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Kære læser
Skoleåret 2021-2022 er slut og vi
står på kanten af et helt nyt
skoleår.
Når vi kigger tilbage, blev 3.
Coronabølge heldigvis ikke så
slem, som nogen havde forudset,
og vi arbejder nu i et genåbnet
land, hvor alle restriktioner er væk.
Men hvad kan vi så forvente i det

nye skoleår? Er alt nu som før
Coronakrisen og er vores
sponsorerede elever godt videre
efter den længste skolenedlukning
i verden?
Svaret er desværre nej.
Både derhjemme og i skolen er
tingene forandret.
I hjemmene har mange børn
mistet et familiemedlem.
Familiernes økonomi er blevet
forværret og mange børn er taget

Besøg på
samarbejdsskolerne
I april måned var vores leder i
Indien, Robert Franklin, på besøg
på vores samarbejdsskoler.
På det sidste besøg var skolerne
stadig delvist nedlukkede og der
var mange restriktioner. Dengang
føltes skolerne som
spøgelsesbygninger, der stod
tomme og forfaldt mere og mere.
Skolelederne var bekymrede for
mange forældre havde ikke
længere mulighed for at betale
skolepenge, så skolernes indtægter
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ud af skolen for at arbejde og
der bliver sendt hjem. Alle-store
hjælpe med til forsørgelse af
som små- gør sig virkelig umage
familien. Mange piger er blevet gift
for at sende fine breve og kort til
i en alt for tidlig
deres meget
alder.
værdsatte
Det er de f at t igst e bør n ,
sponsor i
som er dr oppet u d af
I skolerne er
Danmark.
sk oler n e og n u bliver h oldt
børnene vendt
Tegningen på
tilbage til ødelagte f ast i f at t igdom m en , f or di
denne side er
vandtanke,
det er u m u ligt f or dem at f å et godt
beskidte lokaler og
eksempel.
en u ddan n else
tilgroede områder.
Dette arbejde
De allermest fattige er nu langt
er kun muligt med jeres støtte.
dårligere stillet end før
Derfor er vi taknemlige for hver
Coronakrisen. De har ikke haft
eneste sponsor, bidragsyder eller
penge til computer, smartphones
medlem.
eller internet og deres børn har
derfor ikke kunnet følge online
Vi beder stadig om, at I husker at
undervisningen. Det er de fattigste
børn, som er droppet ud af
skolerne og nu bliver holdt fast i
fattigdommen, fordi det er umuligt
for dem at få en uddannelse. Det
kommer til at tage mange år, før
den negative udvikling vender
igen.
Men vi er dybt taknemlige for, at
vores sponsorer har holdt fast i
sponsoraterne på trods af at
skolegang og kontakt til børnene
har været helt anderledes under
coronapandemien. Der er endog
flere nye sponsorer, som har stillet
op for at hjælpe på trods af
stigende leveomkostninger
herhjemme.
Det giver et håb for fremtiden, ikke
blot i Indien men også for os, der
arbejder frivilligt herhjemme.

tale om os og prøver at få endnu
flere til at sponsorere. Indiens
fattigste børn har hårdt brug for
hjælp ? og husk at man kan ændre
en tilværelse for et barn for bare
kr. 55 om måneden.

For børnene i Indien betyder deres
sponsorat mere end nogensinde.
Man kan se det på de tegninger,
faldt drastisk.
Samtidig havde flere skoler
optaget lån for at vedligeholde
busser, bygninger, toiletter osv. og
renten på disse lån er meget høj.
Robert var derfor forberedt på, at
det nye tilsynsbesøg ville blive til
skoler, der stadig ikke fungerer
optimalt.
På alle skolerne var der igen et
mylder af børn, der har glemt alt
om afstandskrav og mundbind.
Bygningerne er forfaldne,
drikkevandstanke er ude af drift,
komfurer i skolernes køkkener
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fungerer ikke, afløb er tilstoppede
og mange steder er der ikke
længere elektricitet.
Mange elever har problemer med

at følge undervisningen, fordi de
ikke har haft adgang til online
undervisning, og det må
forventes, at mange skal gå et
klassetrin om. Der er også mange
12. klasseelever, som ikke har fået
tilstrækkeligt høje karakterer til at
komme ind på videregående
uddannelser, og på mange skoler
er der ikke mulighed for at gå 12.
klasse om. Det er ikke uden
grund, at mange indere taler om
?den tabte generation?.
Men som altid er indere meget
hurtige til at tilpasse sig nye
situationer, og mange børn er
kommet tilbage i skolerne og i

fuld gang med undervisningen.
I 48 graders varme sidder
børnene i forfaldne klasselokaler
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uden aircondition og modtager
undervisning i mange timer. Da
drikkevandstankene ikke fungerer
længere, er der kun på skolerne
en enkelt brønd, som flere

hundrede elever kan få vand fra.
Heldigvis har vi allerede modtaget
en donation fra Happy Hand,
Aalborg til renovering af to
vandtanke, så inden længe kan
børnene på to skoler se frem til at
kunne få frisk og rent drikkevand
igen.

Vi vil derfor rigtig gerne give hver
sponsoreret elev en ny
skoleuniform og 10 notesbøger.
Hvis nogen har lyst til at bidrage,
er alle donationer særdeles
velkomne. Der kan indbetales
viaMobilePay 75981 eller via
bankkonto reg.nr. 3618 kontonr.
0826022. Hvis der kommer penge
nok ind, har vi et ønske om også
at give skoleuniformer og
notesbøger til fattige elever, som
ikke er sponsoreret.
Skolerne emmer af optimisme og
håb på trods af de vanskelige
forhold, som eleverne har i
øjeblikket. Både børn, lærere og
forældre er fulde af taknemlighed
over den hjælp, som de modtog
under Corona nedlukningerne, og
som hjalp dem igennem den
værste krise.
Børnene er ivrige for at komme
videre med en normal skolegang
og de ældste klasser arbejder

Flere af de små butikker, som
ligger i områderne omkring
skolerne er lukkede, enten fordi
indehaverne er døde, eller fordi
de har måttet lukke butikkerne på
grund af manglende omsætning.
Det er derfor svært for skolerne at
få forsyninger af skolebøger,
uniformer og
madvarer, og hvis
det skal købes i de
store byer, er
prisen meget høj
på grund af
transportudgifter.
Der er mange
elever, som ikke
har en
skoleuniform, for
de kan ikke passe
den fra sidste år
og de har ikke råd
til at købe en ny.
Der er også
mange elever,
som ikke har
penge til at købe
notesbøger, som de skal bruge i
undervisningen.

hårdt for at få gode
afgangskarakterer, når skoleåret
2022- 2023 slutter.
Robert forventer at foretage et
nyt tilsynsbesøg til alle skoler i
januar/februar 2023.
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Barnebrude
Den indiske regering har for nylig

I 1978 blev mindstealderen for
indgåelse af ægteskab for piger
forhøjet fra 15 år til 18 år. På de 44
år, der er gået, siden den lov blev
vedtaget, har der ikke været en
eneste retssag om brud på reglen,
selvom vi ved, at der er tusindvis
af indiske piger under 18 år, der er
blevet gift.
Selv blandt vores sponsorerede
piger oplever vi ind i mellem det
ulykkelige, at piger forlader skolen
for at blive gift, ofte allerede når
de er 14-16 år gamle. Det er
heldigvis ikke så tit, at vi må
kontakte sponsor med en så trist
besked. Men på landsplan taler
man om, at op til 27% af alle brude
er under 18 år.

besluttet, at der skal vedtages en
ny lov, hvor mindstealderen for
indgåelse af ægteskab skal være
21 år for piger.
Formålet med denne lov skulle
være at styrke pigernes
rettigheder og give dem mulighed
for at tage en uddannelse.
Det er selvfølgelig positivt, at
regeringen ønsker at flere piger får
en uddannelse og kommer i
arbejde, men det er vanskeligt at
tro på, at det er mere end varm
luft.

Uanset loven vil ældgamle
traditioner, fattigdom og
uvidenhed fortsat betyde, at
mange vælger at gifte deres døtre
bort i en tidlig alder. Da især, når
loven slet ikke håndhæves.
Men alle undersøgelser viser, at
piger, der er i gang med en
skolegang, er i mindre risiko for at
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Derfor er det så vigtigt, at vi aldrig
slipper vores fokus på at få så
mange piger fra de fattige familier

Det er derfor meget svært at tro
på, at en ny lov på området skulle
ændre noget som helst for de
piger, der bliver udsat for at blive
gift som mindreårige og en
aldersgrænse på 21 år virker helt
urealistisk.

Udgivet af

Tek st er :

blive gift tidligt i forhold til piger,
som ikke går i skole. Dels får
pigerne en større selvværdsfølelse
og tror derfor på deres ret til selv
at bestemme over deres liv, og
dels kan forældrene se en fordel i
at pigerne færdiggør deres
uddannelse, så de kan arbejde og
hjælpe med forsørgelse af
familien.

i skole som overhovedet muligt.
For på den måde kan vi konkret
gøre en forskel for de meget
udsatte grupper, i stedet for at
hjælpen kun bliver politisk tale
uden reelt indhold.
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