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ÅBENHED – OGSÅ NÅR VI FEJLER

Som fadder i SOS-børnebyerne 
vælger du at støtte børn og 

unge, der har mistet eller er i fare for 
at miste forældreomsorgen. Du får 
hvert halve år beretninger fra os om, 
hvordan dit fadderbarn klarer sig, 
eller hvordan det går i den børneby, 
du støtter. Ligesom vi fortæller om 
alt det positive ved arbejdet, som 
vores dygtige kolleger udfører i 137 
lande over hele kloden, fortæller 
vi også, når tingene går galt, og vi 
svigter vores ansvar. Derfor er vi 
åbne og skriver breve til jer som fad-
dere, ligesom vi i mange år har lagt 
sager om brud på børns beskyttelse 
åbent frem på vores hjemmeside. 

I SOS Børnebyerne har vi i de 
seneste fem år arbejdet intenst 
med at sætte endnu hårdere ind 
mod enhver behandling af børn, der 
ikke stemmer overens med vores 
standarder for omsorg. Vi har både 
arbejdet på at blive endnu bedre 
til at passe på børnene og blive 
bedre til at opdage, hvis vi ikke gør 
det godt nok. For eksempel har vi 
etableret en whistleblowerordning, 
som er tilgængelig for alle. Når man 
etablerer bedre og flere måder, 
hvorpå børn og voksne kan melde 
problemer ind, stiger antallet af sa-
ger, der kommer frem i lyset. Det er 
godt - for uden viden kan man ikke 
løse problemerne. 

Vi har også gjort mere end det. Vi 
har bedt den uafhængige, briti-
ske børnerettighedsorganisation, 
Keeping Children Safe, undersøge 
sager i fire lande, hvor vi historisk 
har haft de mest alvorlige udfordrin-
ger. Resultatet er rapporten, The 
Independent Child Safeguarding 
Review, der i sidste uge blev offent-
liggjort og lagt på vores hjemmeside 

INDHOLD

ANSVARSHAVENDE  
Peter Hermann Kamph 

REDAKTION 
Iben Stjerne Christensen, 
Anna Sonja Bruhn, 
Katharina Ebel 
 
FORSIDEFOTO 
Lars Just

BAGSIDEFOTO 
Joris Lugtigheid

TRYK 
Stibo. Oplag: 73.000

GRAFISK DESIGN OG PRODUKTION 
Westring Kbh

BILLEDPOLITIK 
Pigen på forsiden bor i Laos. Et land, hvor hver tredje 
barn er under- eller fejlernæret. Hendes familie får hjælp 
til at overleve gennem SOS Børnebyernes forebyggende 
arbejde. SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. 
Det betyder blandt andet, at vi ændrer børnenes navne, 
så børnene ikke bliver genkendt. SOS Børnebyernes 
regler er i overensstemmelse med EUs regler om 
databeskyttelse. 

UDGIVER 
SOS Børnebyerne Danmark 
Amerikavej 15 C, 2. sal 
1756 København V.

Tlf.: 33730233 
E-mail: info@sosbornebyerne.dk    
Gironr.: 8 03 24 40

FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ:

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

SIDE 4 // MOR OG FAR BAG TREMMER
Mariella venter på, at hendes mor og far bliver 
løsladt 

SIDE 8 // HVOR GÅR DE HEN, 
NÅR SKOLEN ER LUKKET? 
Frivillige kræfter underviste trods  nedlukningen i 
Ghana

SIDE 10 // LANDSINDSAMLING
Tak til alle, der var med til at gøre dagen helt speciel

SIDE 10 // FADDERGUIDE
Sådan bliver dit fadderbidrag fordelt

SIDE 11 // SÅ STOR ER JEG
Laurita fik et trygt hjem hos SOS-mor Mercedes

SIDE 11 // BAZAREN
Shop sjove nøgleringe i vores webshop 

SIDE 12 // VI SKAL SATSE PÅ BØRNENE
Birthe Kjær har været SOS-fadder siden 2015

SIDE 15 // ARV GIVER BØRN HÅB
Den sidste gave kan gøre en verden til forskel

SIDE 15 // ORDJAGT
Find ordene og vind en mulepose

her: www.sosbornebyerne.dk/
rapport. I de historiske sager, der er 
beskrevet i rapporten, har der været 
en række svigt, der spænder fra 
særdeles mangelfuld registrering af 
sager over decideret magtmisbrug 
og overgreb på børn, inklusiv sek-
suelle krænkelser. Der har desuden 
været en række tilfælde, hvori SOS 
Børnebyernes politik om beskyttelse 
af børn, der blev indført i 2008, ikke 
er blevet overholdt. Rapporten er 
rystende læsning, og den kommer til 
at udgøre en skillelinje for os, hvor vi 
sætter alle kræfter ind på at rette op. 
Selv om rapporten altså er udfær-
diget på baggrund af et afgrænset 
antal af vores mest kritiske sager, vil 
den komme til at medføre forandrin-
ger og opstramninger i alle de lande, 
vi arbejder i. 

Der skal ikke være tvivl om, at vi 
i SOS Børnebyerne er dybt ulykke-
lige og tager resultaterne af denne 
undersøgelse meget alvorligt. Alle 
former for svigt eller overgreb mod 
børn er helt uacceptabelt og i dyb 
modstrid med vores værdier, ønsker 
og formål. Ét barn, der har oplevet 
svigt, er ét for meget. 

For at rette op på de fejl, der er 

begået, står vi nu klar med en hand-
lingsplan på 24 punkter, som vi er i 
gang med at implementere. Vi har 
nedsat en særlig kommission med 
en ekstern, uafhængig formand, der 
skal vurdere og undersøge relevan-
te sager. Vi opretter et ombudsper-
sonsystem i alle 137 lande, der skal 
repræsentere børn, unge og andre 
personer og sikre, at deres rettig-
heder overholdes. Læs hele SOS 
Børnebyernes handlingsplan på 
www.sosbornebyerne.dk/rapport.

I Danmark ønsker vi at gå forrest 
med at drive denne handlingsplan. 
Derfor bidrager SOS Børnebyerne 
Danmark i år og følgende år med 
både mandskab og ekstra midler til 
eksekveringen af handlingsplanen. 
Vi vil ikke blot rette op på de fejl, 
der er begået, vi vil forbedre os 
markant og fortsat arbejde dedikeret 
for at gøre os fortjent til vores loyale 
støtters opbakning. I sidste ende 
vil dialogen med vores støtter sikre 
bedre omsorg for de børn, vi er sat 
i verden for at passe på. En del af 
det arbejde er, at vi altid er ærlige og 
åbne om vores arbejde. Det fortsæt-
ter vi med at være.   

Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen eller andre spørgsmål, må du 
endelig ikke tøve med at kontakte os på info@sosbornebyerne.dk eller 
telefon 33 73 02 33.

Mange hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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MOR OG FAR 
BAG TREMMER

Mariellas forældre har siddet 
fængslet for at transportere kokain, 
så længe Mariella har levet. Hun 
har selv boet de første år af  sit liv i 
fængsel. I ventetiden indtil hendes 
forældre kommer ud, får hun omsorg 
af  sin SOS-mor Elsa. Og så besøger 
hun fast sine forældre i fængslet, så 
de ikke glemmer hinanden.

Hver anden søndag er besøgsdag i fængslet. 
Børnene går i samlet flok og fjoller med hinanden 

på vej ind. De bliver vist ind ad en anden indgang end 
andre besøgende. En børnevenlig indgang, kunne man 
sige, der kan skåne dem lidt for den stemning, der kan 
opstå i et fængsel.

Mariella går hånd i hånd med sin SOS-mor. Ved ind-
gangen står hendes far, Gilberto, og venter på hende. 
De krammer hinanden længe, og han stryger hendes 
hår væk fra ansigtet. I rummet ved siden af venter 
Mariellas mor, Karina.  Mariella trisser hastigt ind og 
kaster sig i sin mors arme.

Mariellas forældre sidder i fængsel for at have 
transporteret kokain gennem Peru. De har begge været 
fængslet i alle syv år, Mariella har levet. Karina er 
færdig med at afsone sin straf om to år, og Gilberto om 
fem år.

BARSK BARNDOM
Da Mariella stadig var helt lille, var hun hos sin mor 
i fængslet. Herefter blev hun sendt til sin bedstemor, 
som skulle passe på hende, indtil forældrene blev 
løsladt. Men da Mariellas mor under de sjældne besøg 
så datterens mistrivsel, flyttede Mariella ind i en SOS-
børneby i nærheden. Her bor hun nu hos SOS-moren 
Elsa, der sørger for, at Mariella får omsorg og tryghed 
og faste rammer. Hun sørger også for, at Mariellas for-
hold til hendes biologiske forældre bliver holdt ved lige, 
til når de engang skal være en samlet familie igen. 

”Jeg kan mærke, hvor meget besøgene gør for 
Mariella. Hun er blevet mere rolig og selvsikker, efter 
hun begyndte at besøge sine forældre fast. Hver gang 
kommer hun tilbage glad og mere opmærksom,” fortæl-
ler Elsa, der af Mariella bliver kaldt for tante. 

TO TIMERS FAMILIETID
Når Mariella besøger sine forældre, sørger de for at få 
stedet til at føles så trygt og hjemligt som muligt.

”Vi laver hendes livret og køber små lækkerier fra bu-
tikken i fængslet. Når hun er her, nyder vi hvert sekund 
og prøver at glemme resten. I de to timer handler det 
kun om at være en familie,” siger Karina.

Mariella viser de seneste tegninger, hun har tegnet. 
Hun har også taget nogle skoleting med, så hendes mor 
og far kan se, hvad hun lærer i skolen for tiden. Ved 
siden af Mariella sidder Elsa. Hun supplerer Mariellas 
fortællinger om, hvordan det går i skolen. Og så er hun 
med, for at Karina og Gilberto kan lære den person at 
kende, som passer på deres datter.

”Mariella og de andre børn glæder sig altid meget 
til besøgsdagen. I dagene op til spørger de ivrigt efter, 
hvornår vi skal afsted. Men besøgsdagene er også for, 

Tekst: Anna Sonja Bruhn  ·  Foto: Alejandra Kaiser
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at jeg og de andre SOS-værger kan give 
børnenes forældre indsigt i, hvordan 
deres børn har det for tiden. Hvordan de 
klarer sig i skolen, og hvordan de leger 
derhjemme,” forklarer Elsa. 

FORÆLDREKURSER I FÆNGSLET
I den peruvianske børneby, hvor 
Mariella bor, mangler hver fjerde barn 
sine forældre, fordi de sidder i fængsel. 
Mange afsoner en straf for kokainsmug-
ling. Siden 2010 har SOS Børnebyerne 
i samarbejde med det lokale fængsel 
arrangeret faste besøg mellem indsatte 
forældre og deres børn.

”Programmets formål er at styrke 
og vedligeholde børnenes relation til 

forældrene og sørge for, at forældrene fortsætter med 
at være involverede i barnets liv,” forklarer Dunia 
Quentanilla, som er projektleder for SOS-initiativet.

Selvom to timer hver anden uge kan lyde af lidt, 
er det et stort skridt for de familier, der er adskilt på 
grund af fængselsstraf. Fængslet er lige nu det eneste i 
Peru, hvor indsatte forældre har mulighed for at se sine 
børn fast.

Foruden det faste samvær med børnene, er indsatte 
forældre siden 2014 blevet tilbudt kurser i børneopdra-
gelse. Her samler psykologer tilknyttet SOS-børnebyen 
forældrene og giver dem mulighed for at dele erfaringer 
og lære om positiv opdragelse og børns rettigheder.

”Pointen er at udstyre forældrene med værktøjer, 
så de kan blive bedre forældre for deres børn, den dag 
de er færdige med at afsone deres straf. Ofte ser vi, at 
børn og forældre er som fremmede for hinanden, når 

de endelig bliver forenet. Og det vil vi gerne undgå,” 
siger psykolog Sheiley Contreras, som er tilknyttet 
programmet.

I fængslet er de to timer ved at være gået. Mariella 
krammer både sin mor og far længe, før hun tager Elsa 
i hånden og går mod udgangen og ned til bussen. Om 
to uger skal den lille familie igen være sammen i to 
lykkelige timer.  

• I regionen Vraem ser mange sig nødsaget til 
at tjene penge i kokainindustrien. Her pro-
duceres over 70 % af Perus kokaineksport. 
Heraf navnet ’the cocaine valley’. 

• Straffen er fængselsdom, som kan variere 
fra tre til 25 år, og ofte er både familiens mor 
og far indblandet. 

• For at forebygge, at børnene følger deres for-
ældres kriminelle fodspor, deltager børnene 
også i samtalegrupper, hvor de kan forstå og 
tale om deres forældres situation. 
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HVOR GÅR DE HEN, 
NÅR SKOLEN ER 

LUKKET? 
I Ghana er skolerne nu åbne igen efter mere end ni måneders nedlukning. 

De fleste skolebørn har været derhjemme – enten alene, fordi forældre 
måtte arbejde, eller også sammen med dem, fordi der ikke længere var 

noget arbejde at få. Skolenedlukningerne verden over er en stille, men stor 
katastrofe. Uddannelse er børnenes bedste kort ud af  fattigdom, og når 

først eleverne forlader skolebænken, er det svært at få dem tilbage igen. I 
Ghana gik et korps af  frivillige lærere sammen med SOS Børnebyerne om 

at tilbyde børn skolegang trods coronanedlukningen.

Tekst: Katharina Ebel (versioneret af Iben Stjerne Christensen)  ·  Foto: Alea Horst

Det lille fiskersamfund Glefe ligger i et af de ældste 
distrikter i Ghanas hovedstad Accra. Gyderne er knap en 
meter brede, og her lugter af fisk og hav. Høj gospelmusik 
med bankende bas drukner lyden af bølgerne. På jorden 
sidder mænd og reparerer blå net. Alt virker normalt. Det 
eneste, der stikker ud, er alle de børn, der sidder uden for 
de små mudderhuse. De burde ikke være her. De burde 
være i skole.

Udover akut nødhjælp har SOS Børnebyerne også 
udleveret fjernsyn til nogle familier, så deres børn kunne 
følge statens fjernundervisning. Som 14-årige Priscilla her. 
Hun følger undervisningen i 40 graders varme i husets 
eneste rum. Hun holder ved, selvom det er svært at 
koncentrere sig. Hun vil være læge.

Højgravide Ablawi sørger for, at børnene deltager i 
onlineundervisningen. Selv har hun knap nok lært at skrive 
og regne. Men hun sidder der hver dag med sine børn og 
sørger for, at de følger med.

Regeringens fjernundervisning kan ikke erstatte skolen, 
derfor har en gruppe frivillige lærere oprettet en nødskole i 
en åben bygning ved havet. Her får 50 børn undervisning. 
Ved ankomst bliver hænderne sprittet af, og mundbind 
uddeles til de børn, der ikke selv har. Her er mere sikkert, 
end hvis børnene legede på gaden.

Lærer Appiah gennemgår opgaven, han motiverer og 
roser børnene. Han vil have, at børnene fortsætter med at 
komme i klassen. ”Hvis Elisabeth ikke kommer en dag, så 
ved jeg, at hun skal arbejde i stedet for at gå i skole. Jeg 
tror, vi er med til at sørge for, at børnene ikke ender på 
gaden. Det er derfor, jeg er her,” fortæller han.

Nogle hundrede kilometer fra Glefe i Kumasi har SOS 
Børnebyerne og en gruppe frivillige lærere oprettet 
nødskoler i de tomme kirker. 712 elever kan modtage 
undervisning. ”Der var behov for en løsning. Vi skulle 
passe på hinanden, men børnene legede jo stadig 
ubeskyttet sammen på gaden. Hvad var så meningen med 
at lukke skolerne. Det gjorde dem bare mere udsatte,” 
siger Joseph Yanne, projektleder for SOS-børnebyer i 
Kumasi.

Mellem rækkerne af blå plastikstole går en lærer op og 
ned ad kirkegulvet.”Mispa, ved du, hvilke vokaler der er 
i ordet goat.” Den ømme barnestemme, der truer med at 
blive opslugt af det høje rum, pipper: ”o?” ”Lyt lige igen”, 
motiverer den unge lærer og tilføjer til klassen: ”Kom, vi 
gør det sammen. Goat!”
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Hold styr på nøglerne 

Køb de sjove og farverige nøgleringe i SOS Børne-
byernes webshop. Nøgleringen er lavet i klar plast og 
forestiller et lille hus. Der er fire forskellige farver i en 
pakke, så I kan kende forskel på nøglebundterne i fa-
milien eller reservere en særlig farve til ekstranøglen. 

Find dem i vores webshop: 
www.sosbornebyerne.dk/shop2

BAZAREN
Pris for fire: 

80 kr.

I dag

Se Laurita blive hentet 
af sin SOS-mor: 

www.sosbornebyerne.dk/laurita 

SOMMER RAPPORTER 
PÅ VEJ 
De fleste faddere kan se frem til at 
modtage deres sommerrapport senest 
1. september. Rapporten indeholder nyt 
om, hvordan det går med dit fadderbarn 
eller den børneby, du støtter. 

Desværre ser coronasituationen dog 
nogle steder ud til igen at kunne forår-
sage postforsinkelser. Du hører fra os, 
hvis det omfatter dig. 

DET GÅR DINE PENGE TIL
Når vi modtager dit fadderskabsbidrag, opfatter vi det som en tillidser-
klæring. Den skal vi leve op til, og derfor har vi konstant fokus på at hol-
de vores udgifter nede. 90 % af dit bidrag går til at give forældreløse og 
udsatte børn et kærligt hjem, med alt hvad der skal til for at sikre en tryg 
barndom. Det dækker også udgifter til børnenes opvækst, inklusiv skole 
og sundhedspleje, udgifter til at drive en børneby og løn til SOS-mødre 
og andre ansatte. 

90% af dit bidrag går direkte til din SOS-børneby eller dit SOS-barn, 
og dit bidrag er også med til at støtte SOS Børnebyernes arbejde til ud-
satte børn i lokalområderne. Det sidste 10 % går til administration, der 
blandt andet sikrer, at pengene når frem, og at faddere og bidrag ydere 
får de informationer, de har brug for.

De første måneder af Lauritas liv tilbragte hun 
det meste af tiden alene i et skur på en beskidt 

madras. Indimellem fik hun lidt mælk, men ellers 
bare tevand med sukker. Lugten af urin og mug sad i 
væggene.

Fejlernæring og elendige hygiejniske forhold er en 
dårlig kombination. Tanten, der havde ansvaret for 
Laurita, kontaktede SOS Børnebyerne og bad om 
hjælp. 

SOS-mor Mercedes var med, da lille Laurita skulle 
hentes hjem til børnebyen. Hun pakkede den græ-
dende pige ud af det beskidte tæppe og tog hende op 

til sig. Oplevelsen gjorde stort indtryk på Mercedes: 
”Det var hjerteskærende at se den lille bylt ligge 

derinde på madrassen. Så lille og ubeskyttet med 
betydelig mangel på omsorg.” 

Så snart Laurita lå i hendes arme, følte Mercedes, 
at et tomrum i hende blev udfyldt. Laurita kom hjem til 
børnebyen, fik en ny, stor familie og har siden da haft 
en god og tryg barndom hos SOS-mor Mercedes.

I dag er Laurita en glad og ansvarlig pige med store 
planer for fremtiden. Hun har afsluttet folkeskolen og 
studerer nu gastronomi. Hun drømmer nemlig om en 
dag at åbne sin egen restaurant.

Så stor er jeg

FADDERGUIDE

TAK til alle jer, der var med til at gøre vores Lands-
indsamling søndag den 9. maj til en helt vidunder-
lig dag. Tusindvis af danskere gik på gaden i den 
gode sags tjeneste for at samle ind til udsatte børn. 
Landsindsamlingen, som var vores første kontant-
løse indsamling, var en stor succes. Tilsammen har 
I doneret og indsamlet  

4 millioner kroner 
Penge, der kan give udsatte børn en tryg opvækst 
med lyse fremtidsudsigter. TAK!

TAK

Foto: SOS Norge Foto: SOS Bolivia
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Birthe Kjær har været SOS-fadder siden 2015. For hende har det 
været mindre vigtigt, hvor i verden hendes fadderbarn bor, eller 
hvor meget kontakt de har til hinanden. Hun glæder sig over at 
vide, at hun hver måned er med til at give udsatte børn en ny 

chance i livet. For spørger man Birthe Kjær, så er det børnene, vi 
skal satse på, hvis vi vil have en bedre verden. 

”VI SKAL SATSE 
PÅ BØRNENE,

HVIS VI VIL 
HAVE EN BEDRE 

VERDEN”
Tekst: Iben Stjerne Christensen  ·  Foto: Chilie Hviid Orloff 

I mødesuiten på Skovshoved Hotel sidder 
Birthe Kjær i en sofa og får sig en kop 

kaffe. Snakken går allerede lystigt. Vi runder 
både corona, vaccinationsudsigter, koncert-
kalender og meget andet, til trods for at vi 
endnu ikke er gået i gang med interviewet. 
Artiklen, som jeg har spurgt, om Birthe vil 
medvirke i, handler dog ikke om hendes fan-
tastiske karriere. Den tager i stedet afsæt i et 
valg, hun har truffet som privatperson. 

Birthe Kjær er nemlig SOS-fadder og har 
været det siden 2015. Dengang var hun på 
udkig efter en organisation, som hun kunne 

støtte mere fast. Hun havde hidtil ”givet lidt 
hist og pist” til forskellige projekter, men nu 
ville hun gerne fokusere på ét projekt: 

”Jeg synes, det kunne være rart at vide, at 
der gik noget fast til et særligt projekt hver 
måned, som jeg kunne følge lidt med i, og at 
jeg med mit bidrag var med til at holde det i 
gang,” siger hun.

BØRN ER DET MEST USKYLDIGE
Valget faldt på SOS Børnebyerne. Hun kunne 
lide familieværdierne og missionen om at 
give alle børn et trygt og kærligt hjem: 
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Kontakt 
Mette Sandager Löhndorf
Testamenteansvarlig
Tlf.: 33 78 02 93
Mail: msl@sosbornebyerne.dk

Find og vind
Find 11 ord, der handler om familie. Vi har gemt dem 
både vandret, lodret og diagonalt. Send løsningen til 
SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller SOS 
Børnebyerne, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København 
V. Vi trækker lod om fem muleposer lavet af kasseret 
tøj fra vores samarbejdspartner De Forenede Damp-
vaskerier. 

S K E V D O L Å N T

Ø F E T H J E M Å R

S P O W D I G T H Y

T O B R O R H B K G

E M M P Æ S R T Y H

R K O S D L L I S E

W V R K O K D G M D

F A R M I R G R I N

J K Æ R L I G H E D

D R Ø S M O G T E W

Løsningen skal være os i hænde d. 31/7. 
Vinderne får direkte besked. 
Se vinderne her: sosbornebyerne.dk/ordjagt.

ORDJAGT

Foto: Lars Just

ARV GIVER BØRN 
SOM KANDRI HÅB
Kandri bor i en af vores børnebyer i Etiopien. Det er 
ikke til at se på billedet, men Kandri fik en svær start på 
livet. Da hun var bare seks måneder gammel, blev hun 
fundet forladt og alene i en moske under Ramadanen. 
Hun var tydeligt medtaget af nogle hårde første måne-
der. Kandri blev straks overdraget til myndighederne, der 
sørgede for, at den lille pige fik mad og blev passet på, 
mens man fandt et permanent hjem til hende.

En måned senere kunne Kandri flytte ind i SOS-
børnebyen i Jimma hos sin SOS-mor Meaza og sine ni 
SOS-søskende. I dag er hun ni år og ifølge Meaza ”en 
skøn vildbasse”. Hun går i skole, leger med sine kam-
merater og drømmer om en dag at blive pilot, så hun 
kan opleve hele verden.

Sidste år modtog SOS Børnebyerne 49 millioner 
kroner fra danskere, der havde valgt at betænke vores 
arbejde i deres testamente. Deres sidste gave er med til 
at give børn om Kandri en ny chance i livet. Vi fortæller 
gerne mere om den gratis juridiske hjælp og rådgiver dig 
i, hvordan din arv kan hjælpe udsatte børn til en bedre 
fremtid. 

Du kan læse mere på www.sosbornebyerne.dk/arv2

Børn er noget af  det mest 
uskyldige i verden. De kan ikke 
gøre for den situation, de er 
havnet i. Og det er der, vi skal 
satse, hvis vi vil have en bedre 
verden, ik?

“

”Børn er noget af det mest uskyldige i verden. De 
kan ikke gøre for den situation, de er havnet i. Og det 
er der, vi skal satse, hvis vi vil have en bedre verden, ik? 
De børn skal jo vokse op og blive til gode, empatiske, 
dygtige mennesker, som kan bygge en bedre verden. 
Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får satset på 
dem og givet dem tryghed og en god opvækst. Og en 

uddannelse ikke mindst. Uddannelse er essentielt,” 
siger hun bestemt. 

EN LIVSBEKRÆFTENDE TUR TIL THAILAND
For Birthe er det vigtigt at hjælpe, hvor man kan, med 
det man kan. Det skaber både værdi for andre, men 
også for en selv. Derfor er støtten som SOS-fadder 
heller ikke Birthes eneste erfaring med velgøren-
hed. Hun er ambassadør for Hjerteforeningen og for 
Børnehjælpsdagen, hun tager telefoner til Danmarks 
Indsamling og i 1998 brugte hun en del af sit sabbatår 
som frivillig på et børnehjem i Thailand: 

”Jamen, det er jo altid dejligt, at man kan være med 
til at ændre noget til det bedre. Det var sådan set også 
derfor, jeg endte i Thailand på børnehjemmet dengang. 
Jeg ville gerne ud i verden og give en hånd med,” fortæl-
ler hun. 

Birthes opgave var at hjælpe til med at passe, pleje og 
pusle de godt og vel 40 babyer på stedet. Opholdet på 
børnehjemmet og mødet med den thailandske kultur 
gjorde stort indtryk på Birthe, der vendte tilbage til 
Danmark med et andet syn på livet: 

”Jeg kom helt klart ud af min comfort zone og ned til 
et sted, hvor det er nogle helt andre ting, der tæller. Jeg 
så på mit arbejde og min verden med nogle helt andre 
øjne, da jeg kom hjem. Det var ikke, fordi min verden 
blev mindre værd, men jeg blev mere afslappet over for 
det. Hvor vigtigt er det egentlig, at jeg husker teksten. 
Hold da op, hvor har jeg brugt meget energi på at be-
kymre mig om det,” siger hun med et smil.  

Et par af de børn, der boede på børnehjemmet under 
Birthes besøg, blev senere adopteret til Danmark. 
Birthe har stadig kontakt med nogle af adoptivfamilier-
ne den dag i dag.  

DET ER MISSIONEN, DER TÆLLER
Birthe er i dag SOS-fadder til en ung gut på 19 år fra 
Laos. Selvom det glæder hende, at han trives og klarer 
sig godt i skolen, så har det ikke været vigtigt for hende, 
hvem hun helt præcis hjælper, eller hvor i verden de 
bor. For hende er det mere den overordnede mission 
om at hjælpe børnene og det bæredygtige i at være flere 
om hjælpen, der tæller: 

”Vi er jo flere faddere om det samme barn. Og det gør 
det hele lidt mindre sårbart, synes jeg. Det gør også, 
at jeg kan have det fint med, at jeg ikke skriver til mit 
fadderbarn, for det er der sikkert nogle andre faddere, 
der gør. Jeg glæder mig i stedet over, at mit bidrag kan 
være med til at gøre en forskel og holde et godt projekt 
i gang. Og når mit fadderbarn på et tidspunkt bliver 
flyvefærdig og flytter hjemmefra, så skal jeg have et nyt 
fadderbarn et andet sted.”   

Birthe Kjær tilbragte en del af sit sabbatår i 
1998 på et børnehjem i Thailand. Her passede 
hun bl.a. Somsak, som senere blev adopteret 
til Danmark. De har stadig kontakt den dag i 
dag.
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FÆNGSEL 
TRUER 
FAMILIELIVET
Den lille pige på billedet vokser op i Gua-
temala. Hendes familie får hjælp gennem 
SOS Børnebyernes forebyggende arbej-
de, hvis mission er at forhindre udsatte 
familier i at gå i opløsning. 

I Mellem- og Sydamerika er narkorelate-
rede fængselsdomme en af de hyppigste 
årsager til, at familier går i opløsning, og 
børn bliver alene. Fordi fattigdommen er 
så stor, bliver mange nødt til at tjene til fø-
den gennem narkohandel og -fremstilling. 
Et farligt job på flere måder. Hvis et barns 
forældre kommer i fængsel, sørger SOS 
Børnebyerne for et trygt hjem til barnet og 
hyppige fængselsbesøg under børnevenli-
ge forhold, så børn og forældre stadig har 
et stærkt forhold, når dommen er afsonet.

BRUG
GIRO

KORTET
Støt verdens børn


