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Kvindernes 
internationale 
kampdag

Den 8. marts var det kvindernes 
internationale kampdag.

Indien er verdens farligste land at 
leve i, hvis man er kvinde. Antallet 
af voldtægter, voldelige overgreb 
og andre overgreb mod piger og 
kvinder er langt større i Indien end 
i resten af verden.

I Indien handler kvindekampen 
om:

- en piges ret  til at overleve 
og have adgang til 
lægehjælp på samme 
måde som  en dreng

- selv at  vælge hvem man vil 

giftes med og hvornår
- selv at  vælge om man vil 

have børn og hvornår
- adgang til  uddannelse
- mulighed for  at opnå 

økonomisk uafhængighed
- opnå beskyttelse mod 

overgreb

Vi forestiller os ikke, at vi i Den 
Danske Hjælpefond kan ændre 
kvindernes forhold i Indien her og 
nu, men vi tror på, at vi kan klæde 
pigerne bedre på til at møde den 
verden, de skal leve deres liv i.

Hvis vi kan hjælpe med at give 
pigerne adgang til skolegang, vil de 
opnå større selvtillid og føle, at 
forskellen mellem dem og 
drengene er mindre. Undervejs i 
skoleforløbet vil vi kunne oplyse 
dem om deres rettigheder, så de 
ikke efterlades med en opfattelse 
af, at overgreb ikke kan undgås og 

er del af deres livsvilkår.

Alt tyder på, at når pigerne 
kommer i skole, er de i mindre 
risiko for at blive tvunget ind i et 
arrangeret ægteskab, allerede 
mens de er børn.

Når vores rolle i pigernes liv har 
udspillet sig og de står med et 
eksamensbevis i hånden, kan vi 
sende dem videre med 
bevidstheden om, at de kan få et 
arbejde og blive økonomisk 
uafhængige, så de ikke fastholdes i 
en selvforståelse af at være en 
økonomisk byrde for deres 
familier.

Vi har derfor mulighed for at 
ændre den enkelte piges 
muligheder for at begå sig i 
verdens farligste land og 
forhåbentlig på langt sigt være 
med til at ændre Indiens opfattelse 
af pigers og kvinders værdi.

Tak t i l  al le jer , som allerede 
har valgt at sponsorere en 
pige. Jeg håber, at mange 
flere vil støtte op om pigerne i 
Indien, som har så hårdt brug 
for vores hjælp.

Husk at hos os går alle bidrag 
ubeskåret til børnene. Vores 
meget små administrations-
omkostninger afholdes af 
vores andel af Tips- og 
Lottomidlerne og af vores 
medlemmers medlemsbidrag. 
Hos os rækker pengene 
derfor langt og man kan 
betale for et barns skolegang 
med kun 55 kr om måneden.
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Relationen 
mellem sponsor 
og sponsorbarn
Vi får indimellem spørgsmål og 
kommentarer til de breve, der 
bliver sendt til Danmark fra de 
sponsorerede børn, fordi det 
nogle gange virker som om 
børnene skriver det samme hver 
gang.

I Indien bliver børnene ikke 
opdraget til at være kreative på 
samme måde som herhjemme. 
Undervisningen foregår som regel 
ved at børnene i kor gentager, 
hvad læreren siger, eller ved at de 
skriver sætninger af fra tavlen.

Når man går til eksamen i Indien, 
besvarer man spørgsmål ved at 
krydse af ud for det rigtige svar.

Børnene er derfor ikke vant til selv 
at finde på noget at skrive, i hvert 
fald ikke på engelsk og da slet ikke 
til så vigtig en person som deres 
sponsor.  Derfor spørger børnene 
tit deres ældre søskende eller 
deres lærer om, hvad de skal 
skrive til deres sponsor.

Vi prøver at gøre brevene mere 
levende ved nogle gange at have 
temaer, og lade børnene besvare 

konkrete spørgsmål, men vi har 
også oplevet, at svarene 
indimellem er helt identiske, især 
fra de små børn.

En enkelt lærer på en af vores 
samarbejdsskoler har oplyst, at 
det nemmeste for ham og 
børnene er, at han uddeler de 
breve, der skal sendes til Danmark 
til de sponsorerede børn og 
skriver svarene på tavlen, så 
børnene kan skrive dem af. Det 
kan de forholde sig til og så er 
tingene som de plejer at være.

Vi prøver virkelig at skabe en god 
dialog mellem barn og sponsor og 

børnene vil meget gerne og 
prøver også. Men bær over med 
os, hvis det ikke altid lykkes, og 
husk, at det i hvert fald ikke er 
fordi barnet er ligeglad med deres 
sponsor, eller ikke gider skrive 
noget.

Sponsor er en meget vigtig person 
i børnenes liv og taknemligheden 
er meget stor.

Nogle gange er børnene friere, 
hvis de bliver bedt om at tegne i 
stedet for at skrive. Se bare 
tegningen her fra Suresh, som har 
tegnet sig selv og sin sponsor som 
en støttende person, der sidder 
bagved ham og hjælper med 
lektierne.

Julegave 2020
Årets julegave var en taske med 
håndsprit, ansigtsmasker og 

desinficerende servietter.

Da vi besluttede julegaven, var 
Corona krisen i fuld gang i Indien 
og alle skoler var lukkede. Det var 
vores tanke, at børnene kunne 
tage tasken over skulderen hver 
gang de forlod hjemmet, så de 
altid havde værnemidler ved 

hånden, uanset hvor de befandt 
sig.

Inden jul åbnede flere af skolerne 
delvist og det blev indført som et 
krav, at alle børn skulle medbringe 
en taske med deres egne 
værnemidler. Mange børn kan 
derfor ikke møde fysisk frem i 
skolerne, for deres familier har 
ikke råd til at købe en taske og 
fylde den med 
håndsprit m.v.

Uden at vide det på 
forhånd, lettede vi 
vores sponsorerede 
børns familier 
endnu engang, fordi 
børnene i løbet af 
december fik 
udleveret netop 
sådan en taske med 
indhold, så de har 
mulighed for at 

møde fysisk i skole uden at 
forældrene behøver at tænke på 
den ekstra udgift.

Taknemligheden blandt både børn 
og forældre var meget stor.

De fleste af jer, som sponsorerer 
et barn, modtager med dette 
nyhedsbrev et brev fra eleven med 
et foto fra uddelingen af julegaven.
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Standere med 
håndsprit

I vores december nyhedsbrev 
samlede vi ind til standere med 
håndsprit, som vi gerne ville stille 
op ved indgangen til vores 
samarbejdsskoler i et forsøg på at 
mindske smittespredningen mest 
muligt.

Som altid er vores læsere af 
nyhedsbrevet meget gavmilde og i 
løbet at ganske kort tid havde vi 
fået samlet penge nok ind til 
indkøb af standere med håndsprit 
til alle vores samarbejdsskoler. 
Standerne er betjent med en 
fodpedal, så børnene ikke skal røre 
ved noget med hænderne.

Vores leder i Indien har lært ordet 
?tak?, som han fik skrevet på 
standerne. ?DAF? står for ?Danish 
Aid Foundation?, som Den Danske 
Hjælpefond hedder på engelsk.

Tusind tak til alle bidragsydere for 
jeres hurtige reaktion på denne 
indsamling, så vi i takt med at 
skolerne åbnede delvist igen efter 
nedlukningen, kunne forsyne alle 
skoler med standere med 
håndsprit ved alle indgange.
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