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Krigen vidner også om 
grænseløs omsorg

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

2022 blev ikke kun 
historien om en 
brutal krig, men 
også en vigtig 
fortælling om 

den grænseløse 
omsorg, 

omverdenen har 
vist Ukraines folk.

D ette Børneliv udkommer tæt på årsdagen for Ruslands 
invasion af Ukraine den 24. februar sidste år. En brutal 

krig, der har fyldt meget i 2022, og hvis afslutning endnu ikke 
har meldt sin ankomst. Her i Danmark er krigen blevet grun-
digt dækket af medierne gennem hele året. Og mellem alle de 
billeder, vi har set, og skæbner, vi har hørt om, er det sikkert 
forskelligt, hvilke ting bider sig fast hos den enkelte. Særligt to 
ting har gjort et kæmpe indtryk på mig. 

Det første er billederne af ukrainske familier på tog- og bus-
stationer, der tog afsked uden at vide, om de nogensinde ville 
se hinanden igen. Mødre parate til at krydse grænsen med 
de mindre søskende, mens far og storebror blev tilbage for at 
kæmpe. Jeg er selv far til tre drenge. Jeg kan ikke forestille 
mig, hvor hårdt det må være. 

Den anden ting, der virkelig har gjort indtryk på mig, er 
den omsorg, som danskerne har vist det ukrainske folk med 
alt lige fra donationer til at åbne sit hjem op for folk på flugt. 
Samme opbakning har I også givet de initiativer, som SOS 
Børnebyerne har sat i søen til fordel for Ukraines børn. Den 
støtte, vi har oplevet fra private danskere og det danske 
erhvervsliv, har været overvældende. Det har fyldt mig med 
varme og håb midt i en mørk krigstid.

Jeg ved fra mine kolleger i Ukraine, at jeres opmærksomhed 
er blevet set og påskønnet. Som en af dem sagde til mig kort 
efter, hun selv var flygtet ud af Ukraine og kommet i sikkerhed 
i et naboland: “Jeg føler, at vi lever i miraklernes tid.” Det er et 
stærkt udsagn fra en kvinde, der er flygtet fra sit hjemland. 

2022 blev ikke kun historien om en brutal krig, men også en 
vigtig fortælling om den grænseløse omsorg, omverdenen har 
vist Ukraines folk. Den fortælling er I en del af. Og den bliver 
kun stærkere af at se, hvordan I er klar til at støtte ekstra op, 
når katastrofer og krig hærger. Tak for at tro på håbet - selv i 
de mørkeste tider.   

Mange hilsner
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D er er mange gode grunde til, at ud-
dannelse igen og igen bliver nævnt 

som fuldstændig essentielt, når vi taler om at 
skabe en bedre verden, minimere fattigdom 
og mindske uligheden. 

Skolegang er grundstenen for vækst og 
udvikling i alle dele af et samfund. Uddannelse 
giver langt bedre jobmuligheder og et godt 
fundament for fremtiden. Uddannelse giver 
også unge mennesker ressourcer til at 

Skolegang er alle børns ret. Alligevel står 59 millioner børn verden over stadig 
udenfor skolesystemet. Hvorfor er det så vigtigt at få dem ind på skolebænken? 
Fordi uddannelse er den sikreste måde at komme fattigdom til livs og give 
udsatte børn og unge mulighed for at bryde med deres sociale arv. 
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Uddannelse er den 
sikreste vej 
ud af fattigdom



deltage aktivt i processer og beslutninger, der påvir-
ker dem og samfundets udvikling, og til at holde po-
litikere ansvarlige for deres handlinger. På den måde 
er uddannelse både med til at bryde fattigdomscirk-
len for den enkelte og for samfundet generelt.

Et solidt fundament
SOS Børnebyerne ser også uddannelse som en af 
grundstenene for vækst og udvikling i alle dele af et 
samfund. Alle børn og unge, der vokser op i en bør-
neby, har adgang til uddannelse – lige fra børnehave 
til videregående akademisk eller teknisk-faglig ud-
dannelse. Børnene skal lære at klare sig som voksne 

og kunne bidrage til udviklingen af det samfund, de 
bor i. 

I området omkring børnebyen arbejder vi for at 
sikre retten til skolegang for de mest udsatte børn. 
Vi sørger for, at børnene kommer i skole, og vi støt-
ter familier i at skabe en indtægt, så de bliver i stand 
til selv at betale for bøger, skoleuniform og andre 
udgifter i forbindelse med deres børns skolegang. 
Vi underviser også forældrene i, hvordan de kan 
støtte deres børn i at bryde fattigdomscirklen, da 
det ikke er alle forældre, der forstår vigtigheden af 
uddannelse, fordi de ikke selv har gået i skole.
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Tilbage til skolebænken
I Rwanda går alt for mange børn for tidligt ud 
af skolen, fordi lærere, forældre og det lokale 
samfund ikke har de nødvendige redskaber 
til at hjælpe børnene, hvis de kommer bagud 
fagligt. 
   Det arbejder SOS Børnebyerne for at kom-
me til livs med projektet Kura Umenye, der har 
Hempel Fonden som hovedpartner. Over fire 
år sørger Kura Umenye-projektet for eks-
traundervisning og hjælp til udsatte børn og 
unge i Rwanda, der er i risiko for eller allerede 
er droppet ud af skolen. Projektet hjælper 
blandt andet børn, som er gået ud af skolen, 
tilbage i skole og sørger for, at de også får 
ekstraundervisning.

Det enkelte barns behov
Siden 2012 har Rwandas regering haft fokus 
på at hjælpe udsatte børn med at forblive i 
skolen og gennemføre en uddannelse. Som et 
led i det indledte regeringen i 2021 i sam-
arbejde med forskellige partnere – blandt 
andre SOS Børnebyerne – Kura Umenye-
programmet.  Kura Umenye er rwandisk 
for “Uddannelse og omsorg”, og projektet 
implementeres på 120 skoler i otte regioner i 

Rwanda. Målet er, at 32.000 elever skal have 
ekstraundervisning. En vigtig del af indsatsen 
er at uddanne lærere til at hjælpe eleverne, li-
gesom det rwandiske undervisningsmateriale 
skal styrkes. I alt bliver 480 lærere udvalgt til 
at være mentorer for de elever, som har brug 
for hjælp. Lærerne bliver trænet i forskellige 
pædagogiske teknikker, så de kan identificere 
præcis de behov, det enkelte barn har – og 
skræddersy den hjælp, barnet skal have.

Forældreopbakning er afgørende
Støtte hjemmefra er også centralt for børns 
læring og selvtillid og afgørende for, at børn 
overhovedet kommer i skole. I mange udsatte 
familier har forældrene ikke forståelse for 
vigtigheden af skolegang, da de ikke selv har 
gået i skole. Derfor bliver børnenes forældre 
også fra begyndelsen engageret i ekstraun-
dervisningen, og de bliver styrket i at kunne 
hjælpe deres børn med for eksempel lektier.

Udover at hjælpe børnene fagligt har ind-
satsen i Kura Umenye-programmet også den 
positive effekt, at piger, der får en uddannel-
se, ikke er i farezonen for at gå ud af skolen på 
grund af teenagegraviditet.   
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Seb og hans søster på billedet bor i Albanien, som 
er et af Europas fattigste lande. Hans mor får støtte 
af SOS Børnebyerne til at forsørge sin familie. Hun 
vil gerne have, at hendes børn klarer sig bedre i livet 
end hende. Skolen er vigtig. Det ved hun. Men hun 
har ikke selv gået i skole og kan derfor ikke hjælpe 
sine børn med lektier. For at støtte deres skolegang 
kommer Seb og hans søster i SOS Børnebyernes 
lektiecafe et par gange om ugen. Her får børnene 
hjælp til lektier, de kan lege, spille spil og spørge 
en voksen til råds - også om alt det, der ikke lige 
handler om lektier.

    

En rapport fra Unesco fra 2016 vurderer, at et 
barn kan øge sin fremtidige indkomst med 10 
procent for hvert gennemført skoleår. Med en 
uddannelse står mennesker stærkere på et i 
forvejen svært tilgængeligt arbejdsmarked. 

Rapporten peger også på, at skolegang har stor 
betydning for sundheden - især piger og kvin-
ders sundhed. Jo længere skolegang en kvinde 
har, jo senere og jo færre børn får hun. Desuden 
ved hun mere om sygdomsværn som for eksem-
pel prævention og vacciner.

10%
  

I dag begynder 9 ud af 10 af verdens  
børn i skole.

Andelen af børn, der kommer i skole, er på to 
årtier steget med 41 procent. I dag kommer 41 
millioner flere børn i skole end tilbage i år 2000.

Der er næsten lige så mange piger som drenge, 
der starter i skole.

© Chilie Hviid Orloff
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Podcast: Hvad rager det mig?  
Regnen er udeblevet for fjerde sæson i træk, kvæg 
dør af tørst, afgrøder tørrer ind, og krigen i Ukraine har 
sendt priserne på blandt andet mad og olie på himmel-
flugt. Landene på Afrikas Horn er lige nu ramt af den 
værste sult- og tørkekatastrofe i 40 år, og millioner af 
børn i området risikerer at dø af sult, hvis de ikke får 
hjælp. 

I podcasten ’Hvad rager det mig?’ går SOS 
Børnebyerne tæt på, hvad krisen har af betydning 
for den østafrikanske befolkning – og for dig hjem-
me i Danmark. Journalist og tidligere tv-vært Morten 
Resen er vært på podcasten, og i studiet får han 
blandt andet besøg af Vibeke Brix Christensen, 
børnelæge på Rigshospitalet og medicinsk rådgiver 
hos Læger uden Grænser, og Peter Hermann Kamph, 
chef for Kommunikation og Partnerskaber hos SOS 
Børnebyerne. 

Podcasten udkommer i 
begyndelsen af marts - find 
den på Spotify og Apple 
Podcast eller der, hvor du 
normalt hører podcast. Du 
kan også finde link til pod-
casten og læse mere om, 
hvordan du lytter til den på  
sosbornebyerne.dk/lyd1

© Sunshine Media
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Hvorfor er det så svært?  
SOS Børnebyerne arbejder med skolegang, fordi omsorg og foræl-
dreopbakning til børns uddannelse er en forudsætning for, at børnene 
kommer i skole. Det er også en forudsætning, at skolen kan levere 
undervisning af en tilstrækkelig kvalitet, og at myndighederne lever op 
til deres ansvar for at sikre lige adgang til uddannelse for alle. 
   Scan QR-koden og se animationsfilmen, der forklarer, hvorfor 
det kan være så svært for børn at komme i skole, og hvad SOS 
Børnebyerne gør for at fjerne udfordringerne.  

Tak for tilliden

Så meget har SOS Børnebyerne 
modtaget fra folk, der har valgt 
at betænke SOS Børnebyerne 
i deres testamente i 2022. De 
penge kommer til at gøre en 
verden til forskel for udsatte 
børn nu og her og langt ud 
i fremtiden. God omsorg 
går i arv.

49
millioner kroner

Vi er dybt taknemmelige for de mennesker, der 
hvert år vælger at betænke SOS Børnebyerne i 
deres testamente. Hvis du vil vide mere om mulig-
heden for at betænke SOS Børnebyerne i dit testa-
mente, så kan du bestille vores arvefolder gratis på 
www.sosbornebyerne.dk/arv1 eller ringe til vores 
testamenteansvarlige Mette Sandager Löhndorf 
på tlf.: 33 78 02 93.

Scan QR-koden med  
din telefon og se filmen

AMERIKA

104 820

EUROPA

142 650

AFRIKA

163 170
ASIA OG OSEANIA

94 860

50
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Bliv indsamler og  
følg et barn i skole

Selvom flere og flere børn i dag kommer i skole, går millioner 
af børn verden over stadigvæk ikke i skole. Derfor går penge-
ne fra årets landsindsamling til børns skolegang.
   Ofte må børn undvære skolen, fordi deres forældre ikke har 
råd til at sende dem afsted eller til de udgifter, der hører med. 
Når børn ikke kommer i skole, er der langt større risiko for, at 
de kommer til at leve et liv i fattigdom. Uddannelse er nemlig 
den sikreste vej ud af fattigdom, er med til at bryde den socia-
le arv og giver et barn langt bedre fremtidsmuligheder.
   Du kan være med til at følge et barn i skole. Hvis du giver 
2-3 timer af din tid, kan vi for eksempel sørge for skoleuni-
former til fire børn i Laos i et år eller give et barn i Bolivia eller 
Zimbabwe et helt års skolegang.  

Scan koden og meld 
dig som indsamler nu!

Landsindsamling:  
Meld dig som 

indsamler søndag 
den 14. maj

Har du ikke mulighed for at 
være med på dagen, kan du 
oprette en digital indsamling 
nemt og hurtigt her:
sosindsamler.dk/LI2023

©Jakob Fuhr
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Fem måneder. Så lidt adskiller Bini og Tanel, og de 
to er så meget sammen, at deres far, Galiso, og hele 
nabolaget opfatter dem som tvillinger. Men selvom 
de leger ligeværdigt sammen nu, var deres begyn-
delse på tilværelsen helt forskellig.

Da Bini var spæd, blev han efterladt i den loka-
le moské. Han blev fundet af Galiso, der selv var 
nybagt far til Tanel, og familien blev forøget med 
endnu en lille dreng, da Galiso og hans hustru tog 
Bini til sig. 

Syv år senere er de to drenge fortsat uadskillige. I 
sommer sagde de farvel til børnehaven og begynd-
te i skole i samme klasse. Familien bor i et grøntma-
let murstenshus i Etiopien. Vasketøj hænger til tørre 
i haven, og rundt om huset har Galiso rejst et hegn 
af blikplader, så drengene trygt kan boltre sig. Når 
de kommer hjem om eftermiddagen, går der ikke 
lang tid, før de suser rundt om huset, dybt optagede 
af at lege tagfat eller spille fodbold. 

Tidligere boede familien i et lejet hus, men for to 
år siden byggede Galiso et større hus med en have 
omkring. En høj, sort port skærmer huset fra vejen, 
og rundt om huset har Galiso plantet kaffebuske og 
frugttræer. Familiens levestandard er blevet bedre. 
Galiso forsørger familiens i alt fire børn ved at op-
købe mangoer, avocadoer og andet grønt og sælge 
det på markedet.

SOS Børnebyerne hjælper familien med at dække 
udgifter til Binis skolegang, samt udgifter til mad, tøj 

Bazar

©Anne Kidmose

© Lars Just

og lægebesøg, hvis han bliver syg. Galiso og hans 
hustru har endnu ikke officielt adopteret plejesøn-
nen, men har det juridiske ansvar for Bini efter aftale 
med de lokale myndigheder. Selvom Galiso ofte er 
bekymret for fremtiden, og hvordan han skal kunne 
forsørge sin efterhånden store familie, så fortryder 
han ikke et sekund, at han tog Bini med hjem fra mo-
skéen dengang:

”At have reddet hans liv er det vigtigste, jeg har 
gjort i mit liv,” siger Galiso.  

Fem stk.
100 kr.

De fine blyanter med sjove dyremotiver er skåret og 
malet i hånden af Tingatinga-kunstere i et koope-
rativ i Tanzania. Hver pakke indeholder tre eller fem 
blyanter med variationer i motiv og farver. Vi kan 
ikke imødekomme særlige ønsker, men vi lover, at 
de alle er fine. 

  3 blyanter: 60 kr. 
  5 blyanter: 100 kr. 

Find dem på sosbornebyerne.dk/shop

Før

Nu
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Et år med  
krig i Europa
SOS Børnebyerne har været i Ukraine i 20 år og fortsætter trods krigen det 
eksisterende arbejde for udsatte børn og deres familier.

D en 24. februar sidste år rykkede 
russiske tropper ind over grænsen til 

Ukraine. Det eskalerede den årelange konflikt 
mellem de to lande til regulær krig. I de efter-
følgende mange måneder kunne vi følge med 
i de rædsler, der udspillede sig ikke særlig 
langt fra Danmark. By efter by blev bombet, 
familier blev splittet op, og millioner flygtede 

mod grænserne i den hurtigst voksende 
flygtningekrise siden anden verdenskrig. 

Børn på flugt
Historier om børn, der tog afsked med deres 
fædre og storebrødre for at tage med mødre-
ne mod grænsen til nabolandet er endeløse 
og hjerteskærende. Nogle af de familier har 

Brug 
girokortet!

Støt Ukraines 
børn

© Katerina Ilievska
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Det gør vi for Ukraines børn

Evakuerer 
børn og deres 
familier både 
i Ukraine og i 
nabolandene

Tager hånd 
om børn, 
der er blevet 
separeret fra 
deres familie

Foto 1 og 2 er taget af vores ukrainske 
kolleger den 28. februar 2022 og viser 
ukrainske familier i byen Brovavy, der søger 
sikkerhed i beskyttelsesrum under jorden.

3. Millioner er flygtet ud af Ukraine til nabo-
landene. Her ses sovende børn i bus på vej 
mod den polske grænse, hvor SOS Polen 
stod klar til at tage imod dem. 

4. Psykolog sammen med ukrainske børn, 
der netop er ankommet til en børneby i 
Polen. 

1

2

4

3

© SOS Børnebyerne Ukraine

Når børn flygter
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Giver 
traumehjælp 
og psykologisk 
støtte til børn 
og voksne

Uddeler 
nødhjælp i 
form af tæpper, 
varme måltider, 
drikkevand og 
medicin

SOS Børnebyerne kunnet hjælpe med akut 
nødhjælp i form af husly, mad, medicin og 
psykologisk støtte. 

Vi har siden krigens begyndelse hjulpet folk 
ud af brændpunkter og til mere sikre områder 
i Ukraine, men vi har også evakueret familier 
og hjulpet dem i sikkerhed i nabolandene. 
Især i lande som Polen, Tjekkiet, Letland og 
Bulgarien og Rumænien har eksisterende 
børnebyer modtaget trætte børn og bekym-
rede forældre på flugt. Her har de fået hjælp 
til at skabe en så normal hverdag som muligt 
med skolegang, børnevenlige aktiviteter og 
traumebehandling til både børn og voksne. 

Enorm støtte fra danskerne
Kort efter krigens begyndelse startede SOS 
Børnebyerne en indsamling til fordel for 
Ukraines børn og deres familier. Responsen 
fra privatpersoner og virksomheder var 
mildest talt overvældende. Per dags dato har 
SOS Børnebyerne alene her i Danmark mod-
taget over 45 millioner kroner til at hjælpe 
Ukraines børn og deres familier. Det til trods 
for, at krigen også har sendt forbrugspriserne 
i vejret og lagt pres på helt almindelige men-
neskers husholdningsbudgetter. 

Det er ikke slut
Krigen fortsætter, og det samme gør hjæl-
pearbejdet i og uden for Ukraine. Derfor 
fortsætter vi også en målrettet indsamling 
til fordel for Ukraine. SOS Børnebyerne 
har igangsat en større hjælpeindsats, som 
både har et akut perspektiv på to år og et 

langsigtet perspektiv på ti år og omfatter 
hjælp i både Ukraine og nabolandene. 

På den korte bane består SOS 
Børnebyernes indsats af basal nødhjælp som 
fødevarer, tøj og varme tæpper, psykosocial 
bistand, adgang til undervisning, juridisk råd-
givning og hjælp til at holde sammen på eller 
genforene sårbare familier.

På den lange bane vil SOS Børnebyerne 
blandt andet arbejde for, at familiernes 
tilbagevenden til Ukraine kommer til at foregå 
i overensstemmelse med barnets tarv, og 
at hjemvendte familier får den støtte, de har 
behov for for at kunne få en hverdag til at 
fungere igen efter krigen.   

Krigens tal
ࠏ  7,8 millioner ukrainere er flygtet 

ud af landet, mens omkring 7 
millioner vurderes at være internt 
fordrevet i Ukraine

ࠏ  18 millioner mennesker har 
brug for humanitær hjælp - 3 
millioner af dem er børn

ࠏ  Omkring 250.000 personer har 
fået hjælp af SOS Børnebyernes 
nødhjælpsindsats i og uden for 
Ukraine

ࠏ  Cirka 240.000 har modtaget 
hjælp i Ukraine

ࠏ  Cirka 10.000 har modtaget 
hjælp i de lande, de er flygtet til
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A K G E R H U M Y D

G S D L H G O A S O

A Æ C G F K B R K I
X G K F N R U I S E
D H S K A E Ø E P B

L A R V E V F H I R

B U W F R B N Ø R I

D N L Y S E R N E S

V A S P Å S K E N E

H B L O M S T L V S

Find og vind  
Find de 10 ord, der handler om forår. 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 
fire keyhangers med 
SOS-logo. 

Vi skal have 
løsningen senest 
den 15. marts. Du 
kan se vinderne her: 
sosbørnebyerne.dk/
ordjagt1  

VIND!

Ordjagt

Da musiker Keld Heick i 2013 besøgte en 
børneby i Kenya, greb han en dag en guitar 
og spillede rock’n’roll for børnene, der 
spærrede øjnene op og grinede og fjollede 
til musikken. Det er et øjeblik, Keld aldrig 
glemmer. 

Du er SOS-ambassadør, men du og Hilda er også 
faddere og har været det længe. Hvad giver det jer?

”Følelsen af, at man er med til at gøre noget. 
Selvom det er nok så lille en dråbe i det store hav, 
så er den der. Når vi har haft runde fødselsdage, har 
vi også samlet ind i stedet for at ønske os gaver. Vi 
har jo alt, hvad vi skal bruge. Så vi siger til folk, at 
hvis de i stedet vil donere til SOS Børnebyerne eller 
Folkekirkens Nødhjælp, hvor Hilda er ambassadør, 
bliver vi allergladest.”

Som ambassadør har du blandt 
andet besøgt en børneby i Kenya. 
Hvad husker du fra den tur?

”Jeg husker at blive meget 
rørt, da jeg spurgte børnene om, 
hvordan det var at få en ny mor, 
og de kiggede undrende på mig: 

”Jamen, det er ikke nogen ny mor. Det er 
min mor.” Hold da op. Det blev jeg rørt over. Jeg 
kan også huske, at der stod en guitar i et af husene. 
Jeg tog den op for at stemme den, og børnene blev 
meget nysgerrige og stod rundtomkring mig. Så 
jeg tænkte, at de skulle have et af de gode, gamle 
rock’n’roll-numre’. Da jeg spillede det, havde de 
kæmpestore øjne, og de grinede og klappede med i 
takt. Det var en fantastisk oplevelse.”

Hvordan så du, at familierne i børnebyen var netop 
det, en familie?

”Jeg oplevede blandt andet, hvordan børn, der 
var blevet voksne og flyttet fra børnebyen, kom 
hjem på besøg og sagde til deres søskende: ’Nu 
skal I huske at lave jeres lektier, for I kan se, hvordan 
det er gået mig’. Og ja, det kunne de små jo godt 
se, for han var en fin mand med slips og jakkesæt. 
Jeg så, hvor stor en effekt arbejdet har, og det 
motiverede mig endnu mere til at hjælpe. I stedet 
for at ende med at tigge på gaden eller måske blive 
misbrugt, får børnene en chance for at blive gode, 
sunde mennesker. Det er altså et godt formål.”   

Titel: Musiker

Fadderskaber: Har besøgt 

børnebyer i Gambia og Kenya.  

Er sammen med sin hustru 

Hilda Heick fadder for en 

dreng i Eldoret i Kenya.
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Brug 
girokortet!

Støt Ukraines 
børn

Hjælp familier og børn i Ukraine nu
Lige nu er mere end syv millioner børn og voksne i Ukraine fanget i krigens rædsler og den bidende vinter-
kulde. Mange lever i sønderbombede hjem, afskåret fra vand, el og varme. Vinteren i Ukraine er umenneske-
lig hård for de børn og familier, der ingen steder har at søge ly og varme. De har akut brug for hjælp for at 
kunne overleve vinteren. Sådan hjælper vi Ukraines børn:

Basal nødhjælp 
Vi sørger for husly, tæpper, 
varme måltider, drikkevand 
og medicin

Hjælp til at nå i sikkerhed: 
Evakuerer børn og deres 
familier både i Ukraine og i 
nabolandene

Traumehandling: 
Giver traumehjælp og 
psykologisk støtte til børn 
og voksne


