
– Vi overlever på stipendier, for vi
har stort set ikke andre muligheder.
Jami smiler, men bag smilet gem-
mer der sig en hård hverdag med
meget få økonomiske ressourcer. 
Jami Hernandez er 21 år, og hun

studerer jura på 2. år på UCA-uni-
versitetet i Managua. Hun er en
god bekendt af International Bør-
nesolidaritets medlemmer og ikke
mindst af de 28.000 børn, der gen-
nem 8 år besøgte Det Latinameri-
kanske Marked. Jami har nemlig
siden hun var 7 år været hoved-
person i en stor del af International
Børnesolidaritets oplysnings- og
undervisningsmateriale.
Hun er opvokset i en fattig fami-

lie i en lille landsby, og hun klarede
som den første i sin familie at gen-
nemføre grundskolen, fortsatte på
gymnasiet og er nu på næsten
 mirakuløst vis universitetsstude-
rende. Jami har ikke fået noget
 forærende i livet, og det er hårdt
arbejde at klare studierne. Hun
studerer sammen med sin gode
ven inde Alejandra, som læser
økonomi. Jami og Alejandra har
fulgtes ad siden gymnasiet.

Venskab 
De støtter hinanden og deres ven-
skab er en væsentlig årsag til, at
de klarer studierne. De deler et  
lille værelse et stykke fra universi-
tetet, og følges ad hver dag. Det er
også en sikkerhedsforanstaltning.
Hvis den ene er færdig før den

 anden, så venter de på biblioteket
og læser.
– Men det er hårdt økonomisk,

siger Jami. – Stipendierne er små,
og man skal have topkarakterer
for at få dem. Det betyder, at vi
stu derer hele tiden. Det er umuligt
at have et arbejde ved siden af, 
og det er i øvrigt også svært at fin-
de ét. Alejandras mor kan hjælpe
os lidt med penge engang imel-
lem, og så er der heldigvis nogle
gode venner i Danmark, som også
hjælper. Min egen familie er me-
get  fattig. Vi lever meget spar -
sommeligt. Der skal være penge

til bøger, husleje, mad og trans-
port. Sko og tøj er der ikke råd til.
Både Jami og Alejandra er me-

get optaget af uligheden. De me-
ner, at vilkårene for den fattige del
af befolkningen er alt for dårlige,
mens den rige del af befolkningen
ikke bidrager med noget. De inter-
esserer sig meget for politik og
samfundsforhold og er kritiske
overfor magthaverne.
– Det er derfor, vi studerer, siger

Jami. – Vi vil gerne være med til at
ændre nogle ting i vores land, så
der ikke mere er så stor en ulig-
hed. 
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Jami vil ændre på uligheden

Jami studerer jura. Foto: Alejandra López

– derfor studerer hun jura
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Høstfest gav 3.400 kr.
til børn i Nicaragua

Der blev solgt hjemmelavede
arm bånd, brygget æblemost,
spil let på tværfløjte og fisket i
 boden. Kreativiteten var stor, da
de tre 3. klasser på Bagsværd
skole forleden holdt høstfest. I 
år havde høst festen et særligt
formål, nemlig at samle penge
ind til en børnemiljøgruppe i en
skole i landsbyen Cuajachillo i
Nicara gua.
Og resultatet blev over al for-

ventning. Høstfesten gav 3.400
kr., som nu via International Bør-
nesolidaritet bliver sendt til bør-
nene i Nicaragua.
– Det har været en fantastisk

oplevelse, siger pædagog Bir -

gitte Christensen fra Bagsværd
skole. 
– Børnene har været meget

engagerede, og de var stolte af
resultatet. De vil rigtig gerne
samle en masse penge ind til
børnene i Cuajachillo. 
– Vi vil gerne gøre det til et lidt

større projekt, hvor børnene
 lærer noget om Nicaragua, om
hvordan det er at være barn i
 Nicaragua, og om hvordan bør-
nene i Cuajachillo arbejder for
miljøet i deres nærområde, siger
Birgitte Christensen. 
Der forsøges nu at etablere

kontakt mellem de danske og de
nicaraguanske børn.

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,
 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.

Den hjemmelavede æblemost var populær.

3. klasserne på Bagsværd skole havde gode ideer 

Styrelsesformand blev MF’er
International Børnesolidaritet har
fået ny styrelsesformand. Det
skete i forbindelse med folke-
tingsvalget i juni, hvor den da-
værende styrelsesformand Ja-
kob Sølvhøj blev valgt til Folke-

tinget for Enhedslisten. Jakob
Sølvhøj fratrådte samtidig sit job
som formand for Pædagogisk
Sektor i FOA. Ny styrelsesfor-
mand er Kaj Skov Frederiksen,
der repræsenterer SL.


