
7 i styrelsen
Kaj Skov Frederiksen, SL,
 formand
Bjarne Hesselbæk, SL
Jakob Sølvhøj, FOA
Per Lange, FOA
Birgitte Conradsen, BUPL
Morten Brynskov, BUPL
Maria Grube, årsmødevalgt
Jacob Graack, årsmødevalgt
Annette Bjerre Thomsen,
 årsmødevalgt

Musik og glæde. Flere musikgrupper fra projekterne har besøgt Dan-
mark. Los Tronitos fra Bolivia er en af dem.

Gadebørn i skole. I Ghana kommer børn på gaden ikke i skole. Alfabeti-
sering af gadebørnene var derfor i flere år et vigtigt projekt i Ghana.
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Nye medlemmer 
er velkomne
Du kan blive medlem af Internatio-
nal Børnesolidaritet. Det koster
100 kr. om året for enkeltpersoner
og 500 kr. om året for organisatio-
ner/foreninger/institutioner. Indbe-
taling skal ske på giro 3 94 55 53 el-
ler konto 2191 – 5367 900 468
(Nordea). Du får så tilsendt ny-
hedsbrev og udgivelser. Pengene
fra medlemskabet går ubeskåret til
børn i den fattige del af  verden.

Børnehaver for indianske børn.
Børnehaver er ikke nogen selvføl-
ge i Ecuador og slet ikke for indi-
anske børn. Derfor har børne -
haverne været støttet i mange år.

Åbenhed og sammenhold er centralt i alt arbejdet. Her passer en grup-
pe børn i Santiago i Chile på hinanden. 
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20år
i tal og
billeder
International Børnesolidaritet fyldte
20 år den 1. oktober. Det har været
20 år fyldt med solidaritets arbejde i
Danmark men primært i den fattige
del af verden. 
Mange af de børn, International

Børnesolidaritet arbejder med,  le -
ver på de yderste marginaler, hvor
forskellen på at have et liv  eller
 ikke have et liv er hårfin. Mange
ting skal lykkedes, før sådanne
børns liv kan ændres. Det er dog
lykkeligvis sket rigtigt mange  gan -
ge. Solidariteten har gjort en for-
skel.
Da International Børnesolidaritet

fyldte 15 år gjorde vi status og re-
flekterede over organisationens hi-
storie og udvikling. Denne gang
nøjes vi med at markere dagen i tal
og billeder fra de 20 år. Vi kan dog
forsikre om, at vi lever i bedste vel-
gående og er klar til også i fremti-
den at leve op til vores navn.

Tryghed. Børn skal kunne noget sammen, og de skal passe på hinan-
den. Dette er en del af indholdet i projekterne. Så det er godt at følges
med sin storesøster på vej hjem fra fritidsklubben i El Alto i Bolivia. 

103 millioner kr.
103.303.000 kr. er det beløb, som Udenrigsministeriet i de 20 år har
bevilget til International Børnesolidaritet til bistandsprojekter.

6 millioner kr.
Det er det beløb, som vi selv
har egenfinansieret til solidari-
tetsprojekter.
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3 veteraner
3 personer har været med i alle
20 år. 
Per Lange har været styrel-

sesmedlem – først repræsente-
rende PMF og nu FOA. Per
Lange har yderligere været sty-
relsesformand i en periode på
10 år.
Freddie Kristiansen har

væ ret ansat i sekretariatet si-
den 01.10.92 og haft ledelses-
ansvaret i alle årene.
Grete Lyngsø startede i ok-

tober 1992 som freelance-tolk
og har været ansat i sekretaria -
tet siden 01.03.96.

Sådan begyndte det i 1992.
 Børnecentret Yeccan i Managua
var det første projekt. Her Grete
Lyngsø og Freddie Kristiansen
ved indvielsen.

Børn skal stille krav og forandre. Dette er formålet med alle projekter.
Her er det Børnebevægelsen MILAVF’s børn i Nicaragua, der
 demonstrerer for ret til uddannelse.

Børn skal i skole. Det er vigtigt, at børn kommer i skole, så mange pro-
jekter har dette element i sig. Her i Nicaragua, hvor der er oprettet lektie -
klubber.

5 medlemmer
Der er stadig i medlemskred-
sen 5 personer, der har været
med fra starten. Det er: Stig
Møller, Laila Larsen, Laila Niel-
sen, Freddy Christiansen og
Freddie Kristiansen.

Det skal være sjovt. Det skal være attraktivt at være med i projekterne.
Derfor indgår leg, sport, dans og andre rekreative aktiviteter. I Nicaragua
spiller piger og drenge fodbold sammen.

48 kurser
Der har været afholdt 48 kurser
og seminarer for medlemmer
og andre interesserede.
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Det Latinamerikanske Marked. Læring gennem oplevelser på egen
krop. Dette har været succes-konceptet på Markedet i lokalerne på
Vesterbrogade i København.

HIV-forebyggelse blandt limsniffere. Nogle af de mest marginalisere-
de børn og unge er limsniffere. På Orientalmarkedet i Managua bliver de
undervist i HIV-forebyggelse. Deltagerne giver det lærte videre.

11 lande
Der er udført bistandsprojekter i
Nicaragua, Mexico, Bolivia, Chi -
le, og Ghana. Der er yderligere
udført solidaritetsprojekter i de
ovennævnte lande samt i
 Guatemala, Colombia, Ecuador,
Peru, Brasilien og Mozambique.

11 bøger
Der er skrevet og udgivet 11
bøger for aldersgruppen 7–10
år. Der er produceret 6 film, 5
Latinamerika-kufferter og 2
Ghana-kufferter.

28.000 børn
Siden Det Latinamerikanske
Marked åbnede i 2004 har
28.000 børn været på besøg.
De har haft følgeskab af ca.
3.000 lærere og pædagoger.

Fritidsklubber. Socialt udsatte børn har brug for et fristed. I  fritids -
klubber udvikles selvværd og socialisering. Her i El Alto i Bolivia.

49 besøg
Der har været 49 udvekslings-
besøg, fordelt med 25 besøg i
samarbejdslandene og 24 be-
søg i Danmark. Besøgene har
været vigtige i forhold til erfa-
ringsudveksling, formidling og
oplysning.
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Gadebørns børn. I Ghana arbej-
des der med unge mødre, der le-
ver på gaden. Deres børn får en
forberedende undervisning, så de
bedre kan klare sig i skolen.


