt samvær med masser af gode oplevel-
ser, og så kan vi grine sammen og glæde os over, når  
et arrangement går godt. det er alt sammen guld værd.  
Vi håber, at lokalgruppen fortsætter mange år endnu,”  
siger kirsten danielsen, formand for lokalgruppen.

Guldborgsunds lokalgruppe fejrede sit 20-års jubilæum under årets 
frivilligseminar. Her deltog også SOS Børnebyernes nye internatio-
nale præsident Siddharta Kaul.
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bjørn bogason, sos børne-
byernes bestyrelsesformand 
gennem 11 år, blev i 2012 
tildelt ridderkorset. 

ridderkorset blev givet til 
bjørn bogason i hans 
egenskab af formand for sos 
børnebyernes bestyrelse, men 
han understreger, at ordenen er 
et bevis på hele organisationens 
gode arbejde.

”Jeg er meget stolt og ser det som 
et stort skulderklap. ikke kun til mig, 
men til hele organisationen, dens 
medarbejdere, alle de frivillige og 
selvfølgelig vores faddere og bidrag-
ydere,” siger bjørn bogason, som 
18. juni var i audiens hos dronningen 
for at takke for det flotte ridderkors.

bjørn bogason har siddet i sos børne-
byernes bestyrelse siden 1981 og har siden 2001 været 
bestyrelsesformand. han fratræder som formand ved 
udgangen af 2013. i hans formandstid har han blandt andet 
stået bag en gennemgribende professionalisering af hele 
organisationen, og sos børnebyernes indsamling er seks-
doblet i de år, han har siddet i bestyrelsen. bjørn bogason 
sidder også i det øverste organ i sos børnebyernes inter-
nationale arbejde, det internationale senat. 

bjørn bogason er født i 1943 og uddannet cand.jur. fra 
københavns universitet. han har haft ledende stillinger i 
pengeinstituttet bikuben og danske bank frem til 2003, 
hvor han gik på pension.

et godt grin, et slag bingo, lækre præmier og et godt formål 
viste sig at være en rigtig god kombination, da tre piger 
fra hobro afholdt en comedy-event til fordel for 
sos børnebyerne. 

cirka 200 mennesker deltog i sarah bach munkholm, 
nanna bach munkholm og Julie thostrup carstens comedy-
event i hobro teaterrestaurant. pigerne havde inviteret de 
fire komikere ruben søltoft, karsten green, tjelle Vejrup 
og masoud Vehedi til at underholde efter et spil bingo med 
lækre præmier til en samlet værdi af 17.000 kroner skænket 
af butikker i hobro. i løbet af aftenen var der mulighed for at 
købe kage, kaffe og lidt øl eller sodavand.

overskuddet på 31.270 kroner har de tre piger bestemt skal 
gå til sos børnebyernes arbejde i sydafrika.

Sarah Bach Munkholm, Nanna Bach Munkholm og Julie Thostrup 
Carstens er med i en unge-afdeling af en lokalgruppe i Hobro.

sos børnebyernes formand 
hædret med ridderkors 

unge frivillige lavede 
comedy-event i hobro

sos børnebyerne og spejderne tegnede verdens længste tegning
da spejdernes landslejr 2012 blev afholdt, slog frivillige fra sos børnebyerne 
og de danske spejdere en verdensrekord. 

575 meter tegning over temaet ”hele verden – hånd i hånd” tegnede 1800 
spejdere med hjælp, papir og tegnegrej fra sos børnebyerne. 

tegningen kommer nu med i børnenes udgave af guinness rekordbog. 
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nye sos-familieambassadører besøgte rwanda
tV-værterne signe lindkvist og Jacob riising besøgte som 
sos børnebyernes familieambassadører børnebyen i kay-
onza i rwanda i 2012. signe lindkvist beskrev turen som sit 
livs største kulturchok.

”da jeg kom hjem, startede jeg med at vise mine børn alle 
billederne fra turen og fortælle dem, at jeg er blevet et andet 
menneske. Vi besøgte rwandiske børn, som ikke har for-

ældre, og som ikke havde spist i flere dage. Jeg havde lyst 
til at tage hver og en med hjem. efter sådan en tur står det 
helt klart, at størrelsen på slikskålen i weekenden ikke er et 
problem,” siger signe lindkvist.

Jacob riising siger, at man kun behøver at være 10 sekun-
der i en børneby for at se, hvor godt hjælpen virker: ”kvalite-
ten af arbejdet med børnene er meget tydelig.”

I 2012 stiftede SOS Børnebyerne to familiepriser for at hædre de mennesker, der gør en forskel for børn og familier. 
Tv-værterne Signe Lindkvist og Jacob Riising fik prisen Familiebåndet og blev udnævnt til familieambassadører.

Anerkendelse til en af hverdagens helte
ruth Jensen er pensioneret og en ildsjæl, der bruger oceaner af tid på 
at sikre børns rettigheder. i 2012 blev hun kåret som Årets familiefighter 
af sos børnebyerne. den 71-årige frivillige modtog hæderen på marriott 
copenhagen hotel, da sos fejrede fns internationale familiedag. 

ruth Jensen har siden 1999 taget initiativ til en masse aktiviteter for 
flygtninge og indvandrere i lyngby-taarbæk kommune. hun har blandt 
andet startet drenge- og pigeklubber, hvor børnene mødes og dyrker 
sport, ser film og laver mad. klubberne er et fristed for børnene, der 
også selv bidrager med idéer og arrangerer aktiviteter. 

familiefighter-prisen går til en person eller en familie, der i det forgangne 
år har gjort noget helt specielt for udsatte børn. ruth Jensen valgte at 
give prisen på 100.000 kroner til et sos-familieprogram i gikongoro, 
rwanda. prisen inkluderede en rejse til rwanda, så hun selv kunne 
overrække pengene.

Ruth Jensen blev i 2012 hædret med Årets Familie-
fighter-pris for sin store frivillig-indsats i Lyngby-Taar-
bæk Kommune. Her er hun i Rwanda for at overrække 
pengene til familieprogrammet i Gikongoro.
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her kom støtten fra

resultAtopgørelse 2012

det gik pengene til

  omkostninger til indsamlings- 
aktiviteter 17%

  Administration 6%
  internationalt kontingent 2%
  formålsbestemt arbejde i danmark 4%
  fadderskabsbidrag og gaver til børn 38%
  drifts og projektstøtte 32%
  overført til rådighedskapital 1%

 fadderskabsbidrag 50%
 kampagner 19%
 Arv og testamenter 10%
 offentlig støtte 3%
  Virksomheder, sponsorater 
samt øvrige gaver og bidrag 14%

 finansielle indtægter 4%

17%

50%

19%

10%

3%

14%

4%

6%

2%

1%

4%

38%

32%

2012 2011
dkk dkk'000

indsamlede midler mv.  166.817.587  184.461 
finansielle poster  7.379.303  13.649 

samlede indtægter  174.196.890  198.110 

omkostninger vedrørende indsamlingsaktiviteter  28.862.870  29.577 

internationalt kontingent  3.270.776  3.316 
Administrationsomkostninger  11.150.772  11.365 
samlede omkostninger  43.284.418  44.258 

resultat før formålsbestemte uddelinger  130.912.472  153.852 

formålsbestemt arbejde i danmark  7.728.126  5.868 
uddelinger, fadderskabsstøtte  65.654.139  62.528 
uddelinger, drifts- og projektstøtte  55.363.014  85.272 
samlede uddelinger til formålsbestemt arbejde  128.745.279  153.668 

resultat efter formålsbestemte uddelinger  2.167.193  184 

skat af årets resultat 0 0 
Årets resultat  2.167.193  184 

forslag til resultatdisponering  2.167.193 
overført til rådighedskapital  2.167.193 
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sos børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsat-
te børn en tryg barndom - med en familie, et kærligt hjem og 
en uddannelse. Vi giver børnene et fundament, de kan bygge 
deres egen fremtid på. derfor var det med stor glæde, at vi i 
2012 kunne uddele 128,7 mio. kr. til formålsbestemt arbejde, 
som omfatter uddelinger til fadderskabsstøtte, drifts- og  
projektstøtte samt formålsbestemt arbejde i danmark.  

som en del af sos børnebyernes strategi om at skabe 
vækst for at nå flere børn gennemfører sos børnebyerne 
hvert år kampagner og andre aktiviteter for at samle penge 
ind. Vi kan kun støtte stadig flere børn og deres familier, hvis 
vi samler stadig flere penge ind. samtidig har sos børne-
byerne 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, vi bruger. i 2012 var denne ratio på 5,8 kr.

sÅdAn bruger Vi pengene

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

støtten fordelt på projekttyper

som en del af sos børnebyernes strategi om 
at skabe vækst for at nå flere børn gennem-
fører sos børnebyerne kampagner og andre 
aktiviteter for at samle penge ind. på grund 
af ekstraordinære indtægter fra indsamling til 
Afrikas horn og arv i 2011 er de indsamlede 
midler i 2012 lavere end i 2011.

 børnebyer 30%
 ungdomshuse 9%
 børnehaver 2%
 skoler 9%
  socialcentre, lægeklinikker  
og familieprogrammer 25%

 uddannelsescentre 5%
 nødhjælp 12%
 Andre 8%

25%

9%

8%

2%

30%

5%

9%

12%

 kenya 15.369.713 kr. 
 etiopien 14.386.066 kr. 
 rwanda 10.656.134 kr. 
 indien 7.449.089 kr. 
 peru 6.114.889 kr. 
 botswana 5.753.069 kr. 
 elfenbenskysten 5.088.343 kr. 
 colombia 5.010.686 kr. 
 burundi 4.692.051 kr. 
 ungarn 3.939.376 kr.

kenya

ethiopien

rwanda

botswana

peru

elfenbenskysten

burundi
ungarn

indien

columbia

indsamlede midler 2007-2012

målsætningen er, at højst 10 pct. af de samlede indtægter 
må bruges til administration. Administrationsprocenten var 
i 2012 på 6,4 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.

i 2012 var der 36 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 1.000 frivillige i danske lokalgrupper og på 
kontoret i københavn arbejdede ulønnet for sos børne-
byerne i 2012. både internationalt og i danmark gennemgår 
autoriserede revisorer sos børnebyernes regnskaber.

revisorpåtegnede årsrapporter kan findes på 
www.sosbornebyerne.dk
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Journalist og forfatter

esther Jensen 
restauratør, 
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sos børnebyerne danmark opnåede i 2012 samlede 
indtægter på 174,2 mio. kr. mod 198,1 mio. kr. i 2011. de 
samlede indtægter indeholder indsamlede midler for 166,8 
mio. kr. og finansielle poster på 7,4 mio. kr. faldet i de ind-
samlede midler fra 184,5 mio. kr. sidste år til 166,8 i 2012 
skyldes primært, at der i 2011 var ekstraordinære indtægter 
fra indsamlingen til Afrikas horn samt ekstraordinære arve-
indtægter. fratrækkes de ekstraordinære indtægter, er de 
driftsmæssige indtægter steget med godt 11 mio. kr. i 2012.

Årets samlede fadderbidrag steg fra 82,6 mio. kr. i 2011 til 
86,7 mio. kr. i 2012, 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, 
også skole og sundhedspleje. bidragene dækker desuden 
driftsudgifter i børnebyen og løn til blandt andre sos-moren.

Årets indtægter fra gaver, bidrag, arvebeløb mv. fra private 
og virksomheder faldt med 3,1 mio. kr. til 42,0 mio. kr. i 
2012 på grund af et fald i arveindtægter på 9,5 mio. kr. det 
modsvares delvist af en stigning i indsamling fra fonde og 
virksomheder.

indtægter fra aktiviteter som kampagner faldt fra 53,4 mio. 
kr. i 2011 til 32,4 mio. kr. i 2012. det skyldes dog primært, at 
sos børnebyerne havde ekstraordinære indtægter i 2011 
på grund af indsamlingen til det tørkeramte Afrikas horn. 
indsamlingen indbragte 22,6 mio. kr. øvrige indtægter fra 

sos børnebyerne i dAnmArk 
udViklingen i regnskAbsÅret 2012

næstformand Jess myrthu  
seniorpartner, 
kommunikationsrådgiver
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hendes kongelige højhed 
prinsesse benedikte

medlemmerne Af 
sos børnebyernes 
bestyrelse i 2012
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de stÅr bAg

Ann karstoft
efterskolelærer, 
sos-frivillig i Vejen

peter Völker 
Vicegeneralsekretær, 
sos kinderdorf international

charlotte gøtzsche 
programmør, 
sos-frivillig i silkeborg

inge lise kjeldsen Wilhjelm 
lærer,
sos-frivillig i gentofte

lars munch 
Adm. dir. Jp/politikens hus
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fotocollage

aktiviteter er steget med 1,6 mio. kr. bidrag fra tips- og lotto 
midler udgør i 2012 2,9 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 2011.

resultatet af fondens finansielle poster udgjorde 7,4 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 130,9 mio. kr.

uddelinger til formålsbestemt arbejde faldt i 2012 til 128,7 
mio. kr. fra 153,7 mio. kr. i 2011. formålsbestemt arbejde i 
danmark er steget med 1,9 mio. kr. i forhold til niveauet for 
2011 på grund af en øget indsats i det danske program- og 
informationsarbejde. 

den uddelte fadderskabsstøtte på 65,7 mio. kr. betaler for 
sos-børnenes opvækst og uddannelse. pengene går blandt 
andet til mad, tøj, fritidsaktiviteter, skolegang og 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. 

lars ole kornum 
direktør
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til driftsstøtte til øvrige projekter, der mangler finansiering. 
fordelingen sker for at kunne sikre den nødvendige hjælp til 
alle børn i alle sos børnebyernes projekter. 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.

den udbetalte projekt- og driftsstøtte på 77,2 mio. kr. anvendes 
til etablering og drift af fondens nye og eksisterende projekter, 
herunder børnebyer, skoler, børnehaver, familieprogrammer mv.

indsamlingsniveauet for 2013 forventes øget i forhold til 2012, 
da der i tråd med sos børnebyernes strategi 2011-2016 fortsat 
investeres i vækst. samtidig forventes der i 2013 ekstraordi-
nære indtægter blandt andet på arv.

i 2013 forventes det, at omkostningerne til indsamlingsaktivite-
ter vil ligge på niveau med 2012 trods investering i nye indsam-
lingsaktiviteter. Administrationsprocenten forventes at falde i 
2013 i forhold til 2012 som følge af en forventet øget indtjening.

den revisorpåtegnede årsrapport findes på 
www.sosbornebyerne.dk.
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