
Årsmøde 2017 
International Børnesolidaritet 

 

 
 

25 års jubilæum med besøg  

fra Nicaragua af Jami og Alejandra  

 

Lørdag den 28. oktober kl. 14.00-17.00 
 

Program: 
14.00 –15.00  Status for International Børnesolidaritet –  

  aktuelt og i historisk perspektiv 

  v/ styrelsesmedlem Per Lange og Freddie Kristiansen   
  

  Valg: 2 styrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  

  Kaj Skov Frederiksen og Maria Grube er på valg 
     

15.00 -15.30  Kaffe, te og kage 

 

15.30-17.00 Film: Jami – en pige i Nicaragua 

  Jamis lange rejse fra landsbyen til universitetet 

  v/ Jami Hernandez, Nicaragua  
   

  Pigeliv og kvindeliv i Nicaragua 

  v/ Alejandra Lopez, Nicaragua  

 

17.00-19.00 Jubilæumsfejring med pølse, ost, brød, vin 



 

  
Praktiske oplysninger om årsmødet: 
 

Sted:  Socialpædagogerne  

  Brolæggerstræde 9  

  1211 København K 

 

Tilmelding:  Senest onsdag den 25. oktober 2017 til  

  International Børnesolidaritet 

  telefon 36 17 78 81, ibs@ibssol.dk 

 

Rejseudgifter:  Rejseudgifter udenfor det gamle HT-område 

refunderes (billigste offentlige transportmiddel) 

 

Bemærk:   Årsmødet er kun for medlemmer 

  Deltagelse er gratis 
 

 

Status for International Børnesolidaritet  
International Børnesolidaritet har 25 års jubilæum og i den anledning gøres status – både 

over den aktuelle situation, men også i et 25 årigt perspektiv. Status leveres af Per Lange og 

Freddie Kristiansen, der begge har været med i alle 25 år.    
 

 

Jami og Alejandra 
Der er en helt speciel gæst ved årsmødet. Det er Jami Hernandez, der har været med i 

International Børnesolidaritets liv og arbejde siden 2001. Da var hun 7 år og blev 

hovedperson i både en film og en bog om hendes liv. Det er siden fulgt op med flere bøger 

og film samt undervisningsmaterialer, hvor Jami har været den centrale figur.  

 

Jami har i den forløbne tid foretaget en lang rejse – fra landsbyen Los Medranos ved San  

Marcos til universitetet i Managua. Det har været en hård rejse med mange udfordringer.  

Men Jami har taget udfordringerne op, og jurastudiet vil være fuldført 2018.  

 

Jami vil på årsmødet fortælle om sin lange rejse, der også indeholder drømme om 

fremtiden.  

 

Ved besøget i Danmark er Jami ledsaget af sin gode veninde og studiekammerat Alejandra 

Lopez. De to har fulgtes ad siden grundskolen. Alejandra har netop færdiggjort sit 

universitetsstudium i økonomi. 

 

Alejandra vil på årsmødet fortælle om pigeliv og kvindeliv i Nicaragua. Rettigheder er ikke 

altid en selvfølge, og piger/kvinders mulighed for at gennemføre studier og opnå en 

position i samfundet er heller ikke nogen selvfølge. 

 

 
   
 

 

 

 


