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Det  blev en 
pige? .. 
I dagspressen har der i de seneste år 
været mange grusomme beretninger 
om voldtægter og drab af piger og 
helt unge kvinder i Indien. 

Overgrebene har en brutalitet, som vi 
her i Danmark har svært ved at forstå, 
og som vidner om et syn på piger og 
kvinder, som forhindrer samfundet i 
at udvikle sig. 

Reglerne om, at når en kvinde gifter 
sig, skal hendes familie betale en 
medgift, som de fattige familier har 
svært ved at skaffe, får pigerne til at 
opfatte sig selv som en økonomisk 
byrde for deres familie.   

Samfundets holdning til at piger og 
kvinder ingen rettigheder har, forstærkes af 

pigernes manglende selvværd.  Helt fra starten 
af deres liv mindes de om, at alle forældre 
ønsker sig en dreng og at fødslen af en pige 
opfattes som et problem for familien. 

Vi har i flere år forsøgt at hjælpe 
voldtægtsofrene ved at give dem en skolegang 
væk fra deres lokal-områder, så de ikke kun 
opfattes som ofre, men som piger med 
potentiale til at få en uddannelse og forsørge sig 
selv.   

Men vi har også et ønske om at forsøge at 
medvirke til, at holdningen til piger ændres og at 
pigernes opfattelse af sig selv ændres. Det er 
vores håb, at vi derved kan være med til at 

arbejde på, at overgrebene ikke sker.  

Derfor har vi gennemført en række foredrag for 
piger på vores samarbejdsskoler, hvor de er 
blevet oplyst om deres rettigheder og om helt 
grundlæggende ting, som f.eks. pubertet, 
beskyttelse mod uønsket graviditet m.v. 

Vi har udarbejdet en lille bog med titlen ?The 
power of being a girl?, som er udleveret til 
pigerne, og som de derfor har mulighed for at 
læse flere gange og måske fortælle mindre 
søstre om indholdet. 

Det er vores opfattelse, at det er en uretfærdig 
måde at starte livet på, at blive opdraget til at 
have færre rettigheder end andre og at få 
frataget sit selvværd allerede fra fødslen. Det er 

også et uretfærdigt udgangspunkt for piger og 
kvinder ikke at få tilstrækkelig viden om, 
hvordan man bliver gravid og beskytter sig mod 
uønsket graviditet. 

 Foredragene blev afholdt  på alle vores sam arbejdsskoler , 
hvor  foredragsholderne var  t o af  vores egne sponsorerede 

elever , som  er  under  uddannelse som  sygeplejersker . 

Da vi havde m odt aget  fondsm idler  t i l  t andlæget jek  af  al le 
sponsorerede børn, blev det  gennem før t  ved sam m e 

lejl ighed, så vi sparede t ranspor t udgif t er  t i l  skolerne t o 
gange. 

Alle sponsorerede børn blev der for  først  sam let  og der  blev 
sunget  et  par  sange sam m en, hvoref t er  drengene og de 
sm å piger  blev sendt  t i l  t andlæget jek  og de st ør re piger  
blev forenet  m ed de andre st ør re piger  på skolerne, som  
deref t er  hør t e foredraget , f ik  udleveret  den l i l le bog og 

kunne st i l le spørgsm ål t i l  foredragsholderne. Ef t er  
foredraget  f ik  disse piger  også gennem før t  t andlæget jek . 

Vi håber  at  kunne holde foredrag for  pigerne på andre 
skoler  også. Hvis du ønsker  at  st øt t e det t e form ål, kan 

beløb indbet ales t i l  vores kont o i Danske Bank reg. nr . 3262 
kont onr .  0826022 eller  via Mobilepay 75981.   

Alle bidrag er  velkom ne. 
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Ved at give pigerne oplysninger og medvirke til at 
de ændrer deres egen opfattelse af deres rolle i 
samfundet, er det vores håb, at samfundet 
ændrer sig indefra, så pigers vilkår i Indien 
forbedres. 

Ved at hjælpe pigerne til at få en skolegang og 
uddannelse, er vi medvirkende til at give dem en 
økonomisk status, som giver dem en stemme i 
deres familier og i samfundet. 

Tak til alle, som har medvirket til at dette arbejde 
har kunnet lade sig gøre i det skoleår, som nu er 
afsluttet i Indien. Vi håber at mange vil støtte op 
om arbejdet i det nye skoleår, som starter i juni 
måned, gerne ved at sponsorere en pige eller 
ved at give et bidrag til oplysningskampagnerne, 
men også ved at udbrede budskabet, så vi kan få 
flere sponsorer og medlemmer. 

Jo flere vi er, jo flere børn kan vi hjælpe, og jo 

mere indflydelse får vi på at pigernes forhold 
forbedres i Indien. 

St yrken ved at  være Pige
...er tit len på hæftet, vores leder i Indien har 
fået udformet, til  foredragene i de forskellige 
skoler, Fonden støtter og samarbejder med.

Hæftet er på ialt 13 sider  og uddyber alle de 
grundlæggende emner som er typiske for 
indiske piger gennem deres opvækst  og 
pubertet.
Hele hæftet ligger på Fondens hjemmeside 
under fanen "nyheder" og der er såmænd 
mange råd som også danske piger kan blive 
klogere af.
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Den Danske Hjælpefond

Gif t  ved først e Blik
Fonden har haft den glæde at få forbindelse til 
parret Michael og Kathrine fra TV serien "Gift ved 
første Blik".

De var begge meget interesseret i at sponsorere 
et barn efter at have hørt om Fondens arbejde.

Vi giver ordet til Michael og Kathrine:

"Vi har altid støttet, når der har været 
indsamlinger i 
forbindelse med 
nødhjælp og 
velgørenhed, 
men vi har 
aldrig tilmeldt os 
en ting, som vi 
betaler fast til 
hver måned. Det 
har altid været 
vildt svært at 
beslutte sig, for 
der er så mange 
organisationer, 
som har brug 
for hjælp.

Nu valgte vi så 
Den Danske Hjælpefond, men det gav os endnu 
en svær beslutning om, hvilket barn vi ville 
hjælpe. Vi endte med at vælge Caleb, fordi han 
var en af de ældre børn, og vi tænkte, at de 
måske godt kunne blive glemt blandt de andre 
yngre børn, og derudover havde han mistet sin 
sponsor, så vi syntes, det var synd, hvis en god 
start ikke blev ført til vejs ende".

Caleb kan nu gå en t ryg f rem t id i 
m øde m ed sine t o nye sponsorer


