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ET PAR ORD FRA FORMANDEN
Jeg vil gerne starte med at ønske alle
dette nyhedsbrevs læsere en Glædelig Jul
og et Godt Nytår 2017. Tak for jeres støtte
i 2016!
Vi taler tit om ”hellige køer”, og dette
stammer fra Indien. I Indien er koen hellig.
Koen er en
slags moderguddom for
hinduerne.
Den er et symbol på det
gode, frugtbare og kvindelige. I nogle
indiske stater
er det forbudt at slagte køer og okser.
Med til forklaringen hører, at køerne bruges til trækkraft til pløjning af markerne,
hvorfor det er vigtigere at holde dem i live
end at spise dem. Kristne og muslimer i
Indien spiser oksekød. Meget tyder på, at
”afslappede” hinduer også spiser oksekød
dog uden at sige det til nogen. Der har

været religiøse stridigheder pga. køerne.
Der var en episode for ca. 1 år siden, hvor
en muslimsk mand blev slået ihjel af en
større menneskemængde, der mistænkte
ham for at have slagtet en ko og spist den.
Det viste sig dog, at det var lammekød,
som manden havde i sit køkken. Indiens
premierminister, Narendra Modi, var lidt
sent ude for at
kommentere
hændelsen,
hvilket nok
skyldtes, at
emnet var
meget ømtåleligt. Nogle af
køerne, som
man ser i de
indiske gader, ser magre og vanrøgtede
ud. Det skyldes, at en gammel og uproduktiv ko nok ikke bliver slagtet af bonden, men omvendt bliver den overladt til
sig selv og må leve af, hvad den selv kan
finde. McDonald’s i Indien sælger ikke
mad indeholdende oksekød af hensyn til
hinduerne. De sælger heller ikke mad in-

deholdende svinekød af hensyn til muslimerne. De største religioner i Indien er
hinduisme (ca. 80 %) og islam (ca. 13 %).
Igen vil jeg gerne takke jer for den helt
uvurderlige støtte, som I yder. Vores børn
og unge ved, at de kan regne med os. Vores arbejde vil fortsætte, så længe der er
behov for os. Enhver støtte betyder meget
for os. Man kan hjælpe os på flere forskellige måder f.eks. ved:
-at melde sig ind i vores forening,
-at sponsorere et barn eller en ung via os,
-at sende enkeltbeløb, som vi må bruge,
hvor vi kan se, at der er et behov,
-at fortælle andre om Den Danske Hjælpefond og dermed udbrede kendskabet til
vores forening.
Tænk på os hver dag. Tak for jeres støtte!
Michael Egholm
Bestyrelsesformand

get om børns opvækst og uddannelse. Børn i Indien
Den 14. november er det Childrens Day i Indien. Det er samtidig
kalder ham Chacha
den første premierminister Jawaharlal Nehrus fødselsdag. Han
Nehru, som betyder
var oprindeligt uddannet som skolelærer, og bekymrede sig meonkel Nehru.

Happy Childrens Day

Den 20. november
1989 blev FN´s børnerettighedskonvention underskrevet af de fleste af verdens
lande, herunder Indien.
Da en af rettighederne i konventionen er barnets ret til skolegang og uddannelse, har vi slået de to begivenheder sammen og
ladet børnene i grundskolen skrive en hilsen til deres sponsor.
Det er jo sponsors skyld, at vi har mulighed for at hjælpe børnene til en uddannelse og dermed medvirke til, at den del af børnekonventionen bliver overholdt.
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LEGO til Indien
Sidste år gav LEGO os nogle charity
kasser med
forskellige
former for
LEGO klodser,
som med stor
hjælp fra Blue
Water Shipping A/S blev
fragtet til Indien.
80 kilo LEGO klodser blev fordelt
blandt børnene på skolerne, og der
blev udskrevet en lille konkurrence.

mandagen. Mange af børnene satte
sig ned på stedet og tog hul på posen
for at gå i gang med at forme noget.

Selvom børnene er fattige og det omkringliggende samfund ikke altid passer særlig godt på dem, er børnene
meget stolte af deres land og viser det
Selvom børnegerne.
ne aldrig tidligere har stiftet Efter konkurrencen var afsluttet, blev
bekendtskab alle LEGO klodserne samlet i en kasse
med den form på hver skole, hvor de fremover vil
for legetøj,
give mange timers god leg for både
byggede de
små og store elever.
huse, biler,
Tak til LEGO Medarbejdernes Jubilæmennesker
umsfond og Blue Water for at give
osv. med stor
børnene denne helt specielle oplevelkreativitet.
se af at have legetøj mellem hænderHvis der manglede klodser med f.eks.
ne.
øjne på, tegnede børnene bare selv
øjne på en LEGO klods med tusch. Disse børn fra fattige familier er vant til at
bruge det, de har for hånden.

”Selvom børnene aldrig
tidligere har stiftet bekendtskab med den form
for legetøj, byggede de
huse, biler, mennesker
osv. med stor kreativitet”

Hvis børnene i deres pose havde en
Der blev udleveret en pose med LEGO
orange, en grøn og en hvid klods var
til hvert barn fredag eftermiddag og
det næsten sikkert, at de satte disse
børnene blev bedt om at vise, hvad de
klodser sammen til det indiske flag.
havde bygget af LEGO klodserne om

Voldtægtsofre i Indien

Kampagnen havde stor effekt, og der var mange, der viste
interesse for at hjælpe et barn i denne situation.

Vi har i den mellemliggende periode lært, at især sexmisbrug af piger i Indien er et meget følsomt område. Hvis en
Sidste år havde vi en kampagne, der omhandlede piger,
kasteløs pige eller en pige fra en lav kaste bliver voldtaget,
som var voldtægtsofre eller som levede i familier, hvor de
anses det for en stor skam for hele hendes familie. Det
blev udsat for vold.
omkringliggende samfund vil se ned på pigen og hendes
familie, og de vil hurtigt blive socialt isoleret.
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Hvis pigen gik i skole, da voldtægten skete, vil hun ikke
turde komme i skole mere, og hun vil aldrig kunne blive
gift. Udover de psykiske og fysiske skader en voldtægt
har medført, vil pigen og hendes familie være overladt til
sig selv. Derfor
vælger de fleste
familier slet ikke
at anmelde en
voldtægt.
Men i de små
landsbysamfund
er det svært at
skjule en voldtægt, for der er ofte nogen, der har hørt noget eller voldtægtsforbryderen fortæller selv om det. For voldtægtsforbryderen er det uden omkostninger, for ham er der
ingen, der ser ned på og han undgår straf eftersom ingen
anmelder forbrydelsen.
Nogle få familier vælger at anmelde en voldtægt, men de
kommer til at betale en høj pris, fordi der nu bliver talt
helt åbent om forbrydelsen i en større kreds af mennesker og retssagen tager ofte flere år, som er en lang og
pinefuld tid for pigen og hendes familie.

”Hvis familierne tager imod hjælpen, vil
vi sørge for, at pigen kommer til at bo
på en skole i en anden del af Indien”

gange og forsikres om, at pigens navn ikke vil blive kendt
af andre end sponsor, og at hendes historie ikke vil blive
offentliggjort på internettet med angivelse af hendes fulde navn.

Nogle gange lykkes det ikke at overbevise familien om, at
det ikke vil skade pigen at tage imod hjælpen, men de
gange, hvor det lykkes, er det er stor succes. Hvis familierne tager imod hjælpen, vil vi sørge for, at pigen kommer til at bo på en skole i en anden del af Indien, hvor
ingen kender hendes forhistorie, og hvor hun derfor får
en chance for at starte på en ny tilværelse uden omverdenens fordømmelse.
Herhjemme er opgaven så hurtigt at finde en sponsor til
pigen. Vi har ikke midler til at betale for hende ret lang
tid uden at hun har en sponsor, og omvendt kan vi ikke
annoncere efter en sponsor på vores hjemmeside eller
via facebook, som vi plejer at gøre, når der er tale om
børn, hvis baggrund ikke er så sårbar.
Hvis du, som læser dette, har lyst til at hjælpe en pige fra
en af disse meget ulykkelige sager, vil det være en stor
hjælp for os at kunne sætte dig på en venteliste, så vi
ved, at vi kan kontakte dig næste gang, vi har en pige,
som akut har brug for hjælp. Vi kan ikke sige noget om,
hvornår der bliver brug for hjælp, men vi arbejder løbende på flere sager ad gangen. Det koster typisk mellem kr.
135 og kr. 150 om måneden at hjælpe disse piger.

Har du lyst til at stå på en venteliste, bedes du kontakte
Hvis vi prøver at hjælpe disse familier, vil de meget gerne os pr. mail ge@dendanskehjaelpefond.dk eller telefon nr.
hjælpes, men tør som regel ikke at tage imod hjælpen.
26481646 og oplyse dit navn og det beløb, du vil kunne
De er bange for, at der nu bliver talt om sagen igen og at betale pr. måned. Du vil derefter blive kontaktet, når den
de udsættes for endnu mere nedværdigende behandling. næste pige har brug for din hjælp.
Det er derfor tit nødvendigt, at familierne besøges mange
500 og 1000 rupee sedler udgør 86 %
af alle pengeTirsdag d. 8. november 2016 fik inder- sedler i omløb,
fordi mange
ne et meget kort varsel, inden de to
mest almindelige indiske pengesedler indere får
udbetalt demistede deres værdi.
res løn i netDen indiske regering annoncerede, at
op disse
alle 500 og 1000 rupee sedler skulle
pengesedgøres værdiløse, i et forsøg på at
ler.
sætte en stopper for sort arbejde og
skatteunddragelse i landet.

Pengeombytning

Samtidig har kun ca. 42 % af indere,
med en indkomst under middel, en
bankkonto, hvilket betyder, at der er et meget
stort antal af netop 500
og 1000 rupees i omløb.
Mange af de fattige familier bor i landområder,
hvor der ikke er nem adgang til nærliggende banker.
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Pengeombytning forts.:

For Den Danske Hjælpefond har dette vi havde liggende på kontoret i Indien,
ikke den store betydning, for al vores og dels fordi der dannede sig meget
Beskeden om, at disse pengesedler i
indtægt er naturligvis lovlig og regilange køer også på landets posthuse,
løbet af ganske få dage ville blive værhvor omvekslingen også
diløse, medførte, at der
kunne finde sted. Afsendannede sig meget lange
delse af årets julekort til
køer foran banker og penDanmark er derfor blevet
geautomater for at få penge
forsinket, men vi håber
omvekslet til nye pengesedat kunne nå at få alle
ler, og mange banker og
børnenes julehilsner ud
pengeautomater blev hurtil sponsorerne inden jul
tigt tvunget til at lukke, foralligevel.
di de løb tør for penge.
Årets julekort har i øvrigt
Hvis myndighederne finder
et selfie –tema i år, og
ud af, at man besidder 500
som det kan ses på disse
eller 1000 rupee sedler,
streret, men det har forsinket vores
fotos havde børnene en fest, da fotosom ikke er registreret som
arbejde, dels fordi vi også måtte bruge et til julekortets forside skulle tages.
lovlig indkomst, risikerer man at skulle tid på at få omvekslet de pengesedler,
betale 200 % i skat af disse penge.

Daglig leder i Indien Robert Franklin på fransk visit i
Danmark
Udgivet af Den Danske Hjælpefond

I oktober måned havde vi besøg af vores daglige leder i Indien. Det blev fem
begivenhedsrige dage for alle parter.
For Robert var det godt at få sat ansigter på de bestyrelsesmedlemmer,
han ikke tidligere havde mødt, og for bestyrelsesmedlemmerne var det en
chance for at få stillet alle de spørgsmål, man måtte ønske til hvordan arbejdet foregår i Indien.
Daglig ledelse fik drøftet nye tiltag i Indien og fik afklaret misforståelser og
spørgsmål, så problemer på grund af kulturkløfter undgås. Det var hårdt
arbejde i alle fem dage, men der blev også plads til nogle få timers sightseeing i Aarhus, og til at besøge en dansk skoleklasse.
Vi er sikre på, at Roberts besøg gør arbejdet i Indien endnu lettere og det
var en træt men glad Robert, der steg på flyet til Indien efter endt besøg.
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