
 

Årsmøde 2018 
International Børnesolidaritet 

 

Nicaragua i oprør 
 

Lørdag den 24. november kl. 14.00-17.00 
 

Program: 
 

14.00 –15.00  Status for International Børnesolidaritet  

  v/ styrelsesformand Birgitte Conradsen.   

 

  Stærke børn i Bolivia 

  v/Vania Gismondi, programkoordinator i Bolivia. 

   

  Valg: 1 styrelsesmedlem for en 2-årig periode.  
     

15.00 -15.30  Kaffe, te og kage. 

 

15.30-17.00 Er det muligt at arbejde i Nicaragua? 

  v/ Nydia Escorcia, programkoordinator i Nicaragua. 

   
18.00  Mulighed for egen regning at spise sammen efter årsmø-

det. Sandwich skal bestilles på forhånd.  

https://oasen2720.dk/event/madbestilling-24-11/  

senest mandag den 19. november 2018 

 

 
  

https://oasen2720.dk/event/madbestilling-24-11/


Praktiske oplysninger om årsmødet: 
 

Sted:  Kulturstationen  

  Jernbane Alle 38, Vanløse  

  (ved Vanløse station) 
 

Tilmelding:  Senest torsdag den 22. november 2018  

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  
Styrelsesformand Birgitte Conradsen gør status over det sidste års udvikling i International Børne-

solidaritet, hvor arbejdet er udfordret af nedskæringer, nye krav og uroligheder i Nicaragua.   

 

Stærke børn i Bolivia 

Børn skal være stærke. De skal have en stemme, så de kan stille krav om rettigheder. Det er formå-

let med International Børnesolidaritets arbejde. Vania Gismondi vil fortælle om de fremskridt og 

sejre, børnene har opnået i Bolivia og vise små film, der illustrerer børnenes tanker og handlinger. 

Vania Gismondi er International Børnesolidaritets programkoordinator og landerepræsentant i Boli-

via. 

 

 

Er det muligt at arbejde i Nicaragua? 
Det 6 måneder lange folkelige oprør i Nicaragua har selvfølgelig givet nogle udfordringer i Interna-

tional Børnesolidaritets arbejde i Nicaragua. Hele befolkningen er påvirket af oprøret og regimets 

brutale svar. Det gælder også de børn og partnere, som International Børnesolidaritet samarbejder 

med.  
 

De ansatte på International Børnesolidaritets kontor i Managua har i hele perioden holdt tæt kontakt 

med samarbejdspartnerne. Det har været vigtigt at holde aktiviteterne i gang, fordi de er holdepunkt 

i mange af børnenes liv. Det har også været vigtigt at undgå at havne i risikosituationer. Begge dele 

er lykkedes. Alligevel er det relevant at stille spørgsmålet, om det fremadrettet er muligt at arbejde i 

Nicaragua? 
 

Den bedste til at svare på dette er Nydia Escorcia, der er International Børnesolidaritets program- 

koordinator i Nicaragua. Hun fungerer samtidig som landerepræsentant, og har været ansat i Inter- 

national Børnesolidaritet i Nicaragua i 9 år. Nydia Escorcia vil fortælle om situationen i Nicaragua  

her og nu, og vil give nogle et bud på International Børnesolidaritets fremtidige muligheder i Nica- 

ragua. 

 


