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Vi skal tale med børn, om det der gør ondt 

Da jeg fik mit første barn, gik det op for mig, hvor skræmmende verden kan være. Man 
kan nemt blive angst for, at ens børn kommer til skade. Da min søn første gang tog 
alene hjem fra skole, fik noget galt i halsen, eller bare dengang min kone og jeg skulle 
hjem fra hospitalet med den nyfødte i bilen, er minder, der for evigt har brændt sig fast 
på nethinden. Frygten for at miste et barn.

Den kærlighed vi har til vores børn, børnebørn, niecer og nevøer kan gøre, at vi får lyst 
til at skærme dem fra verden. Når vi tænder for nyhederne, bladrer igennem avisen 
eller åbner Facebook, bliver vi bombarderet med nyheder om klimaforandringer, krig, 
bandevold og hungersnød. Verden virker skræmmende. Men vi skal ikke holde vores 
børn for øjnene – vi skal hjælpe dem med at se, helt forsigtigt. 

Vi skal huske at tale om det, der gør ondt. Når vores børn møder en grum verden, skal 
vi tage dem i hånden og forklare, at virkeligheden ikke nødvendigvis er så grum, som 
den ser ud. Vi skal gøre dem klogere. Vi skal lære dem at navigere i et medielandskab, 
som konstant forsøger at skræmme og forarge os. Vi skal fortælle børn i et sprog, de 
forstår, at selvom der er lande og mennesker, der er ramt af katastrofer og krig, så er 
verden på mange områder et bedre sted, end da vi selv var børn. Det går fremad. Og 
de skal vide, at de også selv er med til at gøre denne klode til et bedre sted, når de 
trøster en ven eller hjælper en søskende.

Derfor skal vi også minde os selv om, at verden i dag er et bedre sted, end den var 
i går. For eksempel er antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, faldet 
fra 1,7 milliarder i 1990 til 767 millioner mennesker i 2017, og FN mener, at ekstrem 
fattigdom kan udryddes inden 2030. Men det kan kun ske, hvis organisationer som 
SOS Børnebyerne sammen med andre humanitære organisationer, private virk
somheder og stater i fællesskab fortsætter kampen mod fattigdom. 

Vi skal huske os selv og vores børn på, at selvom verden kan virke skræmmende, 
så må vi ikke lade os skræmme. På side syv kan du læse om, hvordan psykolog 
Margrethe Brun Hansen mener, at vi bedst taler med vores børn og børnebørn, når  
det virker som om, at kloden står i flammer. 

Venlig hilsen

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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 D et er ikke, fordi her lugter. Her er bare vådt. 
Selv luften er våd. Som i en oversvømmet 

kælder efter et skybrud. Fugtige gulvtæpper 
dækker betongulvet i stuen, der også fungerer 
som børneværelse og soveværelse. Der er 
vandpytter i køkkenet. Huset er ikke isoleret, det 
er faktisk bare et råt betonskelet på en bakkeside 
i Kosovos hovedstad Pristina. Når det regner, 
løber regnvandet ned ad bakken og lige ind i 
huset. Det er derfor, at loftet i køkkenet buler 
nedad som en mørk hængekøje fuld af vand. 

Her bor en familie på fem. Imir, hans kone 
Valbona og deres tre børn. Behar på tre, Murat 
på fem og storesøster Elira på ni. De lever, som 
så mange andre i Kosovo, på den forkerte side af 
fattigdomsgrænsen.

Hovedpinen sætter ind efter en halv times besøg 
i det våde hus. Men familien har boet til leje her 
i ti år. De har ikke råd til andet. For fire år siden 
kom familien ind i SOS Børnebyernes program 

for socialt udsatte familier, og meget er sket 
siden da.

Usynlige børn
Første gang familien fik besøg af SOS Børne
byerne stod det slemt til. Børnene sagde næsten 
ikke noget, de gemte sig og ville ikke svare på 
spørgsmål. Deres sprog var meget begrænset, 
fordi de var så understimulerede.

”Børnene var nærmest usynlige, som om de 
ikke var rigtigt til stede,” siger Arjeta Ahmadi, 
psykolog og socialrådgiver for SOS Børnebyerne 
i Kosovo. Hun er familiens faste kontaktperson, 
og har fulgt dem, siden de blev en del af SOS 
Børnebyernes projekt for udsatte familier. 

Imir er børnenes far. Han gik i folkeskole, da 
krigen kom til Kosovo i 1996. Krigen satte en 
stopper for hans uddannelse, og han mistede 
sine forældre. Efter krigen tog han som 16årig 
alene til Pristina i håb om at finde et job.

FEMÅRIGE MURAT LEVER 
I EN RUIN, DER KONSTANT 
OVERSVØMMES
I en ruin i Kosovo uden hverken vand eller varme bor Murat og hans familie.  
De har mindre end lidt. Murat og hans to søskende vokser op i en af de familier  
i Kosovo, som lever i ekstrem fattigdom.

Foto: Morten Mejnecke

”Jeg sorterer skrald. Når jeg finder metalstumper, skrot eller papir, tager jeg det med. For et kilo skrot kan jeg få 
14 eurocent,” fortæller Imir, der er far til Behar på tre, Murat på fem og Elira på ni.
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”Da krigen sluttede, var der 
rigtig mange, der pakkede 
deres ejendele og rejste fra 
landområderne til Pristina. Men 
de fleste fandt ikke noget trygt 
hjem, og de havde ikke nogen 
uddannelse, så det var svært 
at finde arbejde. Sådan er det 
stadig i dag, og mange lever af 
kontanthjælp, men den er så 
lav her i Kosovo, at en familie 
ikke kan leve af den,” fortæller 
Arjeta Ahmedi.

Skralder om natten
Imir leder efter jobs hver dag, 
men det er så godt som umuligt 
at finde noget arbejde i et land, 
hvor 35 procent af befolkningen 
er arbejdsløs. Kontanthjælpen 
er ikke nok til at sørge for, at 
der er mad på bordet hver dag 
hjemme hos Imirs familie. Så 
hver nat kører han en trillebør 
ud af husets kælder og ud på 
skrot og lossepladserne. 

”Jeg sorterer skrald. Når jeg 
finder metalstumper, skrot 
eller papir, tager jeg det med. 
For et kilo skrot kan jeg få 14 
eurocent. For et kilo papir får 
jeg fem cent. Så det er mange 
 nætter, der skal til,” siger Imir.

Andre skrotsamlere er organi-
serede og har ladvogne, de kan 
samle skrottet på. De råber ad 
Imir, når de ser ham. Så stik-
ker han af med trillebøren og 
 nattens fund.

”Jeg tager alle de jobs, jeg kan 
få. Det er tit hårde jobs, og min 
ryg er helt ødelagt. Men jeg skal 
jo også sørge for mine børn,” 
siger han.
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Murat har fået intensiv sprogtræning af 
SOS Børnebyernes pædagoger. Han var 
tidligere meget understimuleret, hvilket i 
høj grad havde begrænset hans sprog. 
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Et skub i den rigtige retning
SOS Børnebyernes program for socialt udsatte 
familier har ét mål for øje. Familierne skal 
styrkes, så børnene ikke bliver forladt på grund 
af fattigdom, men vokser op i kærlige og stabile 
hjem. Det kræver en indsats på mange planer.

”Det begynder altid med en samtale, hvor vi sam-
men med forældrene finder ud af, hvad deres 
udfordringer og svagheder er, og hvad der skal 
til for at gøre situationen bedre. Så lægger vi en 
plan sammen, så vi er sikre på, at hjælpen ikke 
bare er noget, der bliver trukket ned over hovedet 
på dem. De bærer ansvaret, og de skal selv 
vokse med opgaven,” siger Arjeta Ahmedi.

Støtten til familierne er flersidet og tager højde 
for både mentalt og økonomisk overskud. For
ældrene får ganske enkelt kurser og støtte til 
at være gode forældre – noget, der ikke altid er 
helt nemt eller naturligt, når man selv har haft en 
svær barndom. Heller ikke selv om, man elsker 
sine børn.

”Vi lærer forældrene at se og høre deres børn. At 
være børnenes trygge havn, en de kan lege med, 
regne med og en, der respekterer dem,” siger 
Arjeta.

SOS Børnebyerne støtter familien hele vejen 
rundt. Udover at man styrker forældrenes evne til 
at være der for deres børn, så er støtten også, at 
børnene kommer i børnehave eller skole, at fami-
lien kan komme til lægen, og at forældrene får 
hjælp til at komme i arbejde, så de kan forsørge 
sig selv.

Et bedre børneliv
De to ældste, Murat og Elira, har fået intensiv 
sprogtræning af SOS Børnebyernes pædagoger. 
Gennem mange timer fik pædagogerne geneta
bleret børnenes sprog, ligesom de sørgede for, 
at børnene var alderssvarende i deres udvikling. 
I dag går de to ældste i skole, mens den mindste 
går i SOS Børnebyernes børnehave. Nu er de 
ikke længere usynlige, men bare børn.

”De har det meget bedre nu, det er der ingen tvivl 
om,” siger Imir.

Med vinteren på vej, begynder det at blive koldt 
i huset. Selv om huset er drivvådt, så er indlagt 
vand og varme noget, man må tænke sig til, 
og uden isolering bliver det hurtigt iskoldt. Men 
SOS Børnebyerne i Kosovo har fundet en ny 
lejlighed til familien. Med et rigtigt køkken, børne
værelse og stue. Så snart lejligheden er klar, 
flytter familien ind. Forhåbentlig kommer de hjem 
allerede til jul.

Arjeta og Imir er ved at lave en plan for, hvordan 
Imir kan få et fast arbejde, hvor han ikke belaster 
ryggen. Arjeta har planer om at skaffe Imir et 
kontorjob i et rengøringsfirma, for han er god til 
at koordinere og planlægge. Men for Imir er selve 
indholdet ikke så vigtigt.

”Min drøm er bare at få et job, så jeg kan forsørge 
mine børn. Jeg vil så gerne give dem, alt det de 
drømmer om.”

*Børnenes navne er ændret af hensyn til deres 
privatliv. ■

Når det regner, 
løber regnvandet 
lige ind i huset.
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Gem de voksnes 
bekymringer væk
Som voksne bliver vi også 
bekymrede og berørte over 
mediebilledet, men børn kan 
mærke, når voksne bliver bange. 
Det er derfor vigtigt, at man ikke 
overfører sin egen frygt og ube-
hag til børnene. 
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"MAN SKAL 
TALE MED BØRN 
OM KRIG OG 
KATASTROFER"
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I 2015 ramte et sønderrivende 
jordskælv Nepal, hvor næsten 
9.000 mennesker mistede livet. 
SOS Børnebyerne satte ind med 
nødhjælp og har siden jordskæl-
vet hjulpet over 28.000 familier 
med at genopbygge deres liv.

Det er umuligt at skærme ens børn, når bil-
leder af krig, jordskælv og terrorhandlinger 
kører over tv-skærmen, iPaden eller hav-
ner på forsiden af dagens avis. Så hvordan 
forklarer man sine børn eller børnebørn, 
at verden ikke altid er et rart sted uden at 
skræmme dem? 

SOS-NYT kigger i følgende tema nærmere 
på, hvordan man taler med børn om krig og 
katastrofer.

1.

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen giver her 
fire gode råd til, hvordan man støtter sine børn i 
mødet med verdens barske realiteter.

Sådan taler du med børn om det svære
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Få styr på tv og iPad
Selvom man ikke kan skærme 
børn fra verdens ulyksaligheder, 
kan man forsøge at kontrolle re, 
hvad børn bliver udsat for via 
fjernsynet, avisforsider og 
sociale medier. Små børn skal 
undgå at se nyheder. Børn i den 
tidlige skolealder bør kun se 
nyheder i selskab med en vok-
sen. Hvis tv’et eller iPaden altid 
er tændt, kan man ikke styre, 
hvad barnet ser. 

Tag udgangspunkt i 
barnets alder
Man skal præsentere virkelig
heden over for børn på en måde, 
så de forstår den. Man skal altid 
vise børn i tre til femårsalderen, 
at man har fodfæste. De skal 
vide, at selvom verden måske 
ikke altid er rar, så har de voksne 
styr på det. Når børn når skole
alderen, begynder de at reflek-
tere over, at verden kan være 
et svært sted, så man skal give 
dem håb og vise empati. Det kan 
man blandt andet gøre, ved at 
de bliver bevidste om, at de selv 
har mulighed for at hjælpe men-
nesker, der har det svært. 

Lyt til barnet, og lad barnet 
tale børnesprog
Lyt til børns bekymringer. 
Konsekvenserne ved katastrofer 
og krig kan virke abstrakte for 
børn. De vil typisk sammenligne 
en katastrofe eller et terror
angreb med ting, de selv kender. 
Det kan være, at de sammen
ligner en katastrofe eller et terror-
angreb med referencer, der er en 
del af deres egen virkelighed. En 
terrorist bliver måske sammen-
lignet med en ond troldmand, og 
det er helt fint. Du skal altså som 
forælder eller bedsteforælder 
være opmærksom på, at det er 
vigtigt, at du bruger de ord og de 
temaer, børnene selv bruger.
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 L ige nu vælter katastroferne ned over verden, 
og det er der sikkert også mange danske børn, 

der har lagt mærke til. De sidste par måneder 
har befolkningen i Sierra Leone kæmpet med 
eftervirkningerne fra et mudderskred, Haiti, den 
Dominikanske Republik og resten af det caribiske 
øhav oplevede enorme ødelæggelser, da orkanen 
Irma nådesløst raserede alt på sin vej. Ingen børn 
i børnebyerne er heldigvis kommet til skade under 
de mange katastrofer.

Hvis dine børn eller børnebørn spørger, hvordan 
man hjælper børn, der er ramt af katastrofer, kan 
du fortælle, at vi har særligt fokus på børn, der er 
blevet væk fra deres familie. Vi sørger for mad, 
rent vand, midlertidigt husly og hjælper familier og 
børn med at holde sammen eller finde hinanden 
igen, hvis katastrofen har skilt dem ad. 

Det kan vi, fordi vi er til stede i det meste af verden 
med børnebyer, og fordi vi hvert år modtager 
bidrag til vores katastrofefond. Katastrofefonden 
betyder, at vi kan påbegynde den livreddende 
nødhjælp med det samme og ikke behøver at 
samle penge ind, før hjælpearbejdet kan begynde.

Når du støtter SOS Børnebyernes katastrofefond, 
hjælper du børn, der rammes af krig og natur kata
strofer. ■

Send SOS til 1910 og støt med 150 kroner + 
alm. takst opkræves via mobilregningen.

2.

3.

4.

I 2017 gik krigen i Syrien ind i sit syvende år. Siden krig ens 
begyndelse i 2011 har SOS Børnebyerne været til stede i 
landet med en omfattende nødhjælpsindsats. 

KATASTROFERNES 

EFTERÅR 
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I 2011 besøgte 
Caroline og hele 

hendes familie 
Adla i Kenya. 

Fadderskabet har 
givet Caroline 

en større forstå-
else for verdens 
forældreløse og 

udsatte børn.

Da Lisbeths Laustens barnebarn 
Caroline fyldte ti år, gav Lisbeth hende 
et barn i gave. Et fadderskab for en pige 
i Kenya, der siden hen har givet gode 
snakke og samlet hele familien. 

 L isbeths barnebarn Caroline var endnu ikke 
fyldt ti år, da hun begyndte at spørge ind til 

verdens udsatte børn. Når Caroline var på besøg 
hos sin mormor, kiggede de på billeder af børn, 
som Lisbeth havde mødt på sine rejser rundt i 
verden. Billederne gjorde stort indtryk på Caroline.

”Jeg havde set billeder fra min mormors rejser, og 
vi havde snakket om, hvordan fattige børn lever 
og har det. Specielt de billeder med børn, der sad 
på jorden uden legetøj og ikke kunne komme i 
skole, gjorde indtryk,” siger Caroline.

Lisbeth lagde mærke til sit barnebarns interesse 
for at hjælpe andre børn, og da Caroline fyldte ti 
år, besluttede Lisbeth sig for at give Caroline et 
fadderskab.

I 2011 inviterede Lisbeth og hendes mand 
Caroline og resten af familien med til Kenya for 
at besøge Adla. Lisbeth husker tydeligt mødet 

mellem de to piger, der indtil da kun havde skre-
vet sammen og set hinanden på billeder.

”Adla var lidt genert, da vi kom. Men Caroline 
havde både perler, armbånd og balloner med til 
Adla og hendes søskende. De begyndte hurtigt 
at lege,” fortæller Lisbeth.  

Fadderskab skaber forståelse for 
udsatte børn
Lisbeth er glad for, at hun gav sit barnebarn en 
gave, der i mange år har været et projekt, som de 
har været fælles om.

”Jeg tror, at det giver sammenhold i familien at 
have et fadderbarn sammen. Det har åbnet op 
for nogle gode snakke mellem Caroline og jeg,” 
siger Lisbeth.

Caroline er i dag 18 år, og hun har i mange år 
selv skrevet med Adla. Caroline mener, at hun 
har en bedre forståelse for verdens udsatte børn, 
fordi hun har haft et fadderskab, siden hun var 
barn.

*Adlas navn er ændret af hensyn til hendes 
privatliv. ■

CAROLINE HAR PASSET PÅ ADLA 
FRA KENYA, SIDEN HUN VAR 10 ÅR
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HVORDAN 
HOLDER JEG MIG 
ORIENTERET 
SOM FADDER?
Mange børnebyer er placeret i dele af verden, der kæmper 
med jordskælv, orkaner og sygdomme. Derfor kan man som 
fadder til tider blive bekymret for børnene i sin SOS-børneby. 
Men hvor bliver du som fadder klogere på SOS Børnebyer-
nes arbejde, når en katastrofe raser? Og hvor kan du få mere 
at vide om de forældreløse og udsatte børn, du er med til at 
hjælpe?

 U anset om du vil følge med i den store forskel, du som fadder er med 
til at gøre, eller om du er urolig på grund af jordskælv, tsunamier 

eller andre katastrofer, der rammer i nærheden af en børneby, vil SOS 
Børnebyerne altid holde dig orienteret. I tilfælde af at der opstår en kritisk 
situation i eller omkring din SOSbørneby, vil du ofte modtage en email 
eller et brev, men vi sender også ofte information ud via Facebook. 

SOS Børnebyerne sender også løbende emails ud, så du som fadder løb
ende kan følge med i vores arbejde verden over og læse nyheder relateret 
til dit fadderskab. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har oplyst din email
adresse til os, kan du gøre det her: www.sosbornebyerne.dk/e-mail. 

Har vi din emailadresse, kan vi hurtigt og billigt komme i kontakt med dig. 

På Facebook kan du i øvrigt løbende læse rørende og spændende historier 
om børn og unges liv. Du kan selvfølgelig også finde os på Instagram, som 
er fuld af søde og sjove billeder af de børn, som vores mange faddere er 
med til at hjælpe. 

På hjemmesiden kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgs-
mål omkring, hvad det vil sige at være fadder, og du kan læse om SOS 
Børnebyernes vigtige arbejde for at give børn mulighed for at vokse op i en 
tryg familie i og omkring vores børnebyer. ■

www.facebook.com/sosbornebyerne@Sosbornebyerne
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Uanset om et barn er hindu, katolik eller 
muslim, er der altid plads til barnets 
kulturelle ophav i den børneby, de bor i.

 R aketter skyder mod nattehimlen, når vi fejrer 
dansk nytår d. 31. december. Men kineserne 

fejrer nytår midt i februar, og det persiske nytår 
Nowruz falder først i maj. Højtider og traditioner 
er der masser af både herhjemme og ude i ver-
den, men det er nok kun i den verdensomspænd
ende SOSfamilie, at de bliver fejret hver og én.

Når julen nærmer sig i børnebyen i Jimma, 
Etiopien er der fast tradition for, at alle fejrer 
julen sammen. De muslimske familier hjælper de 
kristne familier med at lave al maden til juleaften, 
og de kristne familier hjælper til gengæld med at 
forberede festmåltider, når fasten brydes til eid. 

I en børneby er religioner ofte blandet på kryds 
og tværs. Den ene halvdel af familierne kan være 
muslimske, mens den anden del er katolikker 
eller buddhister. I børnebyerne er det ikke noget, 
man skeler til. Det er derimod helt almindeligt, 

HAPPY HOLI!  
EID MUBARAK! 
GLÆDELIG JUL!
 I højtiderne hjælper børnene hinanden.

GIV DIT  
FADDERBARN  
EN JULEGAVE
Vil du give dit fadderbarn en  
julegave, er en børneopsparing  
en rigtig god ide. Du vælger selv  
beløbet, og pengene går ubeskåret  
til barnet. Dine donationer bliver  
sparet op og udbetalt, når dit  
fadderbarn flytter hjemmefra.  
Mange  SOSbørn bruger deres 
børneopsparing til at starte en  
butik eller virksomhed, så de kan  
forsørge sig selv.

Du har mulighed for at oprette en 
opsparing eller donere en enkelt 
juledonation til dit fadderbarn på: 
www.sosbornebyerne.dk/opsparing
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at man hjælper hinanden i højtiderne, ligesom 
de gør i børnebyen i Jimma. For det er vigtigt, at 
børnene vokser op med egne traditioner og tro, 
men også med respekt for og indsigt i de andre 
børns religioner. 

Popcorn og sovs
I Jimma ligger det helt fast, ligesom i enhver 
anden familie, hvordan dagen skal fejres. Jule
aftensdag, der i øvrigt bliver fejret d. 7. januar i 
Etiopien, tager alle deres fineste tøj på, og hele 
dagen hygger man sig sammen. Først er der 
poloturnering, og om aftenen er der krybbespil, 
fællessang, dans og højtlæsning.

Julemenuen er lidt anderledes end den, vi kender 
herhjemme. De kristne etiopiere fejrer julen med 
deres traditionelle kaffeceremoni med store fade 
med popcorn til kaffen, og så spises der injera, 
der er et fladbrød bagt på surdej, der serveres 
sammen med en masse forskellige slags sovs, 
dyppelse og dip til – for ligesom herhjemme er 
det vigtigt med masser af sovs juleaften.

Hjem til jul
Forberedelser til jul og andre højtider fylder 
meget i børnebyerne. Men det er ikke alle 

SOSbørn, der fejrer højtiderne i børnebyen. 
Mange SOSbørn har heldigvis stadig lidt familie, 
og flere tager hjem til familien til jul eller eid. 

Det er vigtigt for børnene at vide og opleve, 
at selv om deres familie måske ikke er i stand 
til at tage sig af dem, så kan de stadig holde 
kontakt en. Derfor besøger nogle børn deres 
slægtninge og fejrer højtiden med dem. 

Heldigvis betyder det ikke, at de går glip af en 
gave – den får de enten med hjem, eller også lig-
ger den og venter på dem, indtil de er tilbage hos 
deres SOSmor igen. ■

I børnebyen på Zanzibar bliver det fineste tøj fundet 
frem, når de fejrer den muslimske højtid eid.

I børnebyen i Jimma, Etiopien er 
det en jule tradition, at børnene 

afholder en poloturnering.
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Frivillige besøger Laos og Cambodja:

"VI VIL SE, OM STØTTEN 
OVERHOVEDET NYTTER"
I september besøgte Ole Lorenzen Laos og Cambodja. Den nu pensionerede 
 journalist arbejder som frivillig på SOS  Børnebyernes kontor i København, og ville 
sammen med andre danske frivillige opleve, hvordan SOS Børne byerne arbejder 
i de to østasiatiske lande. Ole har sat ord på sin øjenåbnende rejse i to af Sydøst-
asiens fattigste lande.

Foto: Mathilde Oda Meyer

 D et er varmt. Meget varmt. Vi er i en lille 
landsby nogle kilometers kørsel ad støv

ede markveje fra Cambodjas tredjestørste by 
Battambang. Her er et par blikskure, en ind
hegning og et stort bur. I buret piler fire høns og 
en hane rundt. 

Kyllingerne er blevet en del af familiens livs-
grundlag. SOS Børnebyerne har lånt en mand 
og hans familie penge til at købe fire høns og 
en hane. Det er tydeligt, at de er meget fattige. 
Deres hus er lavet af en blanding af presenninger 
og bambus, og køkkenet minder mest af alt om 

en faldefærdig carport. Men den lille familie 
virker glade og tager smilende imod os.

På grund af familiens nye hønsegård kan 
manden nu med jævne mellemrum tage til 
markedet og sælge kyllinger. I 2018 regner han 
med at kunne opdrætte så mange kyllinger, at 
han kan betale det lille lån tilbage, han fik af 
SOS Børnebyerne og herefter klare sig selv. 
SOS Børnebyerne kan dermed give en anden 
fattig familie et lån til at starte en virksomhed, 
som de så senere betaler tilbage, så en tredje 
familie kan få gavn af pengene. 

Tæt på Cambodjas tredjestørste by Battambang 
har en lille familie fået hjælp af SOS Børnebyerne 
til at bygge en kyllingefarm. Den 18årige søn (th.) 
er flyttet hjemmefra, men er hjemme for at hjælpe 
familien med kyllingefarmen. 

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 4 I 2017
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En stor del af befolkningen i Laos bor i små 
landsbyer, der end ikke kan nås i bil. Her 
lever de af, hvad der kan hentes op ad jor-
den. Fattigdommen er nogle steder så stor, 
at det ofte sker, at piger bliver solgt som 
prostituerede i nabolandet Thailand. 

Derfor startede SOS Børnebyerne for to år 
siden et projekt, der hjælper de unge kvin-
der. De unge kvinder, som alle er mellem  
16 og 19 år, lærer at sy, brodere, lave mad, 
at læse og skrive og en smule engelsk.

”Jeg vil være lærer, så jeg kan undervise 
børnene hjemme i landsbyen,” siger en af 
ungdomshusets beboere.

PIGER REDDET FRA 
MENNESKE HANDEL
19 unge piger bor i et stort hus i 
SOS-børnebyen i Luang  Prabang 
i Laos. SOS Børnebyerne hjælper 
dem væk fra fattigdom og over på 
skolebænken, så de ikke bliver 
tvunget ud i prostitution. 

"Vi lægger mange timer i vores frivillige arbejde, så det er vig-
tigt at få en saltvandsindsprøjtning og møde de menne sker, vi 
hjælper. Det betyder meget,” siger Inge Nielsen, der sammen 
med andre frivillige i Næstved lokalgruppe har indsamlet har 
indsamlet 176.000 kroner til projekterne i Laos og Cambodja.

Tidligere dyrkede familien ris, men 
tre års tørke ødelagde høsten, og i 
Cambodja er der ikke noget sikker-
hedsnet til at gribe familien.

Det er trænge forhold efter dansk 
standard. Rindende vand og el er der 
ikke noget af. Men livet som kyllinge-
farmer i en lille cambodjansk landsby 
virker langt bedre sammenlignet med 
en tilværelse i det slumområde, vi 
fløj over, da vi landede i lufthavnen i 
Cambodjas hovedstad Phnom Penh. 

VIDSTE DU?
• SOS Børnebyernes mere end 2.000 

frivillige har siden 2015 indsamlet lidt over 
2,8 millioner kroner til seks forskellige 
projekter i de to østasiatiske lande. 

• Projekterne tæller blandt andet 
SOS Børnebyernes skole i Luang 
Prabang i Laos og SOS ungdomshuse  
i Phnom Pehn i Cambodja.

*Kvindernes identitet er anonymiseret af hensyn til 

deres privatliv.

”Vi besøgte et ungdomshus for unge piger. De 
fortalte om deres liv. De kom alle fra fattige fami-
lier, og en del af dem var forældreløse. Det er en 
gruppe, som ellers ville risikere at blive ofre for 
menneskehandel” siger Ulla Gasbjerg, der er fri
villig i lokalgruppen i Herning. 
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Men hvorfor har jeg og andre danske frivillige 
valgt af egen lomme at betale for at rejse tusind-
vis af kilometer til Cambodja og Laos? 

28 lokalgruppefrivillige fra hele Danmark og jeg 
besøger de projekter, som SOS Børnebyernes 
lokalgrupper siden 2015 har samlet ind til. 
Som frivillig for SOS Børnebyerne har jeg de 
sidste tre år skrevet om et utal af børnebyer og 
børneskæbner, så nu vil jeg væk fra computer-
skærmen. I samme periode har omkring 2.000 
hårdtarbejdende danske frivillige indsamlet 2,8 
millioner kroner ved at arrangere loppemarkeder, 
modeshows, koncerter og diverse andre aktivi-
teter til fordel for SOS Børnebyernes arbejde for 
forældreløse og udsatte børn. 

Vi vil se, om støtten overhovedet nytter.

I bus til Battambang
Rejsen starter i Cambodjas hovedstad Phnom 
Penh, hvor vi besøger en børneby. Børnene i 
børnebyen lever et meget anderledes liv end 
familien på marken i Battambang. De virker 
glade og trygge. De mindste børn synes, det er 
utroligt spændende med besøg fra den anden 
side af jordkloden. Det er tydeligt, at mange 

af de frivillige slet ikke kan undgå at smile ved 
mødet med børnene. 

Fra Phnom Penh kører bussen afsted til Battam
bang. En tur på knap seks timer. 

”Cambodja er som en stegepande,” fortæller 
guiden, og fortsætter: ”Der er bjerge rundt om, 
og i midten er landet helt fladt”. 

Han har ret. I ny og næ kører bussen forbi en flok 
kvæg, der passes af en hyrde. Det grønne land-
skab, som vi suser igennem er drysset til med 
guldkupler fra buddhistiske templer og farverige 
gravsteder.

Da vi ankommer i børnebyen i Battambang, er 
modtagelsen overvældende. Børnene virker 
glade, og som i børnebyen i Phnom Penh, synes 
de, at det er sjovt med besøg udefra. Børnebyen 
i Battambang er magen til den i Phnom Penh. 
Og ligesom i børnebyen i Battambang er det ikke 
kun den bagende sol, der varmer – her er også 
fyldt med masser af hjertevarme. Det er tydeligt, 
at børnene er glade, sunde og trygge. Også her 
er jeg ikke tvivl om, at SOS Børnebyerne gør en 
kæmpe forskel. ■

”Det var fantastisk at 
besøge børnebyerne. Jeg 
blev meget bevæget over, at 
de børn, der har haft et så 
vanskeligt liv, kan være så 
glade, trygge og smilende, 
”siger Jonna Bang, frivillig i 
Aarhus lokalgruppe.

De danske frivillige har selv betalt for deres rejse til Laos og Cambodja
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ECCO Walkathon. 117.500 børn og 
voksne samlede 484.865 kroner ind til SOS 
Børnebyerne ved årets ECCO Walkathon i 
København, Aalborg, Odense og Kolding, som 
er ECCO's årlige indsamlingsgåturer.

Det glæder SOS Børnebyernes direktør Mads 
Klæstrup Kristensen. 

“Tak til alle, der valgte at støtte SOS Børne  
byerne. Med jeres hjælp kan vi nu give skole
legater til børn i Battambang i Cambodja. 
Dermed får børnene en uddannelse og en vej 
ud af fattigdom”.

JULEGAVE-IDÉ. Hvis du mangler den helt 
rigtige gave til manden, kvinden eller barnet, 
der har alt, kan du lægge et fadderskab under 
juletræet. 

Modtageren af fadderskabet får en unik mulighed 
for at følge fadderbarnets opvækst og livet i bør-
nebyen, hvor barnet bor. 

Et gavefadderskab fungerer som et normalt fad-
derskab, hvor du betaler for fadderskabet, imens 
den du giver fadderskabet til, modtager brevene 
fra børnebyen om barnet. 

Hvis den person du giver fadderskabet til, på et 
tidspunkt skal begynde at betale fadderskabet, 
volder det ikke de store problemer. Det kræver 
blot, at modtageren skriver eller ringer og giver 
os sine betalingsoplysninger. 

Hvis du opretter fadderskabet før den 13. decem-
ber, kan du nå at modtage en velkomstmappe 
inden jul. Opretter du fadderskabet efter d. 13. 
december, modtager du velkomstmappen efter 
jul. Uanset hvad får du et gavebevis, du kan 
printe ud og lægge under træet.

Giv et fadderskab på 
www.sosbornebyerne.dk/gavefadderskab

GIV ET 
FADDERSKAB 
I JULEGAVE

Fo
to

: I
vá

n 
H

id
al

go

Fo
to

: J
en

s 
H

on
or

é
HUSK DIT 
SKATTEFRADRAG
SKAT. Vidste du, at du kan få skatte
fradrag for din støtte, når du støtter SOS 
Børnebyerne? Det er os, der står for 
indberetningen til SKAT. Det eneste, vi skal 
bruge fra dig, er dit CPRnummer. Har du 
en fast betalingsaftale, har vi allerede dit 
CPRnummer. 

Hvis vi ikke har dit CPRnummer, kan 
du hurtigt og nemt indberette det på 
www.sosbornebyerne.dk/fradrag. 

TAK TIL ALLE,  
DER STØTTEDE 
MED FØDDERNE
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"VI KAN SOM ANSVARLIG 
VIRKSOMHED GIVE NOGET IGEN 
OG STØTTE ET GODT FORMÅL"

Det er blevet populært blandt landets virksomheder at støtte SOS Børnebyernes 
arbejde for forældreløse og udsatte børn verden over. På landsplan er der de 
seneste år sket en markant stigning, så næsten 700 flere virksomheder i dag  
støtter SOS Børnebyerne end for fem år siden. 

”Når vi som virksomhed støtter, handler det 
helt enkelt om ansvarlighed, etik og moral. Jeg 
mener, at det er vigtigt, at man som virksomhed 
tager ansvar og støtter et godt formål”, fortæller 
Henrik Norman, der ejer Norman El-Installation 
P/S i Vejen, som i år har valgt at støtte SOS 
Børnebyerne med 5.000 kroner. 

FAKTA | OM FRADRAG 
Virksomheder kan få skattefradrag på 
op til 15.600 kroner i 2017 for bidrag 
til SOS Børnebyerne. Læs mere på 
sosbornebyerne.dk/virksomheder. 
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”Vi kan ikke redde verden, men vi kan som 
ansvarlig virksomhed give noget igen og støtte 
et godt formål for meget få penge”, siger Henrik 
Norman. 

Flere børn får et trygt hjem 
Norman ElInstallation P/S er langt fra den 
eneste virksomhed, der de seneste år har valgt at 
hjælpe forældreløse og udsatte børn. 

En ny opgørelse viser, at næsten 700 flere virk-
somheder støtter SOS Børnebyerne i dag end 
for fem år siden, fortæller SOS Børnebyernes 
direktør, Mads Klæstrup Kristensen.

”Det er især flere mindre virksomheder, som 
vælger at støtte os. Typisk støtter de med 5.000 
til 15.000 kroner om året. Der er blandt andet tale 
om tøjbutikker, bilforhandlere og lægepraksisser. 
Støtten fra selvstændige erhvervsdrivende er 
altafgørende for vores evne til at give udsatte og 
forældreløse børn en tryg barndom," siger Mads 
Klæstrup Kristensen.

Når en virksomhed støtter med 5.000 op til 
15.000 kroner årligt, har den mulighed for at blive 
verdensfadder. Som verdensfadder støtter virk-
somheden SOS Børnebyernes indsats for at give 
forældreløse og udsatte børn et trygt hjem med 
adgang til uddannelse og lægehjælp. Samtidig 
går pengene til det forebyggende arbejde, der 
sikrer, at udsatte familier ikke bryder sammen og 
børn bliver forældreløse. 

Støtter for at gøre en forskel for  
udsatte børn 
De fleste virksomheder vælger ofte at støtte af 
de samme årsager som privatpersoner, fortæller 
SOS Børnebyernes direktør.

”De fleste firmaerne støtter os ganske enkelt, 
fordi de synes, det er vigtigt at gøre en indsats 
for at hjælpe udsatte og forældreløse børn rundt 
om i verden, der lever forhutlede liv uden voksen-
omsorg, hvis ikke de får hjælp,” fortæller Mads 
Klæstrup Kristensen. 

Det er også derfor. at Norman ElInstallationer 
P/S har valgt at støtte.

“Børnene kan jo ikke gøre for, at de er udsatte 
eller forældreløse, så dem vil jeg gerne støtte. Og 
SOS Børnebyerne er en troværdig organisation,” 
siger Henrik Norman.

Ønsker din virksomhed at støtte  
SOS Børnebyerne, kan du læse mere  
og give et bidrag på  
sosbornebyerne.dk/virksomhed.
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BILLEDPOLITIK
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. 
Derfor skal børnene have lov til at være anonyme. 
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med billede, så man kan genkende barnet. Fotos og 
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FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

”Vi kan ikke redde verden, men vi kan som ansvarlig 
virksomhed give noget igen og støtte et godt formål for 
meget få penge”, siger Henrik Norman. 
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72 % 
af danskerne vil prioritere at købe 
produkter fra virksomheder, der 
 samarbejder med en humanitær 

hjælpeorganisation.
YouGov 2014
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KØB JULEKORT 
– og støt forældreløse og udsatte børn
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Årets smukke julekort kommer i tre forskellige motiver. 
Klassiske, hvide konvolutter følger med.

  3 kort: 40 kr.
12 kort: 120 kr. 
24 kort: 200 kr. 

Køb kortene på SOS Børnebyernes webshop
www.sosbornebyerne.dk/shop  
eller send en e-mail til  
info@sosbornebyerne.dk

STØT 
SOS BØRNEBYERNE  

Du kan også købe "til og fra"kort 
og navneetiketter med samme 
elegante juletræsmotiv i SOS 

Børnebyernes webshop.  
28 navneetiketter: 30 kr.


