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25 års
solidaritet
1 skrivebord, 1 stol, 1 ansat, 1 pro
jekt og kun få penge. Sådan no
genlunde var starten for Internatio
nal Børnesolidaritet den 1. oktober 
1992.

Siden er der kommet flere skrive
borde, flere stole og flere ansatte, 
men endnu vigtigere: mange pro
jekter og en del flere penge til glæ
de for en masse børn.

Det hele har handlet om solida
ritet, fordi solidariteten for Inter
national Børnesolidaritet er vejen 
til at ændre på de uligheder, der 
eksisterer i størstedelen af verden. 
Det gælder specielt i forhold til bør
nene, der er den mest udsatte og 
sårbare gruppe.

Mange af de børn, som Inter
national Børnesolidaritet arbejder 
med, lever på de yderste margi
naler, hvor forskellen på at have 
et liv eller ikke have et liv er hårfin. 
Mange ting skal lykkes, før udsatte 
børns liv kan ændres. Det er dog 
lykkeligvis sket mange gange – ik
ke mindst fordi børnene selv er ble
vet så stærke, at de er i stand til at 
stille krav og ændre.

Børn får en stemme. En dreng fra Chasqui stiller krav om en bedre skole 
til et vælgermøde i El Alto i Bolivia. 

125 millioner kr.
Det er det beløb, som Udenrigsministeriet i de 25 
år har bevilget til International Børnesolidaritet til 
bistandsprojekter.

8 millioner kr.
Det er det beløb, som International Børnesolida
ritet af indsamlede midler har brugt til solidaritets
projekter.

Foto: Else Mikél Jensen

Solidariteten kommer dog ikke af 
sig selv. Der har skullet kæmpes 
for den alle årene, og der er ingen 
grund til at skjule, at den er vold
somt udfordret her i jubilæumsåret, 
fordi den nuværende regering har 

foretaget en økonomisk massakre 
på ulandsbistanden.

Det betyder, at der skal kæm
pes endnu hårdere for solidarite
ten, men den kamp er International 
Børnesolidaritet klar til at tage. 
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Sådan
begyndte
det...
Børnecentret Yeccan i Mana
gua var det første projekt. Yec
can blev indviet få dage efter 
starten af International Børne
solidaritet. Det var et fristed for 
børn – primært til rekreative 
aktiviteter. Unge og voksne har 
dog også gjort god brug af cen
tret til kurser og konferencer. 
Det blev drevet af Børnebevæ
gelsen MILAVF, som var den 
første samarbejdspartner.

Samarbejdet med MILAVF 
er fortsat og har således også 
25 års jubilæum. Samarbejdet 
har drejet sig om at mobilisere 
og at organisere børn og gøre 
dem stærke samt at uddanne 
unge frivillige.

Børnecentret omfattede på 
et tidspunkt også en skole med 
700 elever, fordi der manglede 
en skole i området. Der kom 
heldigvis en skole senere, for 
det var økonomisk tungt for In
ternational Børnesolidaritet at 
drive både centret og skolen.

Børnecentret flyttede for 5 år 
siden til nye omgivelser uden
for Managua, mens det gamle 
center blev købt af et univer
sitet.

Indvielse af Yeccan i 1992. 
 Freddie Kristiansen holder 
åbnings talen, mens Grete Lyngsø 
er klar til at oversætte.

Sammenhold og solidaritet er centralt i arbejdet. Her passer en gruppe 
børn fra projektet i Chile på hinanden.  

Børn skal stille krav og forandre. Det har været formålet med alle 
projekter. Her er det Børnebevægelsen MILAVF’s børn, der har grebet 
mikrofonen i Nicaragua. 
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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 Gua
temala, Colombia, Ecuador, Pe
ru, Brasilien og Mozambique.

Der udføres p.t. kun projekter 
i Nicaragua og Bolivia.

Selvværd og glæde. Det skal være glæde og grin i projekterne. Sådan er 
det tilsyneladende også for disse drenge fra en lektieklub i Sucre i Bolivia.

Lektieklubber. Det er vigtigt, at børn kommer i skole, så derfor er der 
oprettet lektieklubber til at støtte børns skolegang.

11 bøger
Der er skrevet og udgivet 11 
bøger for aldersgruppen 710 
år. Der er produceret 10 film, 5 
Latinamerikakufferter, 2 Gha
na kufferter og et stort antal 
 nyhedsbreve og foldere.

Leg og sport. Det skal være attraktivt at være med i aktiviteterne. 
 Derfor indgår leg, sport og andre rekreative elementer i projekterne.  
Her er det gadefodbold i Nicaragua. 

Foto: Else Mikél Jensen

Foto: Else Mikél Jensen

Foto: Sonja Iskov

Kontorer i 
La Paz og
Managua
Kontorerne i La Paz, Bolivia og 
Managua, Nicaragua er af stor 
betydning for koordineringen 
og samarbejdet med partnerne 
i de 2 lande. De ansatte er p.t.:
Managua
Nydia Escorcia, koordinator og 
landerepræsentant, ansat 2009.
Ivania García, administrator, 
ansat 2007.
Matilde Gutiérrez, fortaleran
svarlig, ansat 2016.
La Paz
Vania Gismondi, koordinator og 
landerepræsentant, ansat 2013. 
Gabriela Zenteno, fortaleran
svarlig, ansat 2016.

Her har vi boet
Torveporten 2, Valby (1992–
2002)
St. Kongensgade 81 A, Køben
havn (2002–2003)
Vesterbrogade 41 D, Køben
havn (2003– )  
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Markedet for børn. Der er stor koncentration i grøntboden. Vejningen 
kontrolleres nøje. 

– Den bedste 
dag i mit liv
– Det er den bedste dag i mit 
liv, råbte en dreng glædestrå
lende. 

Han var på besøg på Det 
Latinamerikanske Marked. Ud
sagnet blev næsten symbolsk 
for den succes, som Markedet 
opnåede. Det åbnede i 2004, 
og der fandtes ikke tilsvaren
de aktiviteter for indskolingen 
(0.–2. klasse), så Markedet var 
altid udsolgt 1 år frem. 

Der var krav om forberedelse 
inden besøget, og forløbet var 
læring gennem leg, ligesom 
solidaritetsbegrebet blev intro
duceret.

Skolernes begrænsede øko
nomi gjorde det dog i læng 
den svært for International 
 Børnesolidaritet at sikre de 
 tilstrækkelige indtægter til 
 Markedet, så det blev i 2012 
nødvendigt at tage den smer
tefulde beslutning at lukke Mar
kedet.

28.000 børn havde været på 
besøg med følgeskab af 3.000 
lærere og pædagoger. 

Markedet for unge. Godt humør er en god ting, når det skal handles på 
Markedet.

– Her har jeg 
været før
– Her har jeg været før, jeg gik 
vist i 1. klasse, siger en gymna
sieelev og ser rundt for at gen
kalde minderne. 

Det Latinamerikanske Marked 
blev nemlig ikke opgivet. Efter 
nogle års tilløb blev der skabt et 
nyt koncept målrettet spanskun
dervisningen i gymnasiet. Sprog
undervisningen suppleres af 
gruppearbejde om vigtigheden 
af solidaritet og sammenhold for 
at udvikle et samfund. Det blev 
for alvor afprøvet i 2016/17, og 
har vist sig at fungere, og 600 
gymnasieelever har indtil videre 
besøgt Markedet. 

Foto: Sara Fischer Dirksen
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En mail 
tikkede ind...
En dag i marts 2001 kom der 
en mail fra Børnebevægelsen 
MILAVF i Nicaragua. Der stod 
blot: – Vi har fundet hende, og I 
vil kunne lide hende. Hun hed
der Jami og er 7 år.  

International Børnesolidaritet 
havde i et stykke tid ledt efter 
en pige, der kunne være ho
vedperson i oplysningsaktivite
terne i Danmark for aldersgrup
pen 58 år. 

Og det tør siges, at Jami var 
et fund. Hun har været med i 
3 bøger, 2 film, foldere og pla
kater og er den centrale figur 
i undervisningsmaterialet for 
indskolingen på Det Latiname
rikanske Marked. Bøgerne er 
ligeledes udgivet på spansk 
og bruges i dag ved gymnasie
elevernes besøg på Markedet. 
Jami blev katalysator for dan
ske børns opfattelse af nicara
guanske børns liv og tilværelse. 

Jami har i sit eget liv foreta
get en lang rejse, der har været 
præget af fattigdommens pro
blematikker. Hun har intet fået 
foræret, men har skullet kæm
pe for alt. Hun har nu næsten 
fuldført rejsen fra den hårde 
 opvækst i den lille landsby til 
gennemførelsen af jurastudi
et på Universitetet. Det er en 
umulig præstation. Men Jami 
har gjort det. 

Jami 7 år – sælger på Markedet.

Børnehaver for indianske børn. Børnehaver er ikke nogen selvfølge i 
Ecuador og slet ikke for indianske børn. Efter flere års økonomisk støtte 
fra ansatte og valgte i FOA blev børnehaverne overtaget af staten.

Jami 24 år (th.) – på universitet med sin studiekammerat Alejandra.
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4 medlemmer
Medlemmerne i International 
Børnesolidaritet er trofaste og 
mange har været medlem i rigtig 
mange år. 4 har dog været med 
i alle 25 år. Det er: Stig Møller, 
Laila Larsen, Freddy Christian
sen og Freddie Kristiansen.

Medlemstallet har i mange år 
svinget mellem 500 og 700.

Ejerne 
International Børnesolidaritet har 
sin basis i de 3 fagforbund, FOA, 
BUPL og Socialpædagogerne 
(SL). Sådan har det været siden 
01.01.03. Før den tid var det PMF 
og DUILeg og VIRKE, der var 
basis for organisationen. PMF fu
sionerede siden med FOA. 

International Børnesolidaritet 
er en selvstændig organisation, 
men de 3 forbund er de reelle 

ejere. De sørger gennem årlige 
solidaritetsbidrag for, at organi
sationen har en basisøkonomi, 
der gør det muligt at gennem
føre arbejdet, navnlig i de tider, 
hvor nedskæringerne hagler ned 
over udviklingsbistanden. De 3 
fagforbund anser bidraget til In
ternational Børnesolidaritet som 
en væsentlig del af forbundenes 
solidaritetsarbejde.

9 i styrelsen. Det er fra venstre: Kaj Skov Frederiksen, årsmødevalgt. Birgitte Conradsen, BUPL, formand. 
Marcus Balslev, BUPL. Malene Dreyer, SL. Maria Grube, årsmødevalgt. Jacob Graack,  årsmødevalgt. 
 Michael Madsen, SL. Joan Lindskov, FOA. Per Lange, FOA.
Udover Per Lange med 25 år, så er Kaj Skov Frederiksen med 15 år og Birgitte Conradsen med 14 år vetera-
nerne i styrelsen. Der har gennem de 25 år været 37 forskellige personer i styrelsen.

Foto: Sara Fischer Dirksen

Piger på gaden i Ghana. Piger på gaden i Accra er til møde i deres Spa-
re-Låne Gruppe. Pigerne arbejder også med rettigheder og uddannelse.

Foto: Connie MacDonald Arnskov

Skoler i Mexico. International 
Børnesolidaritet vandt Operation 
Dagsværk projektet i 2001.  
Det omhandlede skoler for indian-
ske børn i Chiapas i Mexico.

Foto: Brian Berg
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Ansatte
Der er p.t. 3 ansatte i sekretari
atet i København. Det er Grete 
Lyngsø, sekretariatsleder, Sara 
Fischer Dirksen, programkoor
dinator og ansvarlig for under
visingen på Markedet, Freddie 
Kristiansen, økonomiansvarlig. 
Herudover kommer Peter Buron 
1 gang om ugen og klarer bog
føringen.

Der har i årernes løb været 
mange ansatte i sekretariatet 
– de fleste korttidsansættelser, 
men én skiller sig ud, nemlig 
Maria Grube, der i 8 år var an
svarlig for aktiviteterne på Det 
Latinamerikanske Marked. Ma
ria Grube er nu gymnasielærer, 
men er medlem af styrelsen.

Også Else Mikél Jensen har 
sat sit præg på International 
Børnesolidaritets arbejde. 7 år 
som udsendt i Nicaragua og 2 
år som udsendt i Bolivia samt 
en del ansættelser af kortere og 
længere varighed efter hjem
komsten til Danmark. 

Sara Fischer Dirksen, Grete Lyngsø og Freddie Kristiansen i en koncen-
treret stund i sekretariatet.

2 jubilarer 
og 1 på vej 
2 personer har været med i al
le 25 år, og 1 person har været 
med næsten lige så længe.

Per Lange har været styrelses
medlem siden starten – først 
repræsenterende PMF og nu 
FOA. Per Lange har været sty
relsesformand i en periode på 
10 år.

Freddie Kristiansen var den 
første ansatte i sekretariatet og 
havde ledelsesansvaret i 24 år. 
Freddie Kristiansen er nu ansat 
på deltid med ansvar for økono
mi og politik/strategi. 

Grete Lyngsø blev ansat i se
kretariatet den 01.03.96, men 
havde sit første tolkejob allere
de i oktober 1992. Grete Lyngsø 
har siden december 2016 været 
sekretariatsleder.

Fra limsniffer til rollemodel
Der er ingen hurtige genveje til 
succes i arbejdet i den fattige del 
af verden. Det er hårdt arbejde, 
men det lykkes ofte at opnå re
sultater, og nogle gange løfter re
sultaterne sig næsten til at være 
små mirakler. 

Det sker f.eks., når en limsnif
fer fra det hårde Orientalmarked 
i Managua bliver stoffri, gennem
går undervisning og måske får en 
uddannelse. Der bliver skabt rol
lemodeller, der har stor betydning 

i det videre arbejde med de mest 
udsatte børn og unge. 

Det er organisationen Inhijam
bia, der i mange år har arbejdet 
utrætteligt både med de udsatte 
børn og unge, men også med at 
overbevise myndigheder, foræl
dre, markedshandlende og politi
et om vigtigheden af ikke af opgi
ve de unge. International Børne
solidaritet har støttet Inhijambias 
arbejde de sidste 15 år.   

En hjælpende hånd. Tidligere limsniffere er aktive i hjælpen til nuvæ-
rende limsniffere på Orientalmarkedet.
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Større krav
færre penge
Liberalistiske og fremmedfjend
ske kræfter har desværre i de 
senere år haft magt til at diktere 
rammerne for udviklingsbistan
den til den fattige del af verden. 
Dette har reduceret danske or
ganisationer herunder Internati
onal Børnesolidaritets mulighe
der for at få penge til arbejdet. 
Der er langt færre penge til rå
dighed, samtidig med at krave
ne er blevet større. Yderligere er 
der indført geografiske og tema
tiske begrænsninger i arbejdet.

International Børnesolidaritet 
har måttet gennemføre smerte
fulde nedskæringer i arbejdet, 
og det er naturligvis børnene, 
der betaler prisen i kraft af fær
re eller manglende aktiviteter – 
vigtige fundamenter for udsatte 
børn fjernes. 

International Børnesolidaritet 
arbejder ikke mere med pro
jekter, men med et samlet pro
gram, der dækker aktiviteterne 
i Nicaragua og Bolivia. Det har 
navnlig for samarbejdspartner
ne betydet store udfordringer, 
som de dog vanen tro har for
søgt at løse på den bedste må
de. Aktiviteterne er mange, og 
resultaterne gode.

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 organisationer/
foreninger/institutioner. Indbetaling 
kan ske på konto 5301 – 0264206 
(Arbejdernes Landsbank). 

Børn stiller forslag. Børn er aktive i deres lokalsamfund og arbejder med 
forslag til forbedringer til senere præsentation for de kommunale politikere.

Udvekslingsbesøg. Overgangen til program har betydet muligheder 
for erfaringsudvekslingsbesøg mellem Nicaragua og Bolivia. Her er en 
gruppe børn og unge fra Nicaragua på besøg i Bolivia.

Foto: Per Lange

Kunst og kultur. Børn udtrykker ønsker og krav gennem teater, musik 
og her arbejder børn i FUNARTE med murmaleri i Esteli.


