
San Pedro fængslet er hjem
for mange børn

– Det er svært for os at blive ac-
cepteret i skolen. Det er, som om
alle kan se på os, at vi hører til i
San Pedro. 
Jose Carlos bor i San Pedro

fængslet i La Paz, hovedstaden i
Bolivia sammen med sine forældre
og søskende. Det er hans far, der
har fået en fængselsstraf, men
 hele familien bor i fængslet.
Der er også mange andre fa -

milier med børn i fængslet. Der er
en tradition for, at hele familien
flytter ind i fængslet, hvis én el-
ler begge forældre får en fæng -
selsdom. Det sker, fordi der må-
ske  ikke er forsørgelsesgrundlag 
uden for fængslet, og fordi det
 giver mulighed for at opretholde
familien. 
Fængslet er meget stort og fun-

gerer som en lukket bydel. Det er
et parallelsamfund, der eksisterer
på præmisser, der er defineret af
de stærkeste fanger. Fængsels-
personalet tør ikke begive sig ind i
den lukkede bydel.
Et par hundrede børn vokser 

op i dette lukkede samfund. Det 
er hårde vilkår, hvor børns behov
for tryghed og omsorg ikke kan
 tilgodeses. Børnene vil dog helst
være sammen med deres for -
ældre:
– Selvom vi ikke er så gamle, så

ved vi godt, at vores forældre er
her på grund af noget ulovligt. Man

forsøger tit at fjerne os fra vores
forældre, og det gør mig ked af
det. Hvis jeg tænker på, at jeg
skulle være uden min familie, så er
det som at få fjernet en del af min
krop, siger Jose Carlos.  
Børnene går i skole uden for

fængslet, og det er her, børnene
oplever sig som stigmatiserede.
For at imødegå denne situation
støtter International Børnesolidari-
tet et projekt, hvor børnene delta-
ger i kreative værksteder, der giver

dem mulighed for at tale sammen
om deres liv og udtrykke deres
tanker i tegninger og scener for-
met af modellervoks. 
Børnene tager fotos af tegnin-

ger og scener, som bliver klippet
sammen til små animationsfilm,
der præsenteres for fængslets
funktionærer og vises på fængs-
lets interne TV. Det er ligeledes
planen at vise filmene for børne-
nes lærere. Du kan se filmen på
ibssol.dk/aktuelt.
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– De kan se det på os...

Børnene deler deres historier.
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Gymnasieelever skaber
nyt liv på Markedet...

¡Hola! ¿cuánto vale el café? ¿A
cuánto están los huevos fritos?
¿Dónde está la escuela?
Sådan lyder det, når gymna -

sie elever taler spansk på Det
 Latinamerikanske Marked på
Vesterbrogade i København. 
International Børnesolidaritet

er begyndt at modtage besøg af
grupper af gymnasieelever, med
spansk som valgfag. Den sprogli-
ge del af besøget foregår på Mar-
kedet, hvor eleverne løser opga-
ver sammen i mindre grupper.
Gymnasieeleverne lærer også

om børns og unges forhold i La -
tin amerika og tages med på en
fiktiv rejse, hvor de besøger en
fattig barrio i Nicaragua. Her lever
de jævnaldrende unge nicaragu-
anere med arbejdsløshed og fat-
tigdom. De unge er begyndt at
 organisere sig i bander og spre-
der usikkerhed i barrioen, men
også beundring blandt de yngre
søskende. Gymnasieeleverne
skal formulere rammerne for et
udviklingsprojekt for de unge
med problemformulering, mål-
gruppedefinition og ak tiviteter.
Besøgene er blevet en succes.

Gymnasieeleverne udtrykker til-
fredshed med undervisningsfor-
løbet:  
– Det er en inspirerende måde

at lære spansk på.
– Kulisserne giver et godt ind-

blik i, hvordan børn og unges
hverdag er.
– Det er spændende at arbejde

med problemstillinger, der har
noget med virkeligheden at gøre.
Gymnasieklasserne kommer

ikke kun fra Københavnsområ-
det. Der har også været besøg
fra Bornholm, Maribo og Vor-
dingborg.
Besøgene har bragt nyt liv på

Det Latinamerikanske Marked,
der har været lukket siden Inter-
national Børnesolidaritet stoppe-
de besøgene af indskolingsklas-
ser i januar 2012. Undervisnings-
forløbet med indskolingen kørte 
i 8 år med 1.200 besøg af ca.
28.000 børn.
Maria Grube var underviser i

de 8 år med indskolingsklasser,
og hun er også underviser ved
besøgene af gymnasieklasser.
Maria er cand.mag. i spansk og
arbejder nu som gymnasielærer.

Udlån/udgivelser
International Børnesolidaritet har føl-
gende 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. 

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/insti-
tutioner. Indbetaling skal ske på konto
2191 – 5367 900 468 (Nordea). Du får
så tilsendt nyhedsbrev og udgivelser.
Pengene fra medlemskabet går ube-
skåret til børn i den fattige del af verden.

Der er livlig handel på Markedet, og det hele foregår på spansk.

Det Latinamerikanske Marked er genåbnet 
med en ny målgruppe


