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Vi kan, hvis vi vil
Du tror det måske ikke. Men verden udvikler sig i den rigtige retning. Ni ud af ti børn 
i udviklingslandene begynder i dag i skole, dobbelt så mange børn overlever deres 
fem års fødselsdag, og 45 procent færre kvinder dør i forbindelse med graviditet 
og barsel end for tyve år siden. Samtidig er andelen af ekstremt fattige mennesker 
faldet fra 48 procent i 1990 til cirka 14 procent sidste år ifølge FN.

Disse og mange andre globale fremskridt er kun lykkedes, fordi politikere, erhvervs-
ledere, organisationer og almindelige mennesker over hele verden har arbejdet 
 sammen om at nå de ambitiøse udviklingsmål, som verdens ledere satte tilbage i 
2000 – de såkaldte 2015-mål. 

Nu har verden fået nye pejlemærker: 17 nye verdensmål, som skal realiseres inden 
2030. SOS Børnebyerne kan og vil fortsat være en del af arbejdet, ikke mindst takket 
være den store og engagerede støtte fra faddere, frivillige og virksomhedspartnere. 
Vi har sat os for at arbejde direkte med fem af de nye verdensmål: Mål 1 Afskaf 
fattigdom, Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, 
Mål 10 Reducer ulighed og Mål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Vi 
arbejder også med Mål 17 om globale partnerskaber.

Vores arbejde med de nye verdensmål er konkret og målbart. I børnebyerne sørger 
vi for eksempel for, at alle SOS-børn og -unge udnytter deres potentiale for at få 
en uddannelse og et job. I familieprogrammerne arbejder vi på at sikre at udsatte 
børn kommer i skole, mens vi skaber jobmuligheder for deres forældre. Og  gennem 
 advocacy minder vi myndigheder og magthavere om børns grundlæggende 
 rettig heder og forebygger for eksempel overgreb og vold mod børn.

I dette og kommende SOS-NYT kan du læse mere om SOS Børnebyernes arbejde 
med de nye verdensmål. Læs med på side 10.

Af Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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I Syrien arbejder SOS Børnebyerne på at få lov til at evakuere de svageste og mest 
udsatte børn fra den belejrede by Madaya. 

 Som en af de første humanitære organisa-
tioner har SOS Børnebyerne i Syrien fået 

adgang til at besøge familierne i den belejrede by 
Madaya. Det var var et rystende syn, der mødte 
holdet på fire erfarne SOS-medarbejdere.

”Børnene er blege og nogle så tynde som skelet-
ter. Mange af dem er så afkræftede, at de knap 
nok kan gå eller orker at tale,” fortæller Abeer 
Pamuk, der i sidste måned var inde i Madaya.

Håber på evakuering
Madaya nord for Damaskus har været under 
belejring siden sommer, og først i januar åbnede 
det syriske styre for nødhjælp til de 40.000 
sultende indbyggere. For øjeblikket forhandler 
SOS Børnebyerne om at få lov til at evakuere de 
svageste og mest udsatte børn.

”Vi håber at kunne tage dem til et af SOS 
Børnebyernes midlertidige opholdssteder for 
forældreløse og adskilte flygtningebørn i Syrien. 
Samtidig vil vi forsøge at få fødevarer, især 
mælk, ind til de resterende børn,” forklarer Abeer 
Pamuk.

I Madaya sidder familier klumpet sammen med 
overtøj på indendøre. Brændsel er for længst 

sluppet op, og der fyres med hvad som helst 
for at skaffe varme. Kulden tærer hårdt på de 
afkræftede børn.

”Babyer, som er født under belejringen, har 
ikke fået ordentlig næring igennem snart syv 
måneder. I en af familierne var en lille pige på 
18 måneder, hun var ikke større end et barn på et 
par måneder,” fortæller Abeer Pamuk. 

Børn sover sulten væk
Flere af de familier, som SOS-holdet mødte,  
fortalte, hvordan de gav deres børn sovepiller, 
for at få dem til at holde op med at græde og 
bede om mad: ”Forældrene giver deres børn 
sovepiller, så de falder i søvn og for en stund 
kan glemme, at de er sultne,” siger Abeer 
Pamuk.

Madaya er blot en ud af flere syriske byer  
truet af sult. Ifølge FN holder regeringstropper 
eller oprørssoldater mellem 400.000 og op  
mod to millioner mennesker som gidsler i 
 belejrede byer.

Hjælp Syriens børn
SMS SOS til 1231 og støt med 150 kroner.

BØRN SÅ TYNDE 
SOM SKELETTER

Børnene i den belejrede by Madaya er stadig afhængige af nødhjælp for at overleve.
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En SOS-mor med sine 
børn i børnebyen i Luang 
Prabang i Laos.
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SOS Børnebyerne samarbejder med 
lokale myndigheder for at sikre, at de 
børn, der har mest brug for en ny  familie, 
får hjælp. Det kan være et svært job.

 Behovet for et hjem i en kærlig familie 
er langt større, end der er pladser i 

SOS-børnebyerne. Derfor er det vigtigt, at det 
er de børn, der er mest udsatte og i fare for ikke 
at overleve, som flytter ind. Men hvordan finder 
SOS Børnebyerne frem til børnene ?

Sommetider henvender naboer, slægtninge eller 
folk, der har kendskab til et forældreløst eller 
forsømt barn, sig til børnebyerne. I lande, der 
har en eller anden form for fungerende offentlig 
myndighed, begynder optagelsesprocessen ofte 
med en henvendelse fra en socialarbejder.

”Vi er løbende i kontakt med lokalsamfund og 
myndigheder, og på den måde får vi at vide, når 
der er børn, der har brug for vores hjælp,” siger 
Davone Phaphonxay, direktør i børnebyen i 
Luang Prabang i Laos. 

Besøger altid barnet
SOS Børnebyerne mener, at børn som udgangs-
punkt har det bedst i deres biologiske familie, 
hvis forældrene har tilstrækkelige ressourcer, 
både fysisk, psykisk og økonomisk, til at tage sig 
af dem. I de tilfælde, hvor det ikke er en mulig-
hed, kan det være et godt alternativ at flytte ind i 
en børneby. 

Hvis der er plads til barnet i en SOS-familie, 
er næste skridt, at en udvælgelseskomité 
 bestående af børnebyens direktør og andre 
ansatte fra børnebyen, for eksempel en psykolog 
og en socialarbejder, besøger barnet. For ikke 
at give falske forhåbninger, fortæller de typisk 
ikke, at de er fra SOS Børnebyerne, men tager 
en uformel snak med barnet og de voksne, som 

barnet måske er hos. Sommetider er den kom-
mende SOS-mor også med til mødet.

”Vi besøger altid barnet for at få en fornemmelse 
af, hvad vi kan gøre for at hjælpe, og om barnet 
vil passe ind med de andre børn i den SOS-
familie, som har plads. Det er en svær opgave, for 
somme tider er børnebyen ikke den bedste løsning 
for netop det barn,” siger Davone Phaphonxay.

Særlig hjælp til børnene
Der er mange hensyn, som børnebyerne bliver 
nødt til at tage. Er SOS-mødrene for eksempel 
i stand til at give barnet den rette omsorg ? 
Sådan et dilemma har de stået over for i SOS-
børnebyen i Phnom Penh i Cambodja. De fik 
pludselig fik et opkald fra en fødselsklinik, hvor 
en ung mor havde forladt sin baby.

”Vi drøftede, hvordan vi kunne give et spædbarn 
den nødvendige pleje,” siger Vannon Mok, 
vicedirektør i SOS-børnebyen i Phnom Penh. 
”Det var første gang, vi tog en nyfødt til os, og 
vi besluttede at give hans SOS-mor et særligt 
kursus i spædbarnspleje,” fortæller Vannon Mok, 
vicedirektør i børnebyen. 

Når børnebyen siger nej
Rundt om i verden oplever SOS Børnebyerne af 
og til, at forældre eller slægtninge sommetider 
forsøger at få en børneby til at tage imod børn, 
som familien godt selv kan tage sig af.

”De ved, at børnene får en tryg opvækst og en 
god uddannelse hos os, derfor prøver de. Men 
vi bliver nødt til at sige nej til dem,” siger Davone 
Phaphonxay, direktør for børnebyen i Luang 
Prabang i Laos.

Nogle af disse børn lykkes det alligevel 
SOS Børnebyerne at hjælpe gennem SOS-
familieprogrammer, og børnene kan så blive i 
deres biologiske familie. 

SÅDAN KOMMER ET  
BARN TIL BØRNEBYEN

78.700 børn og unge får en tryg 
opvækst i en SOS-familie.

Der findes 562 børnebyer  
over hele verden.
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Når forældre må opgive at tage sig af 
deres egne børn, er fattigdom oftest den 
underliggende årsag. Nogle gange skal 
der kun en lille hjælp til for at redde en 
familie.

 Det kan være svært at forestille sig, hvad der 
kan få forældre til at forlade deres egne 

børn, men ekstreme omstændigheder kan få 
familier til at bryde sammen. Fattigdom kombi-
neret med naturkatastrofer eller sygdom kan 
gøre situationen umulig. 

”I mange fattige familier skal der ikke meget 
til, før situationen bliver desperat,” forklarer 
Knud Vilby, forfatter og journalist, der i 
mange år har beskæftiget sig med fattigdom og 
udviklings spørgsmål. 

”For eksempel kan tørke gøre det umuligt at 
dyrke jorden, eller prisfald på afgrøder kan gøre, 
at de ingen penge tjener. Familien vil prøve at 
klare sig ved at sælge de ejendele, de måske har 
– en ko, nogle geder eller møbler. Men i sidste 
ende kan de blive tvunget til at tage til byen for at 
tigge, og så mister børnene ofte både tryghed og 
skolegang,” siger han. 

Fattigdomscirklen
Forældrene bliver udsat for en enorm psykisk 
belastning, når de konstant skal kæmpe for at 
skaffe penge til basale fornødenheder som mad 
og et sikkert sted at sove. Og med bevidstheden 
om, at de har svært ved at give deres børn en 
god opvækst og uddannelse, kan det være svært 
at se anden udvej end at opgive sine børn.

”Det er ikke så meget anderledes, end hvad 
man så i Danmark for nogle generationer siden, 
hvor piger efterlod deres børn på en trappesten, 

FATTIGDOM  
ØDELÆGGER FAMILIER

VERDENS FEM FATTIGSTE LANDE
Andel af ekstremt fattige indbyggere
Kilde: Verdensbanken.

88 % 84 % 81 % 81 % 75 %

Congo.  
Dem. Rep

Liberia Burundi ZambiaMadagascar

fordi de ikke kunne tage sig af dem. De håbede, 
 børnene kunne få en bedre fremtid på den 
måde,” siger Knud Vilby.

Fattigdom er også en del af forklaringen på, 
hvorfor mange fattige familier får mange børn. 
Børnene er nemlig en god hjælp til forskelligt 
arbejde, og desuden kan de tage sig af foræl-
drene, når de bliver gamle. 

”Børnedødeligheden er stadig høj nogle steder, 
og mange børn er en måde at sikre, at der er 
nogle, der overlever. Men når økonomien i en 
familie bliver dårlig, er der tit ikke andre mulig-
heder end at sende børn ud at arbejde. På den 
måde slipper forældrene i hvert fald for at brød-
føde endnu en mund,” siger Knud Vilby. 

En vej ud af fattigdom
Amon Nkurunziza, der er koordinator for  
SOS Børnebyernes familieprogrammer i 
Rwanda, fortæller samme historie:

”Fattigdom er nok det enkelte forhold, der skaber 
flest problemer i familier. I sidste ende kan det få 
forældre til at forlade deres børn for at finde mad 
eller arbejde. Desuden kan misbrug og sygdom 
gøre, at forældre ikke er i stand til at tage sig af 
deres børn,” siger han. 

I Rwanda arbejder Amon Nkurunziza for at få børn 
og voksne i SOS-familieprogrammerne til at klare 
sig bedre. Han peger på flere typer oplysning og 
uddannelse, der kan forbedre familiers levevilkår, 
og i sidste ende sikre børn en bedre opvækst. 

”En ting er selvfølgelig familieplanlægning og 
prævention, så forældre ikke får flere børn, end 
de kan tage sig af. Desuden gør vi en indsats for 
at hjælpe folk ud af fattigdom og oplyse om sund-
hed, så flere undgår alvorlig sygdom,” siger han. 

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2016

FATTIGDOM6



Fo
to

: S
un

e 
K

its
ho

ff

I udviklingslande er nogle forældre så forarmede, at de må efterlade deres børn 
alene hele dagen, mens de forsøger at skaffe penge til det næste måltid. 

 Uden for et blikskur i bebyggelsen Ondangwa 
i Namibia fandt SOS Børnebyernes social-

arbejdere den tiårige, stærkt handicappede 
Ena liggende direkte i solen. Temperaturen var 
allerede først på dagen 33 grader, og den eneste 
til at hjælpe Ena var hendes treårige lillebror Tau. 
Børnene var overladt til sig selv og havde kun en 
flaske med vand til den lange dag i varmen.

Deres mor, 28-årige Victoria, er alene om 
børnene og må klare sig som daglejer. Hun har 
ikke gået i skole, lider af sukkersyge og forhøjet 
blodtryk. Hendes eneste indtægt, ud over det hun 
selv kan skaffe, er 250 namibiske dollar (cirka 
110 kroner) om måneden. Dem får hun af staten 
på grund af Enas handicap. 

SOS Børnebyernes familieprogrammer arbejder 
på at hjælpe Victoria og hendes børn til et bedre 
liv. Det skal blandt andet forebygge, at Victoria 
bliver nødt til at overlade sine børn til for eksem-
pel SOS Børnebyerne.

Familien har brug for hjælp
”Kombinationen af dårligt helbred og hårdt  arbejde 
er en betydelig risiko for Victoria og  dermed for 
børnene. Derfor er det vigtigt, at få familien til at 
fungere bedre,” siger Helen Nangombe, koordi-
nator for FSP-teamet i Namibia.

Helen Nangombe arbejder på at over bevise 
myndig hederne om, at Victoria skal have 
250 dollar pr. barn. Det vil bringe den månedlige 
indtægt op på 750 dollar (cirka 330 kroner), 
da Victoria også har en dreng på 11 år. Han er 
hjemme fra hele dagen, da skolen ligger langt væk. 

Familieprogrammet betyder, at Tau kan komme i 
SOS-børnehave, og teamet vil også forsøge at få 
Ena ind på en skole for handicappede. Samtidig 
får familien lidt tøj og andre fornødenheder.  
På sigt vil Helen Nangombe og hendes kolleger 
også støtte Victoria i at finde arbejde eller  
starte egen virksomhed, så hendes indtægt 
bliver mere stabil.

Lillebror Tau passer hver dag sin handicappede søster Ena. 
Børnene fordriver tiden i sandet foran den faldefærdige hytte, som 
familien bor i. Hver dag kan de blive smidt væk med kort varsel. 

TAU OG ENA VAR OVERLADT TIL SIG SELV

7

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2016

DE NYE VERDENSMÅL



De største trusler mod børns opvækst i egen familie kommer fra fattigdom. Når 
forældreløse eller udsatte børn kommer til børnebyerne, skyldes det ofte et 
sammenfaldaffleretristeomstændigheder.

 F orældreløshed er den åbenlyse årsag til, at 
børn og unge har brug for en ny familie og 

derfor flytter ind i en børneby. Men andre forhold 
kan også gøre, at et barn mister det vigtigste i 
livet – sine forældres omsorg. 

Fattigdom i sig selv er ikke en grund til at flytte 
ind i en børneby, men tal fra SOS Børnebyernes 
programdatabase over børn i  børnebyerne 
og børn uden for børnebyerne i SOS-familie-
programmerne viser, at fattigdom er den største 
årsag til, at børnefamilier bryder sammen. For 
62 procent af SOS-børnene i Afrika, Asien og 
Sydamerika har fattigdom gjort det umuligt for 
dem at få en tryg og sund opvækst hos deres bio-
logiske forældre. Det er som regel et sammenfald 
af en række økonomiske og sociale faktorer, der 
gør, at børn får brug for alternativ pleje fra myndig-
heder eller organisationer som SOS Børnebyerne. 

De største risikofaktorer hænger tæt sammen 
med fattigdom. 570 millioner børn over hele 

verden lever i ekstrem fattigdom, hvor hvert 
familiemedlem har under 13 kroner om dagen 
at leve for. Disse børn vokser op med alvorlige 
sundhedsmæssige, udviklingsmæssige, sociale 
og materielle afsavn. 40 procent af børnene 
og forældrene i SOS-familieprogrammerne får 
hjælp, fordi forældrene kun har meget lille og 
svingende indtægt. 30 procent har for eksempel 
ikke råd til at give deres børn nok mad hver dag.

Sygdom koster forældre livet
Alvorligt syge forældre kan ikke arbejde og 
tjene penge, og i udviklingslande uden et 
socialt sikkerhedsnet kan det være fatalt for 
en børnefamilie. Ofte har fattige forældre ikke 
råd til medicin og behandling, hvilket kan koste 
dem eller deres børn livet. Over 30 procent af 
børnene i børnebyerne kan ikke være hos deres 
biologiske forældre, fordi de voksne er syge eller 
handicappede. I landene syd for Sahara har15 
millioner børn for eksempel mistet en eller begge 
forældre på grund af aids.

RODEN TIL ALT ONDT

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2016
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I nogle lande risikerer børn at blive udstødt af 
deres biologiske familie, når forældrene skilles 
eller indgår nyt ægteskab. Børn kan også få 
brug for en ny familie fordi de er resultatet af 
en uønsket graviditet hos en ugift kvinde eller 
teenagepige. I nogle kulturer oplever børn også 
at blive overladt til sig selv på grund af deres køn, 
etnicitet eller handicap.

Børn oplever vold og misbrug
Børn kommer også i SOS Børnebyernes 
varetægt, fordi det er for farligt for dem at vokse 
op i en familie med vold og misbrug. Mange af 

SOS-børnene i Sydamerika og Østeuropa har 
været udsat for overgreb hos deres biologiske 
forældre. I Venezuela og Estland har tre ud af 
fire SOS-børn for eksempel oplevet fysisk eller 
psykisk vold fra deres far eller mor.

Krig kan tvinge store dele af et lands befolkning 
på flugt. Børn og forældre kan blive adskilt 
fra hinanden, ligesom forældre kan rejse 
væk for at deltage i eller flygte fra krig. Også 
naturkatastrofer kan splitte familier eller 
efterlade børn forældreløse.

SÅ MANGE BØRN VOKSER OP  
I FATTIGDOM

Kilde: FN

2.200 millioner børn 
i hele verden

570 millioner  
fattige børn

Kilde: SOS Børnebyernes programdatabase, 2014.

ÅRSAGER TIL AT BØRN FLYTTER  
IND I EN BØRNEBY

Fattigdomsrelaterede 
årsager

Forældreløs

Børnerig familie

Ustabilt ægteskab/ 
enlig forældre

Syg forældre

Andet
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Hvad der kan lykkes én gang, kan lyk-
kes igen: at løfte millioner af mennesker 
ud af ekstrem fattigdom. Det mål har 
verdens lande sat sig som det første af 
17 nye verdensmål. SOS  Børnebyerne 
er med på opgaven.

”Den ekstreme fattigdom er mere end halveret 
siden 1990, hvilket er en fantastisk bedrift. Det 
er kun lykkedes fordi, alle verdens ledere gik 
sammen om en ambitiøs plan  som organisa-
tioner, erhvervsliv og civilbefolkning var med til 
at realisere,” siger Mads Klæstrup Kristensen, 
administrerende direktør i SOS Børnebyerne.

De seneste to årtier er det lykkedes at løfte en 
milliard mennesker ud af ekstrem armod, men 
næsten lige så mange lever stadig under FN’s 
fattigdomsgrænse. Nu har verdens ledere lagt 
en ny plan, der over de næste 15 år skal afskaffe 
ekstrem fattigdom og sult. 

Planen består af i alt 17 nye mål for verdens udvik-
ling – på engelsk kaldet Sustaibable Development 
Goals (SDGs). SOS Børnebyerne har sat sig for 
at hjælpe med at nå fem af målene: Mål 1 Afskaf 
fattigdom, Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 8 
Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mål 10 
Reducer ulighed og Mål 16 Fred, retfærdighed 
og stærke institutioner. Mål 17, der handler om at 
opbygge globale partnerskaber, er også et natur-
ligt fokusområde for SOS Børnebyernes arbejde.

Det nytter at sætte mål
De nye verdensmål bygger oven på de 2015-mål, 
som verdens ledere vedtog i 2000. Dengang 
skulle otte mål reducere social og økonomisk 
ulighed og skabe en mere retfærdig og sundere 
verden i løbet af 15 år. 

Ud over halveringen af fattigdom blev tre andre af 
de tidligere verdensmål nået: lige så mange piger 
som drenge begynder nu i første klase, levevil-
kårene i verdens slumkvarterer er forbedret, og 
adgangen til rent vand er øget.

FATTIGDOM  
KAN AFSKAFFES

1990

36 %

2000

28 %
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En fælles opgave
Med de 17 nye verdensmål er barren hævet. Det 
overordnede mål er en gang for alle at udrydde 
fattigdom og sult i verden. Derudover sigter 
målene på at reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe 
anstændige job og fremme en bæredygtig 
udvikling til gavn for både mennesker og miljø. 
Og denne gang gælder verdensmålene ikke kun 
udviklingslandene, de gælder for både rige og 
fattige lande.

”Klimaforandringerne ødelægger afgrøder, ska-
ber oversvømmelser og spreder sygdomme. Det 
forværrer fattigdommen og er med til at sende 
millioner af mennesker på flugt. Destabilisering af 
lande og regioner er med til at bremse væksten. 
Alle lande er påvirket af disse udfordringer, og 
derfor kan vi kun indfri målene om økonomisk 
fremgang for flere og en planet i balance, hvis 
vi går sammen om opgaven. Det er et fælles 
ansvar,” siger Mads Klæstrup Kristensen.

En vej ud af fattigdom
Hos SOS Børnebyerne handler arbejdet med de 
over 400.000 børn og voksne, som deltager i et 
SOS-familieprogram, i høj grad om at bekæmpe 
fattigdom ved at styrke forældrenes evne til selv 
at forsørge deres børn. 

Desuden har uddannelse en høj prioritet i 
både børnebyerne og i familieprogrammerne. 
Uddannelse er den sikreste vej ud af fattigdom 
og et effektivt middel til at styrke et lands udvik-
ling. Der er for eksempel en direkte sammen-
hæng mellem uddannelse og antallet af børn, en 
kvinde får. 

”Ingen kan redde hele verden alene, men hver for 
sig er vi gode til noget. I SOS Børnebyerne er vi 
gode til drage omsorg for børn og hjælpe dem ud 
af fattigdom. Vores samarbejdspartnere - både 
herhjemme og i udviklingslandene - har andre 
kompetencer, og løsningerne opstår, når vi går 
sammen," siger Mads Klæstrup Kristensen. 

HVAD ER FATTIGDOM?
• 836 millioner mennesker lever i ekstrem 

fattigdom under FN's internationale fat-
tigdomsgrænse. Det vil sige, at de har 
mindre end 1,25 dollar om dagen  
(cirka 8,50 kroner). 

• Verdensbanken har defineret en udvidet 
fattigdomsgrænse, som er på 2,3 dol-
lar om dagen (cirka 17 kroner). Over 3 
milliarder mennesker er så fattige, at de 
falder i denne kategori.

MÅL NR. 1  
AFSKAF FATTIGDOM: 
Det vigtigste 2030-mål er en verden, hvor 
ingen lever i ekstrem fattigdom. Fattigdom er 
den største årsag til at børnefamilier bryder 
sammen, og børn efterlades alene.

SOS Børnebyernes bidrag: I over 500 bør-
nebyer over hele verden får forældreløse og 
udsatte børn en tryg opvækst med adgang til 

lægehjælp og uddannelse. Børnene bryder 
deres sociale arv og udvikle sig til ressour-
cestærke voksne, som kan bidrage til deres 
lands udvikling. Gennem familieprogrammer 
løftes lokale familier uden for børnebyerne 
ud af fattigdom. Redskaberne er blandt andet 
spare-låne-grupper, iværksætterkurser, 
uddannelse og kapacitetsopbygning af den 
enkelte forældre så vel som lokale samar-
bejdspartnere og myndigheder.

FÆRRE FATTIGE I VERDEN
Andelen af ekstremt fattige mennesker

Kilde: Verdensbanken.

2020

9 %

2030

3 %

2010

18 %
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Vil du gerne besøge en SOS-børneby og måske møde dit fadderbarn, er her nogle 
rejseråd, som sikrer en god oplevelse for både barnet og dig.

 Når du er i gang med at planlægge den store 
rejse den halve verden rundt, er det nærlig-

gende at besøge en SOS-børneby. Hvert år 
vælger mange faddere derfor med egne øjne at 
se, hvordan SOS Børnebyernes arbejde gør en 
forskel i forældreløse og udsatte børns liv. 

En oplevelse for livet
I de fleste børnebyer er besøg sjældne og meget 
velkomne. Det er spændende for børnene at få 

besøg fra udlandet og måske møde deres fad-
der. Et besøg i en børneby varer 1-2 timer, og 
børnebyens personale og SOS-mødre gør deres 
bedste for at tage sig godt af dig.

I børnebyen vil du møde en SOS-familie og 
høre om børnenes hverdag. Du vil få en SOS-
medarbejder som guide, og han eller hun vil 
vise dig rundt og hjælpe med at oversætte og 
svare på spørgsmål. Børnenes hverdag kommer 

 VELKOMMEN  
I VORES BY
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i første række, og hvis der for eksempel er for 
mange besøg i en bestemt børneby, kan det 
være nødvendigt at sige nej til flere besøg.

Inden du rejser
Du arrangerer selv din rejse og ophold i landet, 
og det er ikke muligt at overnatte i børnebyen. 
Mindst en måned før, du ønsker at besøge 
børnebyen, skal du kontakte det nationale SOS-
kontor i det pågældende land. Adressen får du 
ved at kontakte os på kontoret i København.

Hvis du overvejer besøg, skal du også læse SOS 
Børnebyernes besøgsvejledning, som vi sender 

til dig, når du har kontaktet os. Vejledningen inde-
holder flere gode råd og retningslinjer for, hvor-
dan du skal forholde dig, så børnenes privatliv 
og integritet bevares under besøg. For eksempel 
om du må tage fotos af børnene, og hvorfor det 
er en god ide at tage gaver med til alle børn i den 
familie, som du besøger.

VIL DU VIDE MERE
Send os en mail på info@sosbornebyerne.
dk, hvis du vil vide mere om besøg i en 
børneby. Du kan også læse mere på  
sosbornebyerne.dk/besogsguide.

FACEBOOK
På vores Facebook-side kan du nemt og 
hurtigt komme i kontakt med andre, der 
har besøgt en børneby.
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Brug et par timer på Mors dag søndag 
den 8. maj på at give udsatte og forældre-
løse børn et kærligt hjem. Meld dig som 
indsamler til SOS Børnebyernes lands-
indsamling og vælg selv din rute på 
sosindsamling.dk.

Sæt  i kalenderen

Anne Hein Hedegaard gik sammen med 
sine døtre og deres veninde på gaden 
ved sidste års landsindsamling. Hun er 
klar igen i år.

 Det var et stærkt hold der i maj sidste år 
samlede ind for SOS Børnebyerne nord for 

København. Ann Hein Hedegaard havde taget 
sine to døtre Vigga på 10 år og Astrid på 14 år 
under armen og sammen med børnenes veninde 
Karla, blev der stemt dørklokker hele vejen ned 
af Sonnerupvej i Brønshøj.

”Jeg husker blandt andet, at folk var meget 
venlige og imødekommende. Der var ikke nogen 
lukkede døre eller sure miner. Vi mødte faktisk 
ikke en eneste, der var negativ på vores rute,” 
fortæller Ann Hein Hedegaard, der husker tilbage 
på dagen med gode minder. 

”Børnene var glade og trætte, da vi nåede hjem. 
De faldt i søvn på sofaen og var stolte over at 
have hjulpet. Jeg tror, at sagen var let for dem at 
forstå. For børn er der ikke noget mere skræm-
mende end tanken om at miste sine forældre. 
Selv om vi var ude at gå i lang tid, var der aldrig 
noget brok.”

Sujal er blevet genforenet med slægtninge og bor nu hos 
sin moster.
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ET KÆRLIGT HJEM – 
LIGESOM VORES

Sujal mistede sin mor i jordskælvet i 
Nepal. Pengene fra sidste års lands-
indsamling har hjulpet jordsælvets 
ofre med at få nye hjem.

 Den 25. april sidste år ramte et voldsomt jord-
skælv Nepal. Flere end 8.000 mennesker 

blev dræbt. En af dem var treårige Sujal, der 
blev fundet i ruinerne af familiens sammenstyr-
tede hus. Ved siden af lå hans mor livløs. Hun 
overlevede ikke jordskælvet, og det var først da 
nødhjælpsarbejdere hørte hans stemme under 
murbrokkerne, at Sujal selv kom i sikkerhed. Han 
nåede at ligge alene i ruinerne i 36 timer, inden 
han blev fundet og reddet.

Samler ind igen i år
Også i år er der landsindsamling med SOS 
Børnebyerne, og Ann Hein Hedegaard forventer, 
at hun skal på gaden igen. Især, som hun siger, 
fordi alt det praktiske omkring indsamlingen var 
let og enkelt at have med at gøre. En ikke helt 
ubetydelig ting for en travl børnefamilie:

”Det allermest positive var næsten, at vi fik al 
materiale tilsendt. Jeg fik en kuvert med posten, 
hvor vi kunne finde ruten, brochurer og indsam-
lingsbøtten. Der var ikke noget med at skulle 
ud at hente en masse ting,” fortæller Ann Hein 
Hedegaard.

SUJAL FANDT SIN FAMILIE IGEN
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LANDSINDSAMLING14

http://sosindsamling.dk


”Vi støtter i forvejen SOS Børnebyerne og har læst om 
de børn, som får hjælp. Derfor gav det gav rigtig god 
mening for børnene at bruge en søndag på at samle ind,” 
siger Ann Hein Hedegaard, der her ses med sine døtre 
Astrid og Vigga (forrest) og deres veninde Karla i midten. 
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SÅDAN BRUGTE VI INDSAMLINGS PENGENE
•  4.200 danskere gik sidste år på gaden med indsamlingsbøtterne og indsamlede i alt  

5,6 millioner kroner. 
•  Halvdelen af pengene går til den langsigtede indsats i Nepal. Børn, som mistede deres familie 

i jordskælvet, har fået et nyt hjem i en børneby, og udsatte familier, som har taget børn til sig, 
støttes. Pengene er også gået til nødhjælp og genopbygning af boliger. 

•  Den anden halvdel af indsamlingspengene er gået til SOS Børnebyernes generelle arbejde 
med at sikre forældreløse og udsatte børn en tryg opvækst hos en SOS-mor i en børneby. 
Nogle af pengene er også gået til SOS-familieprogrammer, der forebygger at udsatte familier 
bryder sammen og efterlader børn alene.

• Højst ti procent af de samlede indtægter går til administration.

Halvdelen af pengene fra SOS Børnebyernes 
landsindsamling 2015 er gået til at hjælpe 
Sujal og de mange andre berørte børn og 
familier i Nepal. Sujal kom efter jordskælvet ind i 
SOS Børnebyernes nødhjælpslejr i Kavre, hvor 
han fik behandling for traumer og for sit brække-
de ben. Samtidig gik SOS-medarbejdere i gang 

med at lede efter medlemmer af hans familie. 
Det lykkedes at genforene Sujal med hans 
moster, hvor han trives og viser tegn på bedring. 
SOS Børnebyerne hjælper fortsat familien, der 
ligesom størstedelen af Nepals befolkning lever i 
stor fattigdom. 
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OMSORG I Kosovo bliver børn forladt, før deres 
liv rigtig begynder. Efterladt af enlige kvinder 
eller teenagemødre, der ikke se nogen måde at 
forsørge deres nyfødte på. Kosovo er et af de 
fattigste lande i Europa med høj arbejdsløshed 
og nærmest intet socialt sikkerhedsnet. Ifølge 
FN vokser 48 procent af Kosovos børn op i 
fattigdom. 

I hovedstaden Pristina driver SOS Børnebyerne 
et omsorgscenter for forladte børn i alderen 0-3 
år. Børnene kommer fra hele Kosovo, da SOS-
centret er det eneste tilbud af høj kvalitet i hele 
landet. Centret har plads til 24 børn af gangen. 
Babyerne fordeles i tre SOS-huse i børnebyen, 

hvor SOS-mødre og assistenter tager sig kærligt 
af dem. I omsorgscentrets tiårige levetid har 
SOS-personalet taget imod 600 forladte børn. 
Myndighederne i Kosovo har ansvaret for at 
finde en langsigtet løsning for efterladte og 
forældreløse børn. Nogle bliver genforenet med 
deres biologiske mor, andre får en ny familie via 
adoption, kommer til en plejefamilie eller bliver 
i børnebyen, hvor de får et kærligt hjem i en af 
SOS-familierne. 

Hjælp børn i Kosovo
Lige nu mangler vi faddere til børnebyen i 
Pristina. Du kan oprette et by- eller barne-
fadderskab på bornebyerne.dk/stot-os

FØRST MED SIDSTE NYT
E-MAIL Vil du være sikker på at høre fra SOS 
Børnebyerne, når vi har nyheder eller andet 
relevant for dig ? Gå ind på sosbornebyerne.dk/
email og oplys din e-mailadresse. Så kan vi hur-
tigt, nemt og billigt komme i kontakt med dig. De 
to årlige fadder rapporter sendt fra din børneby 
modtager du fortsat pr. brev.

HUSK SKATTERADRAGET
ØKONOMI Du kan få skattefradrag for bidrag 
til SOS Børnebyerne på op til 15.000 kroner 
for 2015. Der er ikke noget mindstebeløb. 
Det eneste, det kræver, er, at du indberetter 
dit CPR-nummer til os på vores hjemmeside: 
 sosbornebyerne.dk/fradrag. 
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NY FRIVILLIGGRUPPE I 
KØBENHAVN

FRIVILLIG SOS Børnebyerne oplever en 
stor interesse for at være frivillig, og der 
dukker flere og flere ny frivilliggrupper op 
på Danmarkskortet. Senest på Østerbro i 
København, hvor tre frivillige har sat sig for 
at bruge noget af deres tid og kreativitet på 
at hjælpe udsatte børn. Du kan også blive en 
del af vores store og engagerende netværk af 
frivillig. Find en lokalgruppe i dit område eller 
start din egen gruppe. 

GÅR DU I  
TESTAMENTE-TANKER ?

ARV De fleste danskere får aldrig skrevet 
 testamente, men lader det blive ved tanken.  
Hos SOS Børnebyerne kan du få gode råd 
om, hvordan du skriver testamente og får det 
gjort gyldigt. Ønsker du at betænke forældre-
løse og udsatte børn med en del af din arv, 
tilbyder vi gratis advokathjælp. Læs mere på 
sosbornebyerne.dk/arv eller ring til os på 
tlf: 33 73 02 33.

97.870.606
KRONER – så meget bidrog danskerne 
med til Danmarks Indsamling 2016. 
Pengene bliver nu fordelt til de 12 med-
virkende humanitære organisationer.  
SOS Børnebyernes vil bruge pengene til  
at udrydde fattigdom i Kenya og Tanzania.
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BØRNEBYER BESKYTTER SIG MOD ZIKA-VIRUS 
SYDAMERIKA Selv om zika-virus i øjeblikket kun 
formodes at udgøre en egentlig risiko for gravide, 
der kan føde børn med underudviklede hoveder, 
tager børnebyerne i de ramte lande i Syd- og 
Mellemamerika alligevel alle forholdsregler for at 
beskytte sig mod smitte. Husene sprøjtes for at 
udrydde myg, vandbeholdere tømmes og desinfi-
ceres, og SOS-mødrene opfordres til at beskytte 
børnene med myggenet og myggespray. 

Indtil nu har SOS Børnebyerne ikke modtaget 
børn med misdannelsen, og der er heller 

ingen gravide kvinder, der får støtte fra SOS 
Børnebyerne, der har været smittet.

I Brasilien er der indtil nu født over 4.700 børn 
med for små hoveder, og i Ecuador er der siden 
nytår født 17 børn med misdannelsen.For nylig 
er der også  rapporteret tilfælde på Kap Verde-
øerne ud for Afrikas vestkyst. På øerne er der 
dog ikke født børn med misdannelsen. Tre 
SOS-mødre og en SOS-tante har været smittet 
med influenzalignende symptomer. De er blevet 
behandlet og er tilbage på arbejde.

I Argentina er SOS-familiernes 
huse blevet sprøjtet for at 
udrydde myg, der kan bære 
zika-virus.

Se hvordan på sosbornebyerne.dk/frivillig
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Krigen i Syrien er på vej ind i sit sjette år, og over halvdelen af landets befolkning 
leversomflygtninge.SidsteårstøttededanskerneSOSBørnebyernesarbejdefor
syriskeflygtningemedover11millionerkroner.Dedanskepengegårtilarbejdet
medflygtningeiSyrien,JordanogLibanonsamtSerbien,MakedonienogUngarn. 
På kortet kan du se, hvordan de indsamlede penge hjælper børnene.

 Midlertidige hjem til uledsagede børn, 
genforening af forsvundne børn med 
forældre eller slægtninge, og opholds-
steder til mødre med nyfødte.

Børnevenlige områder, hvor børn får 
omsorg og kan lege.

Adgang til lægehjælp, medicin og/eller 
psykologhjælp.

Fødevarer og rent drikkevand, telte, 
madrasser og andre fornødenheder.

Tøj, sko, hygiejneartikler, taletidskort til 
mobiltelefoner, adgang til internet.

DIT BIDRAG HJÆLPER

Land med nødhjælps-
program for flygtninge

Krig i Syrien

Flugtrute
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Hver dag bliver børn adskilt fra deres 
forældre under den strabadserende 
flugtfraSyrien.SOS-medarbejdere
 sørger for at genforene forsvundne 
børn med deres forældre. 

”Han er blevet væk og stod helt alene ned ved 
jernbaneskinnerne.” Nødhjælpsarbejder Sanja 
sætter sig ned med en treårig dreng i det bør-
nevenlige område, som SOS Børnebyerne og 
Unicef har oprettet i transitcentret i Tabanovce i 
Makedonien. Drengen kigger rundt med skræmte 
øjne og siger ikke en lyd. Han er alene i et frem-
med land, omgivet af fremmede voksne, der taler 
et sprog, han ikke forstår. 

Davut, en anden SOS-medarbejder, sætter sig 
ned på hug og taler til den lille dreng på arabisk 
og farsi, da barnet sandsynligvis er fra Syrien 
eller Afghanistan. Stadig ingen reaktion. Først da 
Sanja finder en kurv med legetøj frem, kommer 

der en lille tilfreds lyd fra drengen, og han rækker 
ud efter et tøjdyr. 

Lykkelig genforening
Sanja finder sin smartphone frem og tager et 
foto. Portrætfotoet og oplysninger om, hvor 
drengen blev fundet, bliver straks delt mellem 
de forskellige nødhjælpsorganisationer, som 
har hjælpearbejdere i transitlejren. De sociale 
myndigheder i Makedonien orienteres også. På 
den måde får flest mulige instanser at vide, at et 
barn er blev væk fra sine forældre, og det øger 
chancen for, at familien kan blive genforenet.

Og ganske rigtigt. Et par timer senere træder 
en kvinde ind i det børnevenlige område og kig-
ger rundt med panikken lysende ud af øjnene. 
”Mama,” råber den lille dreng og løber sin mor 
i møde. Kvinden fortæller, at drengen hedder 
Ahmet, og at han har to søskende og en far. 
Familien er flygtninge fra Syrien.
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AHMET BLEV VÆK 
FRA SIN FAR 

Ahmet kom væk fra sin far, da de stod i en madkø blandt tusindvis af flygtninge i grænseområdet mellem Makedonien 
og Serbien. En hurtig indsats fra SOS Børnebyernes lokale medarbejdere fik familien genforenet.
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"Burde I ikke holde op med at vise reklamer 
og bruge pengene på børnene i stedet?" 
Spørgsmålet dukker med jævne mellemrum op i 
SOS Børnebyernes mailboks. Det korte svar er, 
at tv-annoncering gør det muligt at hjælpe endnu 
flere børn.

Tv-mediet når bredt ud og er den form for kom-
munikation, der får flest danskere til at reagere 
og støtte SOS Børnebyernes arbejde. De sidste 
mange år ville tusindvis af børn derfor ikke havde 

fået hjælp, hvis ikke vi havde gjort noget for at 
vise deres situation.

"Børnene lever på gaden, bliver udsat for over-
greb eller må tigge for at overleve – og de kan 
ikke selv fortælle deres historie. Men det kan vi, 
blandt andet ved at bruge tv-spot, som fører til en 
fast, stabil støtte for nogle af verdens mest udsat-
te i mange år frem i kraft af flere faddere," siger 
kommunikationschef Line Grove Hermansen.

Samproduktion sparer penge
For at holde udgifterne til tv-spot nede, er filmene 
produceret sammen med søsterorganisationer 
i andre lande. De seneste års tv-spots har SOS 

I februar kan du støde på SOS Børnebyerne, når du tænder for dit tv. Vi har været 
på besøg i en SOS-børneby i Tanzania for at vise, hvordan det føles at have mistet 
mor og far. 

 Rundt om i landet er der masser af mennesker, 
som gerne vil hjælpe. Men ofte kender de 

ikke muligheden, og mange har svært ved at 
forestille sig, hvad det er for en følelse, børn har, 
når de oplever at stå tilbage uden forældre. Det er 
baggrunden for, at SOS Børnebyerne har optaget 
et nyt tv-spot i SOS-børnebyen i Dar es Salaam. 

”Når man kommer ind i en SOS-børneby, er det 
børnenes hjem, og derfor er det vigtigt, at alle 
optagelser sker på børnenes præmisser,” siger 
Michael Gerner Nørgaard, der arbejder med 

at skaffe flere faddere og var med i Tanzanias 
hovedstad for at filme.

”Vi bruger mange kræfter på at skabe en god 
stemning og lære SOS-mødre og børn at kende, 
inden vi filmer. De børn, som melder sig til tv-
optagelserne, er typisk meget udadvendte og 
synes, at det er sjovt at være med.”

Helt alene i verden
”Alle er væk. Ingen mor. Ingen far. Ingen at stole 
på,” siger nogle af børnene blandt andet i filmen, 

BØRN FORTÆLLER OM AT 
VÆRE FORÆLDRELØSE
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Filmoptagelserne finder sted i et miljø, hvor børnene 
føler sig trygge – som her i børnebyen i Dar es Salaam.

Når et barn medvirker i en film for SOS Børnebyerne er 
barnets SOS-mor eller en anden voksen fra børnebyen 
altid til stede under optagelserne.

TV-SPOT 
BETALER SIG
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TV-SPOT20



Fo
to

: M
ar

cu
s 

Fr
en

db
er

g

Børnebyerne i Danmark for eksempel lavet i 
samarbejde med SOS Børnebyerne i Sverige.

Når filmene skal speakes, lægger en af SOS 
Børnebyernes ambassadører – i denne film er det 
Lars Brygmann – stemme til gratis. Desuden bliver 
tv-spots vist i de perioder, hvor tv-tiden er billigst.

Regler beskytter børnene
Uanset om du ser barnet i et tv-spot på TV2, i 
en lille video på nettet, eller læser om et barn i 
SOS-NYT, er interview og optagelser sket med 
barnets tarv in mente. SOS Børnebyerne har et 
internationalt regelsæt, som skal overholdes, når 
vi kommunikere om SOS-børnene.

Først og fremmest er det vigtigt, at filmoptagel-
serne er en god oplevelse for børnene. Alle skal 
være helt med på, hvad optagelserne bruges til. 
De må blandt andet ikke blive bedt om at fortælle 
traumatiske oplevelser fra deres fortid. Derfor 
er det andre børns fortællinger, de medvirkende 
børn gengiver.

Barnets anonymitet bevares
"For det andet ændrer vi også altid børnenes 
navne, så de ikke en dag kan opleve at blive 
ufrivilligt genkendt. Det gælder både for tv-spots, 
men også for artikler om børn på vores hjemme-
side og her i bladet. Barnets rigtige navn må ikke 
kunne blive forbundet med foto og dets livshisto-
rie," siger Line Grove Hermansen.

Endelig skal barnets værge, ofte SOS-moren, 
give sit samtykke.Derudover bliver optagelserne 
overvåget af en fagperson fra SOS Børnebyerne 
i Tanzania, som sikrer sig, at reglerne bliver 
overholdt, ligesom SOS-moderen typisk også er 
med.

Du kan hjælpe os med at gøre opmærk-
som på udsatte og forældreløse børns 
situation ved at blive venner med SOS 
Børnebyerne på Facebook og dele vores 
nye tv-spot.

som et eksempel på, hvad det er 
for en situation, børnene oplever.

”Vi ved fra analyser, at mange 
danskere generelt har svært ved 
at forestille sig, hvordan det er at 
blive forældreløs eller være udsat i 
et fattigt land. Med vores nye film vil vi 
gerne prøve at formidle børns følelse 
af at være helt alene i verden uden en far 
eller mor til at passe på sig,” siger Michael 
Gerner Nørgaard.

Sefilmen
 Hvis du ikke allerede har set 
SOS Børnebyernes nye 
tv-spot, kan du finde den på 
sosbornebyerne.dk/video.
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Når virksomheder støtter en god sag, giver det mere stolte og motiverede medar-
bejdere – og det er en god forretning. Flere virksomheder samarbejde derfor med 
humanitære organisationer.

“Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det at være 
stolt af sin arbejdsplads er et meget centralt 
element i at skabe en god arbejdsplads,” siger 
Liselotte Jensen, vicedirektør i Great Place to 
Work. Konsulent- og rådgivningsvirksomheden 
Great Places to Work har i mere end 25 år arbej-
det med at udvikle gode arbejdspladser. 

”Stolthed er en af grundstenene for os som 
medarbejdere, men også som mennesker. 
Hvor vi tidligere fandt værdi i vores tro, søger 
vi i dag efter mening i det nære. Derfor er det 
så vigtigt for os, at vores arbejde giver mening 

i en samfundsmæssig sammenhæng,” siger 
Liselotte Jensen.

En undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov 
har udført for SOS Børnebyerne, bekræfter, 
at danskerne værdsætter arbejdspladser, der 
tager samfundsansvar – også kaldet CSR. 69 
procent af de 1.100 adspurgte ville blive mere 
stolte af deres arbejdsplads, hvis virksomheden 
støttede en god sag. Og lige så mange mener, at 
CSR (Corporate Social Responsibility) er mest 
troværdigt, når virksomheden samarbejde med 
en anerkendt humanitær organisation. 
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GIV MEDARBEJDERNE ET  
JOB MED MENING
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BILLEDPOLITIK
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. 
Derfor skal børnene have lov til at være anonyme. 
Det betyder blandt andet, at vi ikke forbinder navn 
med billede, så man kan genkende barnet. Fotos og 
navne kan derfor være ændrede. SOS Børnebyernes 
regler er i overensstemmelse med EU’s regler om 
databeskyttelse.

FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

GØR DIN VIRKSOMHED  
TIL SOS-VERDENSFADDER
Med et SOS-verdensfadderskab kan din virk-
somhed være med til at hjælpe nogle af verdens 
svageste børn og ruste dem til voksenlivet. 
Som verdensfadder støtter din virksomhed med 
minimum 5.000 kroner om året. Læs mere på 
sosbornebyerne.dk/verdensfadder eller ring på 
telefon 33 73 02 33.

Sparker gang i arbejdsglæden
”For de fleste af os handler ’det gode liv’ helt 
grundlæggende om at finde en form for mening 
med livet. Både indadtil i forhold til sig selv som 
individ, men også udadtil i form af at gøre verden 
til et bedre sted,” fortæller Meik Wiking, direktør i 
Institut for Lykkeforskning. 

Institut for Lykkeforskning og fagforeningen 
Krifa undersøgte sidste år arbejdsglæden 

Virksomheder samarbejder med SOS Børnebyerne 
om alt fra donationer af fodbolde til strategiske 
partnerskaber, der også engagerer medarbejdere.

hos 2.500 danskere. I undersøgelsen ”God 
Arbejdslyst Indeks 2015” kom oplevelsen af at 
have et arbejde, der giver ’mening’, ud som den 
vigtigste faktor. Nogle arbejdspladser har den 
gode sag indbygget i deres DNA, for eksempel 
i sundhedssektoren. Ellers kan et CSR-
samarbejde med en humanitær organisation 
være en god ide.

”Hvis du sælger telefonabonnementer, kan det 
måske være svært at se, hvordan du gør verden 
til et bedre sted. Men virksomheder kan påvirke 
deres medarbejderes oplevelse af det menings-
fyldte arbejde ved for eksempel at give dem frie 
hænder til at bruge tid på velgørende arbejde en 
dag om året,” siger Meik Wiking.

CSR-samarbejder vinder frem
Hos både Great Place to Work og Institut for 
Lykkeforskning viser undersøgelser, at glade 
medarbejdere har en positiv indflydelse på virk-
somhedens bundlinje i form af lavere sygefravær, 
bedre fastholdelse af medarbejdere og højere 
effektivitet. 

”Enhver arbejdsplads bygger på en pagt mellem 
ledelse og medarbejdere. Jo mere vi kan se 
mening med arbejdet, jo mere er vi indstillet på at 
give os selv,” siger Liselotte Jensen, der tror, at vi 
vil se flere CSR-samarbejder i fremtiden:

”Vi har set en stor udvikling inden for virksomhe-
dernes samfundsansvar de seneste år. I dag er 
det helt almindeligt at virksomheder for eksempel 
giver deres medarbejdere fri til at samle ind til en 
god sag.”
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Letland*

Laos

Somaliland

Zanzibar

Botswana*

Tanzania

Rwanda

Burundi*

Etiopien

Kenya

SA STOR ER JEG ...…
LAOS Haimi er lige startet i 1. klasse i SOS-
skolen i Xiengkhouang. Hendes yndlingsfag er 
nationalsproget lao. Hver måned får eleverne 
karakterer, og hvis en elev har fået 8 eller derover 
i alle fag på en skala fra 1-10, får eleven en 
særlig udmærkelse. I oktober var det Haimi, der 
fik æren.

For tre år siden besøgte vi også Haimi. Dengang 
sov hun stadig til middag i sin SOS-mors seng, 

med dynen trukket helt op til ørerne. Haimi er 
forældreløs og kom til børnebyen, da hendes 
forældre blev dræbt af en gammel, ueksploderet 
mine – et levn fra Vietnamkrigen, hvor der blev 
smidt millioner af bomber over Laos. 

”Hun har udviklet sig meget. Hun er blevet 
sundere og klarer sig godt i skolen. Det er så 
dejligt at se,” siger Haimis SOS-mor Sipha 
Pongduangta.
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• Laos er cirka 5,5 gange så stort som Danmark, og der bor 
6,7 millioner mennesker.

•  Hver tredje indbygger lever under FN’s internationale fattig-
domsgrænse på cirka 8,50 kroner om dagen.

•  71 børn ud af 1.000 dør før, de fylder 5 år. I Danmark dør  
4 børn, før de fylder 5 år.

•  44 procent af alle børn udvikler sig ikke, som de skal, på 
grund af under- eller fejlernæring.

• Næsten alle børn starter i 1. klasse. Cirka 70 procent gør  
6. klasse færdig, men kun 4 ud af 10 fortsætter i skole.

Giv børn som Haimi en familie
Vi mangler faddere til  børnebyerne i 
Laos. Du kan oprette et fadderskab på 
sosbornebyerne.dk/bliv-fadder
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FAKTA OM LAOS

https://www.sosbornebyerne.dk/stot-os/bliv-sos-fadder-nu

