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Mange hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

“

ort før sommerferien havde vi i SOS Børnebyerne Danmark besøg af
Dereje Wordofa, som er præsident for SOS Børnebyernes 138 landsorganisationer. Han var her for at overrække en pris til vores protektor, H.K.H
Prinsesse Benedikte, men under hans besøg vendte vores samtaler igen og
igen tilbage til krisen på Afrikas Horn.
Den situation, der lige nu udspiller sig i Etiopien, Kenya og Somalia, er
ikke bare resultatet af én krise, men et sammenfald af mange kriser, der
forstærker hinanden i kraft. Coronapandemien betød, at vi for første gang
i 20 år så fattigdom på verdensplan stige i stedet for at falde. Værst er det
gået ud over dem, der i forvejen havde mindst og stod svagest.
Fordi så mange i forvejen er tvunget i knæ af coronapandemien, så rammer den udeblivende regn og de stigende fødevarepriser også så meget
hårdere. Det får katastrofen til at vokse med bekymrende hast. Lige nu
befinder mere end 18 millioner mennesker sig i en decideret sultkatastrofe.
Når man hver dag arbejder for at skabe fremskridt for verdens mest udsatte, er det her et nedslående faktum. Omvendt er der også nu mere end
nogensinde brug for at handle. Og det gør vi.
SOS Børnebyerne samarbejder med andre organisationer om at sætte
ind bedst muligt for at begrænse sultkatastrofen. Og som børneorganisation
har SOS Børnebyerne også en særlig forpligtelse overfor børn og deres
familier.
Som Dereje Wordfa sagde under sit besøg: ”Vi skal sikre, at familierne får
hjælp, så alle er sunde, mætte, går i skole og har en stabil indkomst. Børns
beskyttelse er den allerhøjeste prioritet. De skal ikke bare overleve, de skal
trives og udvikle sig”.
Det er jeg rørende enig i. I en krise, som den her, gør vi det, vi er bedst til.
Vi prioriterer børnene og forsøger at bane en vej ud af katastrofen for dem
og deres familie. Og det gælder ikke bare for børnene på Afrikas Horn, men
for udsatte børn i hele verden.

Vi prioriterer
børnene og
forsøger at bane
en vej ud af
katastrofen for
dem og deres
familie.
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Kvinden og barnet på forsiden er fra Kelafo i
Etiopien. De befinder sig på Kelefo Health Center,
hvor barnet er i behandling for underernæring.
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.
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Katastroferne

står i kø på Afrikas Horn
Tekst og billeder: Anne Kidmose

Den værste tørke i 39 år har lige nu fat i store dele af Etiopien, Kenya
og Somalia. Svigtende regnsæsoner sjæler folks livsgrundlag og har
sendt mere end 18 millioner mennesker ud i en sultkrise. Situationen er
for længst gået fra alvorlig til katastrofal, men én ulykke kommer som
bekendt sjældent alene. Krigen i Ukraine har fået priserne på basisvarer
til at skyde i vejret, og millioner af mennesker har ikke råd til at forsørge
deres børn. Tag med til Rapsu i den nordlige del af Kenya, der lige nu
oplever den længstvarende tørke målt nogensinde.

T

raditionelt har indbyggerne i
landsbyen Rapsu levet af landbrug og kvægdrift, men tørken har
ødelagt deres livsgrundlag. Kvæget
dør, og de børn, der kommer i skole,
er sultne og søvnige. Landsbyens
ældste kan ikke længere genkende
vejrmønstrene.
Fario Hussein Gine forsøger at
finde læ bag sit lerklinede hus. Det
lykkes kun delvist. Vinden suser
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om Fario og hendes toårige pige,
som sidder på sin mors skød. Pigen
smiler og kigger op på sin mor.
Men 35-årige Fario har svært ved at
gengælde smilet.
Hendes livsgrundlag er forsvundet, siden tørken ramte landsbyen
Rapsu i Isiolo-amtet i Kenya.
”Tidligere var jeg bonde, og jeg dyrkede mine egne grøntsager: majs,
løg, tomater. Men manglen på regn

er et stort problem. Det har ikke
været muligt at dyrke noget i det
sidste halve år. Nu er der kun hård
vind og ingen regn,” siger Fario.
De seneste to år har Rapsu fået meget lidt regn, og i år har det været
umuligt at få frøene til at spire. Der
er intet at høste. Jorden er rødbrun,
og luften er fuld af bittesmå, røde
støvkorn. Kun et par afpillede træer
og buske står og svajer i vinden.
GED ELLER SKOLEGANG
”Jeg plejede at arbejde i andre folks
landbrug som daglejer, og der
kunne jeg tjene 200-300 shilling
(12-18 kroner) om dagen, men nu
er der ikke noget arbejde på grund
af tørken,” siger Fario.
Hun har boet i Rapsu i over 10 år
sammen med sine børn på 2, 13 og
17 år. Fario er fraskilt, men hendes
eksmand bidrager med penge til de
to store børns skolegang. Alligevel
er det svært at betale skolepenge og
sørge for skoleuniformer.
”Min førsteprioritet er at give
mine børn en uddannelse. Forleden
solgte jeg min ged for at betale for
mit barns skolegang, så nu har jeg
kun et par høns tilbage,” siger Fario.
Helt basale nødvendigheder –
mad og vand – er blevet en luksus
på grund af tørken. Fario låner nogle gange penge af sine forældre, der
også bor i landsbyen. Andre gange
går hun ud og plukker græs, som
hun sælger til kvægbønder. Som
betaling får hun mælk til datteren.
”Jeg laver kun mad én gang om
dagen. I går var det ris og kartofler,"
siger Fario.

Fario har svært ved at gengælde
datterens smil. I går solgte hun
sin sidste ged. Nu har hun kun
et par høns tilbage.

SOS BØRNELIV | AFRIKAS HORN
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Det er meget
svært at undervise
et sultent barn.
Vi vil gerne følge
pensum, men
børnene får ikke
særlig meget ud af
undervisningen.

SØVNIGE OG SULTNE
ELEVER
Fario er ikke den eneste forælder,
der kæmper for at brødføde sine
børn. Ifølge Paul Lechornai, der er
lærer på grundskolen i Rapsu, er
antallet af børn i skolen raslet ned
i de seneste måneder i takt med
fødevarekrisens intensivering.
”I stedet for at sende deres børn
i skole, tager forældrene børnene
med ud for at lede efter arbejde og
mad. Nogle børn kommer ikke i
skole, fordi der ikke er noget mad
her på skolen længere,” siger Paul
Lechornai.
Tidligere tilbød skolen middagsmad til børnene, men staten
er holdt op med at støtte frokostordningen. Paul kan tydeligt se på
børnene, at de bliver søvnige og
døsige i varmen.
”Det er meget svært at undervise
et sultent barn. Vi vil gerne følge
pensum, men børnene får ikke særlig meget ud af undervisningen. De
gaber ofte, så vi ved, at de er sultne.
Vi prøver at finde en måde at motivere dem på, men det er ikke nemt,”
siger han.
Rundt om skolegården har
ledelsen hængt metaltråde op i
hovedhøjde. Trådene skal forhindre
elefanter i at vandre ind til skolen
og resten af landsbyen i jagten
på vand. Bag skolen ligger et lille
vandhul, som både vilde dyr, kvæg
og mennesker bruger. Men hullet er

kun få centimeter dybt, og vandet
er ikke rent. Bakterier fra dyrene
kan nemt finde vej til mennesker,
hvis vandet ikke bliver renset
tilstrækkeligt. Beboerne koger det,
men det er ikke altid nok.
På denne tid af året burde der være
mere vand i vandløbene, siden den
lange regntid varer fra april til juni.
Men sådan er det ikke mere.
”Traditionelt har folk været vant
til faste sæsoner med regn og sol.
Men nu kan landsbyens ældre
mennesker ikke genkende vejrmønstrene mere. De kan ikke opdele
sæsonerne efter regn og sol, og vi
kan ikke regne med vejret,” siger
skolelæreren Paul.
”TØRKE ER LIGESOM KRIG”
En af dem, der har oplevet klimaet forandre sig, er den 55-årige
kvægbonde Guyo Godana. Han
står under et vindblæst træ, hvor to
af hans køer står bundet. De er så
magre, at deres ribben står tydeligt
frem under huden.
”Himlen har forandret sig.
Tidligere havde vi forskellige former
for regn, men det har ændret sig i
løbet af de sidste tre-fire år,” fortæller Guyo Godana. Han kigger op på
himlen, der er dækket af et tyndt
lag hvide skyer.
”Vores situation er meget svær.
Det her er ikke den første tørke,
men endnu en i rækken. Vores
indtægter kommer fra køerne, men

der er ingen, der vil købe de her
afmagrede dyr. Selv hvis jeg sælger
dem, kan jeg ikke købe tilstrækkeligt med fødevarer for pengene, jeg
tjener,” siger Guyo.
Han er nødt til at vandre ind i Meru
Nationalpark for at finde græs til sit
kvæg, selvom det er imod reglerne.
Alligevel kan han ikke finde græs
nok. Fem af hans køer er døde. De
kollapsede på grund af sult.
Guyo har boet i Rapsu hele sit
liv, men siden tørken satte ind, er
der kommet nye folk til landsbyen.
Kvæg- og kamelhyrder fra de nordlige områder migrerer sydpå for at
finde græs og vand til deres kvæg,
og store flokke af kameler vandrer
sydpå i ugevis.
”Folk kommer hertil langvejs
fra, og der er ikke nok græs til alle,”
siger Guyo.
Hyrderne bærer våben for at beskytte sig mod kvægtyve. I jagten på
græsningsarealer trænger hyrderne
nogle gange ind på landbrugsjord,
der tilhører bønder. Der opstår konflikter mellem bønder og hyrder,
og der er historier om folk, der har
mistet livet i kampene.
Tørken er en katastrofe, der fører
andre katastrofer med sig. ”Tørke er
ligesom krig” er blevet et ordsprog
i Rapsu.
Kvægbonden Guyo vil bare gerne
have regn, så livet kan vende tilbage. ”Jeg beder bare Gud om regn, så
græsset kan vokse,” siger han.
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SOS Børnebyerne hjælper udsatte
børn og familier med at få en tryg
og stabil fremtid. Det koster
penge, og derfor samler vi penge
ind til arbejdet ude i verden via
for eksempel landsindsamlinger,
fondsansøgninger, virksomhedssamarbejder, donationer og
naturligvis støtte fra vores faddere
og fastgivere og folk, der betænker
SOS Børnebyerne i deres
testamente. Her kan du se mere til de
tal, der virkelig tæller.
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har
mere end 4 MILLIONER
børn og unge fået hjælp af SOS Børnebyerne.
AMERIK A
Langt de fleste har fået hjælp gennem vores forebyg104 820
gende arbejde medAFRIK
udsatte
familier, mens andre har
A
ASIA OG OSEANIA
fået hjælp i en børneby,
et ungdomshus, en pleje163 170
94 860
familie eller via andre lignende omsorgsindsatser.

ASIA OG OSEANIA

94 860

90%

GIVER GOD OMSORG VIDERE
Personer, der tidligere har fået hjælp
af SOS Børnebyerne, giver god omsorg videre til næste generation og
bryder den sociale arv.

5,0 %
I ADMINISTRATION

Vi bestræber os på at være effektive og
omkostningsbevidste. I 2021 havde vi en
administrationsprocent på 5 %.

90%

KAN DÆKKE SINE BASALE BEHOV
90% af folk, der har fået hjælp af
SOS Børnebyerne, kan selv sørge for
de mest basale behov såsom bolig,
mad og lægehjælp.

SOS BØRNELIV | ARV
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EN DEL AF

NOGET STØRRE
Sidste år modtog SOS Børnebyerne i alt 52,5 millioner kroner i arv fra
danskere, der havde valgt at betænke os i deres testamente. Det er stort.
Og det bliver ikke mindre stort af at tænke på, at der overalt i verden
findes folk, der har truffet samme beslutning. Nemlig at noget af deres
arv skal gå til at give god omsorg videre.

MARIA
CANADA
Maria er inkarneret SOS-frivillig i Canada. I mere
end 50 år har hun tilbudt sin tid til SOS Børnebyerne Canada og været med til at forme, hvad
organisationen er i dag. Hun har også valgt at
betænke SOS Børnebyerne i sit testamente.
Hun voksede op i Østrig under 2. verdenskrig,
og ved, hvor vigtig hendes familie var for hende i
livets hårdeste stunder:
”Jeg følte mig elsket af min mor, fordi hun var
der, når jeg havde brug for det, selvom hun skulle opfostre familien på egen hånd i krigsårene.
Jeg tror, at det er vigtigt for ethvert barn at have
den ene person i sit liv, som virkelig, virkelig
bekymrer sig for en."

ANKIE OG WES
USA
Da Ankie først hørte om SOS Børnebyerne, vidste hun med det samme, at der var noget særligt ved lige præcis denne form for omsorg.
”Jeg har overlevet en krig (2. verdenskrig), og jeg ønsker
ikke, at et eneste barn skal gå i seng og være bange. SOS
Børnebyerne sikrer, at børn har de ting, de har brug for.”
Hendes mand Wes er dybt inspireret af Ankies beslutsomhed
i forhold til at støtte SOS Børnebyerne, og parret har de sidste
20 år været faddere for flere børn verden over. De har også
betænkt SOS Børnebyerne i deres testamente.

SOS BØRNELIV | ARV

WONJA
NORGE
SOS-fadder Wonja voksede op et hjem, hvor
gæstfrihed og det at hjælpe andre var vigtige
værdier. Det har fulgt hende hele livet igennem:
”Mine forældre var meget gæstfrie, så der
var altid plads til venner og mad nok til alle.
Hvis nogen havde brug for hjælp, kom de altid til
min mor og far. De var praktisk anlagt og stillede altid op. Så jeg har fået det med hjemmefra: Kan vi hjælpe,
så skal vi hjælpe.”
Den indstilling genkender Wonja i SOS Børnebyernes måde
at støtte på. Og derfor var det også SOS Børnebyerne, hun
valgte at betænke, da hun skrev sit testamente:
”Mange bliver overraskede over, at jeg har skrevet
testamente i en alder af nogen-og-50, men for mig var det
vigtigt at gøre, mens jeg var ung og frisk.”

GONNIE
OG LOUIS
HOLLAND
Alle børn har ret til at opnå
noget i livet. Af denne grund
besluttede Gonnie og Louis van
Herpt at udnævne SOS Børnebyerne til deres arving og bobestyrer.
"Vi har haft en god ungdom, men der var ikke
mange økonomiske muligheder. Derfor har
vi lært pengenes værdi. Vi håber, at når børn
vokser op i deres egen kultur, i sikre omgivelser
og i en kærlig familie, kan de gribe chancen og
dermed gøre en positiv forskel i deres eget samfund. Det er præcis det, SOS Børnebyerne gør
en indsats for. En mærkbar effekt på den lange
bane, det er, hvad vi håber at gøre med vores
støtte.”

Vil du vide mere om mulighederne for at betænke SOS Børnebyerne i dit testamente, så bestil
vores folder på sosbornebyerbe.dk/arv3
Du er også altid velkommen
til at ringe til vores
testamenteansvarlige:
Mette Sandager Löhndorf
på 33 78 02 93.

TRAUDL
TYSKLAND
Traudl har betænkt SOS Børnebyerne i sit testamente, fordi hun stoler på, at hendes sidste gave
bliver forvaltet med omhu:
”Min mor var også engageret i SOS
Børnebyerne. Alligevel lavede jeg grundig
research, før jeg besluttede mig for at betænke
SOS Børnebyerne i mit testamente. Jeg har haft
mit eget firma med udlejning af lystbåde og har
arbejdet rigtig meget. Derfor er det vigtigt for
mig, at min arv bliver forvaltet meget omhyggeligt. SOS Børnebyerne har overbevist mig:
de engagerede medarbejdere, de enkle, men
med kærlighed indrettede lokaliteter og transparensen, når det drejer sig om forvaltningen af
donationerne.”
Tanken om, at det, Traudl efterlader, arbejder
videre på en meningsfuld måde, og at endnu flere
børn vil kunne få adgang til uddannelse, fylder
hende med en ubeskrivelig glæde:
”Jeg får meget mere igen, end jeg giver.”

9

10

S O S B Ø R N E L I V | O P S L A G S TAV L E

DERFOR HAR ET BARN

FLERE FADDERE

Foto: Claire Ladavicius

Når et barn flytter ind i en SOS-børneby, skal der være
styr på de helt basale ting. Barnet skal have tag over
hovedet, tøj på kroppen, mad i maven, medicin, skolegang og omsorg fra en SOS-mor. Den slags udgifter
bliver langt fra dækket af et enkelt månedligt fadderbidrag. Derfor har et barn flere faddere. Det sikrer nemlig, at barnets ophold i børnebyen kan fortsætte, hvis det
skulle ske, at en fadder melder fadderskabet fra, inden
barnet kan klare sig selv eller kan flytte tilbage til sin
familie eller slægtninge.
Antallet af faddere varierer fra barn til barn. I dag har
hvert barn i gennemsnit otte faddere. Ud over pengene
fra fadderne finansieres udgifterne til SOS-børnebyerne
af lokale bidrag i det pågældende land.

Foto: Chilie Orloff

10 år med
Omvendt Julekalender
D

e første 25.000 elever er allerede tilmeldt årets
Omvendt Julekalender, der i år kan fejre 10 år med
udsyn og indsigt. Kender du en klasse, der skal være
med?
SOS-ambassadør Mille Gori, også kendt som Motor
Mille fra DR Ramasjang, vender i år julen på hovedet
og beslutter sig for at lave en omvendt ønskeliste, hvor
det ikke handler om fryden ved at få, men om glæden
ved at give. Hver dag i december finder hun sammen
med børn ude i verden frem til en god gerning, som kan
komme på ønskelisten. I sin søgen efter gode gerninger
kommer hun både ind på børns rettigheder, årsager til
fattigdom, og hun bliver endda inviteret hele vejen til
Albanien, hvor hun skal besøge to børn, der får hjælp af
SOS Børnebyerne.
Læs mere og tilmeld jer her: sosbornebyerne.dk/oj3

SOS BØRNELIV | BØRNS RET

Alle BØRNS RET
Med mere end 70 års praktisk erfaring i ryggen ved vi, at vejen til
en god barndom er uløseligt forbundet med, at barnets rettigheder
bliver overholdt. Det gælder både dem, der handler om tøj på
kroppen og tag over hovedet, men også dem, der handler om
barnets ret til at vokse op med voksne, der passer på det.

Foto: Lars Just
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Foto: Nigus Hailu

Tigist fra Etiopien blev undervist over radioen
under skolernes månedlange lockdown i 2020.
24 millioner børn i skolealderen forventes ikke
at komme tilbage på skolebænken på grund af
pandemien.

Foto: Kristin Svorte

UNDERVISNING
Alle børn har ret til undervisning. Men virkeligheden er, at 59 millioner børn ikke kommer i
skole på grund af fattigdom, kultur og tro, krig
og katastrofer. Med en uddannelse står barnet
på et styrket fundament i livet. Uddannelse er
med andre ord den sikreste vej ud af fattigdom.

SOS BØRNELIV | BØRNS RET
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HVILE
Alle børn har ret til at kunne
lege og til at kunne hvile sig.
Leg og hvile er vigtige byggesten til at vokse, blive klogere
og stærkere – både fysisk og
mentalt.

in
Foto: V
meau

cent Tre

LEG OG LÆRING
Leg kan hele de dybeste sår. Når
krig og katastrofe spolerer alt det
trygge, sørger SOS Børnebyerne
som noget af det første for børnevenlige områder med plads til leg
og læring.

Foto: Lars Just
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Alle børn har ret til at vokse
op i et trygt og kærligt hjem
med omsorgsfulde voksne,
der passer på dem.

Foto: Lars Just

“

Fotograf: Rasmus Preston

Børnene, som kommer
her til børnebyen, har lidt
tab, og mange af dem har
en vanskelig baggrund.
Jeg sørger for, at de føler
sig trygge. Og når de kan
mærke, at de er i sikkerhed
her, begynder de at åbne sig
op for mig.
SOS-mor Chea Pisey

Det er aldrig for sent at hele et traume.
Børn går ikke i stykker af enkelte dårlige
oplevelser, men hvis bunken af dårlige
erfaringer bliver meget stor, er opgaven
med at komme ovenpå også tilsvarende
større.

S O S B Ø R N E L I V | BA B Y I B Ø R N E B Y E N | O R D JAG T

15

Foto: Sainga Severinus

BabY i BørnebYen

VIDSTE DU

L

ille Polina kom til børnebyen for omkring et år siden.
Dengang opsøgte hendes psykisk syge mor en
socialarbejder i børnebyen i Namibia og bad hende om
at tage den lille pige fra hende. Hun var desperat og
truede med at slå sit spædbarn ihjel, hvis ikke hun fik
hjælp.
SOS Børnebyerne tog den dengang kun to måneder
gamle Polina til sig, og den lille pige fik et nyt hjem og
en kærlig SOS-mor (kvinden på billedet).
Der gik ikke længe, før SOS Børnebyerne opdagede, at lille Polina havde fire ældre søskende, som alle
boede på et børnehjem. Børnene var blevet fjernet fra
deres mor, inden Polina blev født. SOS Børnebyerne

ORDJAGT

at SOS Børnebyerne er til
stede i mere end 138 lande
og områder og giver 68.000
udsatte børn og unge et trygt
hjem og kærlig omsorg

gør alt hvad vi kan
for, at biologiske
søskende vokser op
sammen. Derfor flyttede
Polinas søskende lidt efter
også ind i børnebyen, hvor de for
allerførste gang mødte deres lillesøster. I dag er Polina
ni måneder gammel, og hun og hendes søskende har
fået et tæt bånd. SOS Børnebyerne har været i kontakt
med børnenes biologiske mor og forsøger at hjælpe
hende. Håbet er, at hun får det så godt, at hun igen kan
tage sig af sine børn og give dem en tryg opvækst. Indtil
da har de fem søskende en tryg tilværelse i børnebyen.
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Vi skal have løsningen senest den 15. oktober.
Du kan se vinderne her: sosbørnebyerne.dk/ordjagt3

Find de 10 ord, der handler om efterår. 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 to
søde kaninbamser lavet af
tekstilrester og doneret
af vores samarbejdspartner
De Forenede
Dampvaskerier.

Årets
julegaveide
Besøg vores webshop og
find gode gaveidéer til
julens mange fester

Glæd dig til dette års julesalg i vores webshop, hvor du kan finde en række populære klassikere samt helt nye unikke julevarer. Foruden julehjerter, lyseholder, julepynt og julekort finder du som noget nyt i år også en
eksklusiv julepose med blandt andet lækker økologisk kaffe og chokolade.
Den perfekte værtsgave eller mandelgave, der bringer glæde her og nu
og samtidig giver udsatte og forældreløse børn mulighed for en fremtid.
Besøg vores webshop på sosbornebyerne.dk/shop
uleposen kan først købes i webshoppen fra 1. oktober.
JHjerter,
lysholdere med mere er online nu.

