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Piger i Nicaragua
får en stemme

– Vi har svært ved at få lov til at sige noget, når drengene er til stede.
Vi bliver drillet, og så siger vi bare
ikke noget. Vi tør ikke.
Martha på 12 år er frustreret.
Det er hun ikke alene om. Sådan
har de fleste piger i Nicaragua det.
Det er et mandsdomineret samfund, hvor drenge lærer, at de er
pigerne overlegne.
I voksenverdenen er det ikke lettere. Det er kvindens opgave at få
familien til at hænge sammen. Det
betyder ofte en forsøgerforpligtelse for mange børn. Mænd har det
med at være fraværende og har
ofte børn med flere forskellige
kvinder. Vold og seksuelle overgreb både indenfor og udenfor
familien er et stort problem.

Pigegrupper

Martha er heldig. Hun er med i en
pigegruppe. Her har kun piger adgang. Her kan de udtrykke sig
uden at være bange. Her kan de
høre, hvordan andre piger har det.
Her kan de få støtte til at løse problemer. Her bliver de stærke. Her
får de en stemme.
Pigerne mødes to gange om
ugen og taler om arbejde, vold,
kærlighed, køn og familie. I begyndelsen foregår møderne under
supervision af en voksen, men
langsomt overdrages ledelsen af
møderne til pigerne, der udarbej-

der dagsordener og skriver referater. En del af pigerne deltager i
kommunikationskurser, så de får
mod på at tale i forsamlinger og i
det offentlige rum. Det er også vigtigt at have det sjovt. Derfor er
sport, dans og teater også en del
af pigegruppernes aktiviteter.

En styrket indsats

Arbejdet med pigegrupper har
været en del af Børnebevægelsen
MILAVF’s arbejde i mange år –

støttet af International Børnesolidaritet. Problemet med pigers
manglende rettigheder er dog ikke
løst. Derfor vil MILAVF nu gøre en
speciel indsats i 2 kommuner i
Nicaragua – Esteli og Boaco. Målgruppen vil være ca. 300 piger i
alderen 10-14 år, og det er planen
at oprette 20 pigegrupper.
International
Børnesolidaritet
støtter indsatsen økonomisk, bl.a.
med midler fra de 3 basisorganisationer FOA, BUPL og SL.

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.

Fra projekt til program
men med samme fokus

Der er kommet nye rammer for
International Børnesolidaritets
arbejde i Bolivia og Nicaragua.
De forskellige projekter er i gang
med at blive omorganiseret i et
samlet program mellem de to
lande. Partnerne får mulighed for
at udveksle erfaringer og metoder i arbejdet og derved opnå
koordinering og læring. Samtidig
er det forhåbningen, at den politiske påvirkning og inspiration til
andre relevante aktører kan blive
yderligere udviklet.
Det er dog stadig med samme
fokus, nemlig at gøre børn så
stærke, at de kan stille krav og
være med til at ændre livsbetingelser i eget og andres liv. Bør-

Nyt ansigt i
sekretariatet

nene oplæres i organisering og
kommunikation. Børnene udarbejder forslag til forbedringer af
børns livsvilkår i deres kommuner og præsenterer forslagene
for borgmesteren og kommunalbestyrelsen. Børnene udfører
kampagner og oplysningsaktiviteter. Børnene får en stemme.
Dette gøres naturligvis ikke
uden voksenledsagelse. Derfor
arbejder programmet med uddannelse af unge frivillige, der
gør dem i stand til at støtte børnene i kampen for rettigheder.
Første fase af programmet
kører til september 2018. Det er
på 16 mill. kr. og er finansieret af
CISU.

Der er ansat en ny medarbejder i sekretariatet i International Børnesolidaritet. Det
er Sara Fischer Dirksen, 33 år, cand.soc.
i socialvidenskab og internationale udviklingsstudier. Den primære opgave bliver
at koordinere programmet, der omfatter
aktiviteter i Nicaragua og Bolivia.
De øvrige ansatte i sekretariatet er fortsat Grete Lyngsø og Freddie Kristiansen.

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
Der skal betales for forsendelse af alle
materialer.

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 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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