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Jami læser jura

Jami 19 år – student

Jami 7 år – sælger på markedet

Jami Hernandez har i mange år
været hovedperson i International
Børnesolidaritets oplysningsarbejde i Danmark. Det startede, da
hun var 7 år og arbejdede på markedet i Jinotepe i Nicaragua. Nu er
Jami blevet 19 år, og hun er netop
startet på jura-studiet på Paulo
Freire-Universitetet.
– Nu vil jeg gerne have et arbej-

de, hvor jeg kan være med til at
ændre på ting i mit land, siger
Jami. – Jeg vil støtte velfærd og
retfærdighed, og jeg håber, at jeg
en dag bliver dommer og dermed
kan være med til at afsige retfærdige domme.
– Jeg har været så heldig at få
en uddannelse, og nu vil jeg gerne
prøve at hjælpe min familie og

specielt mine niecer og nevøer, så
de også kan få en uddannelse.
– Uddannelse er vigtigt, men det
vigtige er ikke, hvor mange penge
jeg kan tjene, men hvor meget jeg
kan hjælpe menneskene omkring
mig.
Jamis familie er fattig, og kampen for livet har været hård. Jami
var den første i sin familie, der
gennemførte grundskolen, og da
hun i december gennemførte gymnasiet, var hun den første i landsbyen.
Hun har været aktiv i elevrådet i
skolen og har forhandlet med myndighederne. Hun har fra en ung
alder fungeret som ”hjernen” i sin
familie, dvs. hun skulle tidligt ordne ting, der krævede læse- og
regnefærdigheder, og henvende
sig til myndighederne
Jurastudiet bliver ikke let for Jami.
Studiet er ikke gratis, så det er nødvendigt at arbejde ved siden af.
Sådan har livet været for Jami. Hun
har kæmpet for at opnå tingene.

Victor går
i lektieklub

Victor er 9 år. Han bor i Bolivia.
Hans familie er migreret fra landet ind til den større provinsby
Sucre. Forældrene tager ofte tilbage til deres landsby for at så
og høste og deltage i de lokale ritualer, og imens må Victor tage
ansvaret for sine to yngre brødre.
Han skal sørge for, at der er mad
i hjemmet, og at der ikke sker
hans brødre noget.
Victor og hans brødre er med i
et lektieklubprojekt, som International Børnesolidaritet gennemfører sammen med 4 lokale
samarbejdspartnere i Bolivia.
Det foregår i udkanten af 4 større
byer, hvor indianske migrantfamilier slår sig ned for at finde
bedre muligheder for overlevelse.
I lektieklubberne læser de lektier, og samtidig er der mulighed
for leg og kreative udfoldelser.
Der bliver talt quechua, som er
Victors modersmål, og samtidig
lærer børnene spansk.
Victor er samtidig blevet ho-

Udlån/udgivelser

International Børnesolidaritet har følgende oplysningsmaterialer:
Aktivitetskufferter:
Latinamerika-kuffert. Udlån.
Ghana-kuffert. Udlån.
Udlån er gratis. Der skal betales for forsendelse
Videofilm/DVD:
• Jami – en pige i Nicaragua. Pris 30 kr.
• Jami’s svære opgave. Pris 30 kr.
Bøger:
• Børn på verdens gader. Pris 40 kr.
• Voldens børn. Pris 40 kr.
• Jami – pigen på markedet. Pris 30 kr.
• María – una niña trabajadora.
(spansk) Pris 30 kr.
• Jami – kampen for skolen. Pris 30 kr.
• María – la lucha por la escuela.
(spansk) Pris 30 kr.
• Fatima – en pige i Nicaragua. Pris 30 kr.
• Victor – en dreng i Bolivia. Pris 30 kr.
• Stærke børn kan forandre. Gratis.

vedpersonen i International Børnesolidaritets nyeste bog. Med
udgangspunkt i Victors liv har
Grete Lyngsø og Freddie Kristiansen skrevet en fortælling om
dramaerne i Victors liv. Else
Mikél Jensen har fotograferet.

Jubilæumsnummer

I juni 1993 udkom ”Børnesolidaritet” for første
gang. Heri hed det:
”Dette nyhedsbrev fra
International Børnesolidaritet er det første af
forhåbentlig mange nyhedsbreve”. Og det blev
tilfældet, idet dette nummer er nr. 50 i rækken.
Redaktionen ønsker
sig selv tillykke med
håbet om mange flere
nyhedsbreve i fremtiden.

Forsiden af ”Børnesolidaritet” i 1993

Undervisningsmateriale:
• 0.-2. klassetrin: opgavehæfte, højtlæsningsbog, film. Pris: 80 kr.
• 3.-4. klassetrin: opgavehæfte, selvlæsningsbog, film. Pris: 80 kr.
• Livsspillet – et brætspil for 4. klasse.
Pris 100 kr.
• Hjemmesiden santaclara.dk

Bliv medlem

Du kan blive medlem af International
Børnesolidaritet. Det koster 100 kr. om
året for enkeltpersoner og 500 kr. om
året for organisationer/foreninger/institutioner. Indbetaling skal ske på giro
3 94 55 53 eller konto 2191 – 5367 900
468 (Nordea). Du får så tilsendt nyhedsbrev og udgivelser. Pengene fra medlemskabet går ubeskåret til børn i den
fattige del af verden.
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