
– De rige nyder anerkendelse,
men det er kun, fordi de har pen-
ge. Det er ikke, fordi de har gjort
noget for samfundet.
Marcelo er ikke i tvivl. Anerken-

delse i samfundet er et spørgsmål
om klasse og materiel status. Mar-
celo bor i El Alto i Bolivia. Han er
med i det projekt, som Internatio-
nal Børnesolidaritet udfører sam-
men med organisationen Inti Phaj-
si – et projekt, der handler om at
styrke børns selvværd og socialitet
og gøre dem aktive i kampen for
børns rettigheder. Børnene mødes
i børneklubber, hvor de laver lek -
tier og fritidsaktiviteter.
Projektets børn og unge har del-

taget i en global undersøgelse om
børns og unges opfattelse om
medborgerskab. De blev opdelt i
grupper og tog fotos, som de syn-
tes  illustrerede samfundet. Bagef-
ter analyserede de deres fotos og
 diskuterede betydningen. Syns-
punkterne var kritiske og skarpe.
– Der skulle jo være lighed mel-

lem folk, men sådan er det ikke.
På gaden, i nabolaget og i banker-
ne er nogle mere lige end andre.
Det er som om, man skal være tyk
og fed og have mange penge for at
blive respekteret. 
Børnene er enige om, at der

mangler solidaritet imellem men-
nesker. – Folk bliver ikke mere
berørt af, at andre lider nød, og
de gør intet for at hjælpe, selv 

om et medmenneske beder om
hjælp. 

Solidariteten er væk
Børnene fra en anden af Internati-
onal Børnesolidaritets samar-
bejdsorganisationer Tuktan Sirpi i
Nicaragua deltog også i under-
søgelsen. Også her var synspunk-
terne markante. 
– Solidariteten er ikke til stede.

Det burde være en pligt. Hvis alle i
et samfund arbejdede solidarisk,
så ville det samtidig betyde et stort
skridt fremad i forsvaret for børns
rettigheder.
– Der er megen passivitet. Folk

lever fra dag til dag og tænker ikke
på fremtiden i vores samfund.

Børnenes bud på medborgerskab
var:  
– At være borger betyder, at du er
en del af et samfund og nyder
 respekt. Du bliver taget alvorligt,
og du relaterer til andre menne-
sker.

– At være borger er at have rettig-
heder og have et liv med værdig-
hed.

Se mere om undersøgelsen
 ”Young Citizens at Crossroads” 
på ibssol.dk.
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Ikke alle børn har lige muligheder.

Lighed er kun for de rige
Børn mener, der mangler solidaritet i samfundet
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1500 indianske børn i
Bolivia får skolehaver
Bedre ernæring og sundhed i 4.000 meters højde

Kulden bider på højsletten i Boli-
via, og når det blæser, er det
svært at holde varmen i 4.000
meters højde. Det gælder for
mennesker – og for planter. Kun få
afgrøder kan vokse naturligt i det
barske klima, og det har negativ
betydning for sundhedstilstan-
den hos den indianske befolk-
ning – ikke mindst hos børnene.
For at give de indianske børn

bedre ernæring og sundhed, så
starter International Børnesolida-
ritet et skolehaveprojekt, der skal
omfatte 1.500 børn i 16 lands-
byskoler. Skolehaverne giver
mulighed for ny læring og bære-
dygtige resultater. Børnene lærer
at dyrke grøntsager og frugt. De

bringer høsten med hjem, så
 familiens ernæring forbedres.   
Børnene får viden om indian-

ske madtraditioner, ernæring,
sundhed og hygiejnisk håndte-
ring af fødevarer. Skolehaverne
ligger i tilknytning til skolerne,
 således at de bliver en del af
 undervisningen, og det er hen-
sigten, at også lærere og foræl-
dre bliver aktive i arbejdet. For -
ældrene skal bl.a. bygge de driv-
huse, der er nødvendige for at
beskytte planterne.  

FOA støtter
Skolehaveprojektet er blevet mu-
ligt i kraft af en bevilling på 75.000
kr. på FOA’s kongres i 2013.

Udlån/udgivelser
International Børnesolidaritet har føl-
gende oplysningsmaterialer:

Aktivitetskufferter:
• Latinamerika-kuffert. Udlån.
• Ghana-kuffert. Udlån.
Udlån er gratis. Der skal betales for for-
sendelse.

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. 

Undervisningsmateriale:
• 0.-2. klassetrin: opgavehæfte, højt -
læs ningsbog, film. Pris: 80 kr.
• 3.-4. klassetrin: opgavehæfte, selv -
læs ningsbog, 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/insti-
tutioner. Indbetaling skal ske på giro 
3 94 55 53 eller konto 2191 – 5367 900
468 (Nordea). Du får så tilsendt nyheds-
brev og udgivelser. Pengene fra med-
lemskabet går ubeskåret til børn i den
fattige del af verden.

Socialisme på Årsmødet
International Børnesolidaritet holder årsmøde lørdag den 23. novem-
ber 2013 kl. 14.00-16.30 hos Socialpædagogerne, Brolæggerstræde
9, København. Årsmødet er for medlemmer. 

Dagsorden:
14.00 Status og fremtidssikring v/ styrelsesformand Jakob Sølvhøj 
14.45 Børns tanker om medborgerskab i Bolivia v/ projektsekretær

Grete Lyngsø
15.00 Kaffepause
15.20 Socialismens fremmarch i Latinamerika v/professor Oscar

García Agustin.

Tilmelding senest den 20.11.13 på ibs@ibssol.dk eller 36177881

Børn og forældre bygger drivhus (Foto SIAB)


