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1. Introduktion
1.1 Den danske organisations erfaring og kapacitet
International Børnesolidaritet (IBS) har arbejdet med udviklingsprojekter siden 1992 – primært
finansieret af Danida. De senere år har der yderligere været finansiering af Projektpuljen/CISU. Der
har desuden været et Operation Dagsværk-projekt.
Indsatsen har primært været koncentreret om Latinamerika med Nicaragua (fra 1992) og Bolivia
(fra 2002) som prioritetslande. Der har yderligere været gennemført projekter i Mexico, Chile og
Ecuador. Der har desuden siden 2008 været gennemført projekter i Ghana.
Udover de eksternt finansierede projekter har der i alle årene været gennemført egenfinansierede
solidaritetsprojekter, som er afgrænsede og uafhængige - ofte med det strategiske formål at afprøve
muligheder og kapacitet i forhold til forskellige partnere. Denne metode har vist sig at være
værdifuld i forhold til at sikre kvalitet og bæredygtighed.
IBS har fået et solidt landekendskab, ligesom der er opnået gode og stabile relationer til de lokale
partnere, hvoraf flere har en mangeårig deltagelse i fælles projekter.
Det er partnerne, der er projektudførende med tæt følgeskab af IBS. Der er landekontorer i
Nicaragua og Bolivia, hvor personalet på daglig basis følger projekterne og fungerer som bindeled
til IBS i Danmark. I Ghana foregår følgeskabet pr. mail og Skype samt ved projektbesøg.
IBS’ kernekompetence er børns deltagelse. Dette indebærer organisering af børn, inkluderende
undervisning af børn, informel undervisning af børn (livskompetence), empowerment af børn og
unge i højrisiko, fortalervirksomhed med børn som aktører (kampagner for børns rettigheder,
demokratideltagelse, aktioner for forbedringer mv.), uddannelse af børneledere og frivillige voksne,
kapacitetsopbygning i forskellige sammenhænge samt pædagogiske ressourcer og kapacitet.
International Børnesolidaritets mangeårige erfaring med såvel projektarbejde som samarbejde med
de fleste af programmets partnere har været en væsentlig faktor i udformningen af programmet.
Resultaterne har vist, at metoder og strategier har været brugbare, hvorfor disse på centrale områder
er trukket ind i programmet.
De udviklede modeller og metoder er opstået i et samspil mellem målgruppen og partnerne med
løbende dialog og udveksling mellem IBS og partnerne. De er således løbende blevet afprøvet og
forbedret med hensyntagen til den socio-politiske kontekst og nye pædagogiske strømninger.
IBS har i kraft af sine basisorganisationer, Socialpædagogerne, BUPL og Pædagogiske Sektor i
FOA tilgang til pædagogisk ekspertise, som i givet fald står til rådighed i projektsammenhæng. Det
drejer sig om forskning og viden i forbundene inden for læring og dannelse og specialpædagogik
samt tilgang til konkrete arbejdspladser med udveksling af erfaringer og praksis med pædagogisk
personale. Forbundene deltager i internationale netværk med udveksling og viden, som IBS trækker
på.
IBS deltager i kurser og andre aktiviteter med netværk i Danmark, herunder CISU, B&U netværket,
Uddannelsesnetværket og Mikrofinansnetværket, der giver en opdateret faglig viden og udveksling
med andre organisationer.
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1.2 Udvikling af programkoncept
Partnerne i Nicaragua og Bolivia har fra starten været inddraget i udviklingen af programmet,
selvom de fleste først kommer ind i sidste del af 1. programfase, fordi de skal afslutte nuværende
projekter under enkeltbevillingen hos DANIDA og Projektpuljen/CISU. Udviklingen af
programkonceptet er overordnet foregået på tre områder:
Faglige input fra undersøgelser og analyser
I maj 2013 deltog en partner fra Bolivia og en partner fra Nicaragua i en medborgerskabsundersøgelse blandt børn og unge1. Resultatet fra de to partnere viste, at der var mange fællestræk i
måden at arbejde på med børn og unge. Det viste forskelle, men også mange ligheder i børns og
unges opfattelse af samfund og medborgerskab. Alle partnere har herudover udført en intern
kapacitetsanalyse (til brug i evalueringen af IBS 2), en SWOT i forhold til børn og unges situation
og mulighed for at ændre og en fokusgruppeundersøgelse blandt børn omkring deres opfattelse af
magtforhold og deltagelse (begge til brug i en Fælles Program Forberedelse i Managua august
2014).
Udvekslingsbesøg
Der har været tre besøg af partnere fra Bolivia i Nicaragua og et besøg af partnere fra Nicaragua i
Bolivia. Formålet har været at lære hinandens projekter at kende, udveksle erfaring og opnå
inspiration og læring.
Fællesseminarer
Der blev afholdt en partnerskabsaktivitet juni 2012 i forbindelse med forberedelse af
uddannelsesprojekt i Bolivia med deltagelse af partnere fra Bolivia og repræsentanter for partnere
fra Nicaragua til erfaringsudveksling og gensidig inspiration.
I september 2013 fandt et (egenfinansieret) fællesseminar sted i Managua, hvor personalet fra IBS’
landekontorer i Bolivia og Nicaragua samt sekretariatet i Danmark deltog for at skabe grundlaget
for udarbejdelsen af en konceptnote for programmet. Udkastet til konceptnoten havde forud været
til drøftelse på møder med partnerne, der bidrog med kommentarer og input.
Seminaret i Managua i august 2014 i forbindelse med Fælles Program Forberedelse med deltagelse
af repræsentanter for partnere, landekontorer og sekretariatet uddybede den fælles forståelse af
programmets vision samt styrkede formuleringen af programindhold – formål, målgruppe,
resultater, indikatorer, fortalervirksomhed mm.
Herudover har der været kommunikation og udveksling på forskellige niveauer. Der har været
afholdt lokale møder med alle partnerne, faciliteret af landekontorerne. Sekretariatet i Danmark har
ved flere besøg i Nicaragua og Bolivia deltaget i udviklingen af processen. Alle partnere har i den
forbindelse haft mulighed for at sige til og fra i forhold til programdeltagelse.
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Young Citizens at Crossroads, By Maya Mynster Christensen, The Danish Child and Youth Network, 2013
Kapacitetsanalyse/ Appraisal af International Børnesolidaritet, Annemette Danielsen, Next Generation Advice,
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Der har efterfølgende i forbindelse med udarbejdelse af programansøgningen været kontakt på
distancen med input og fællesformuleringer, primært med landekontorerne og med input fra
partnerne.

2. Regional, national og sektor kontekst
2.1 Regional kontekst
Der er store forskelle landene imellem i Latinamerika, først og fremmest økonomiske, men også
mange ligheder, som i nyere tid især er bestemt af den europæiske kolonisering af verdensdelen og
fra 1900 - tallet USA's dominans i regionen. I sidste århundrede affødte det militærdiktaturer i
mange af landene og frihedsbevægelser, der gjorde oprør mod diktaturerne. I dag har alle landene
parlamentarisk demokrati.
Latinamerika er den verdensdel, der har størst ulighed mellem rige og fattige. Andre fælles
udfordringer, landene i regionen står overfor, er stor migration, først og fremmest til USA men også
til Europa. Inden for regionen er der migration fra de fattigste lande til de mere velhavende lande
som Mexico, Argentina og Brasilien. Der sker ligeledes en stor indvandring fra land til by, således
bor 75 % af befolkningen i byerne, den nyere tilkomne landbefolkning i slumområder, der skyder
op i udkanten af de store byer.
Der er en stor uformel sektor på grund af arbejdsløshed og underbeskæftigelse, og voksende
kriminalitet og voldsproblemer i familien på gaden og i det offentlige rum, undertiden forbundet
med narkotrafik, men også opstået i samspillet mellem de forskellige former for vold.
Kvinders og børns rettigheder er i de fleste lande formelt sikret gennem ratificering af internationale
konventioner og lovgivning, men seksuelt misbrug og vold mod kvinder og børn er et udbredt
problem. Dette hænger til en vis grad sammen med den traditionelle latinamerikanske ”machismo”,
mændenes følelse af overlegenhed og diskriminering af kvinder og frygt for ændringer af
kønsrollemønstre. Raten for teenagegraviditeter er en af de højeste i verden. Ligeledes er handel
med kvinder og børn udbredt i mange lande.
Den katolske kirke har stadig magt og indflydelse, som den i høj grad gør gældende i forhold til
abortlovning.
De oprindelige folk, som i det nordlige Mellemamerika og Mexico, samt i Andeslandene udgør en
stor del eller størstedelen af befolkningen, mens de i andre lande er udryddet, oplever stadig
diskriminering og udsathed, til trods for, at landene har underskrevet ILO’s konvention 169 om
oprindelige folk. Latinamerika har en af de rigeste biodiversiteter i verden, men der er samtidig
store miljøproblemer, og effekten af de globale klimaforandringer og naturkatastrofer udgør et
stigende problem, som især rammer de fattigste befolkningsgrupper.
Økonomisk vækst
Latinamerika er inde i en stabil vækstperiode i forhold til BNP. Således har en række
latinamerikanske lande haft god økonomisk vækst gennem 0’erne og fortsat i 10’erne (i 2013 har de
fleste lande over 4 % vækst, Bolivia f.eks. 6.8 %). Selvom der forudses et vist fald i 2014, viser
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prognoserne en højere BNP- vækst end i USA og Europa3. Væksten har dog i regionen som helhed
ikke medført nogen væsentlig reduktion af fattigdommen på grund af den skæve interne fordeling4.
Væksten skyldes hovedsagelig prisstigninger på råvarer (olie, gas, mineraler mm.) og en
selvstændig økonomisk styring og et økonomisk samarbejde mellem landene. Pengeoverførsler fra
befolkningsgrupper, der har migreret til andre lande, de såkaldte ”remesas”, er også en betydelig
indkomst (større end den samlede udviklingshjælp).
Især de sydamerikanske lande har styrket deres indbyrdes handel gennem frihandelsaftaler inden for
Mercosur (El Mercado Común del Sur) og Den Andinske Sammenslutning. Der er igangsat en
proces for at forene de to i ét sydamerikansk fællesmarked, UNASUR. De mellemamerikanske
lande derimod har indgået frihandelsaftale med USA og Canada.
Venezuela har som led i sit initiativ for at styrke regionens økonomiske og politiske selvstændighed
etableret handelssamarbejdet ALBA (den Bolivarianske Alliance for folkene i vores Amerika).
ALBA blev dannet for at modgå USA’s ønske om at skabe den panamerikanske frihandelsaftale
FTAA eller ALCA på spansk, som skulle omfatte hele Amerika. I ALBA deltager lande fra både
Syd-, Mellemamerika og Caribien, og ALBA omfatter ud over handelsaftaler en række sociale
udviklingsprojekter som alfabetisering, sundhed og uddannelse i medlemslandene.
Netværk
Udover alliancer på statsniveau er også civilsamfundet i regionen forbundet gennem en række
netværk af organisationer, der arbejder for forskellige temaer: bondeorganisationer, oprindelige
folks organisationer, organisationer, der arbejder med kvinder, børn, uddannelse, miljø, sundhed,
menneskerettigheder, kultur mm.(se Bilag O Interessenter).

2.2 Programmets geografiske fokus
Programmet vil blive implementeret i Nicaragua og Bolivia, der er nuværende samarbejdslande. De
historiske traditioner i disse lande for stærk folkelig organisering betyder, at IBS med sin basis i
fagbevægelsen her finder fælles værdier og arbejdsgrundlag hos partnere.
Nicaragua oplevede i 70’erne et folkeligt oprør, der førte til grundlæggende reformer og
organisering af civilsamfundet i det følgende årti. Selvom den politiske situation i dag er
anderledes, betyder denne historie, at civilsamfundsorganisationer bygger videre på erfaringerne
med folkelig deltagelse og artikulering af sociale kræfter. Bolivia er også et land med stærke
folkelige organisationserfaringer, især indianske folks bevægelser og fag- og bondebevægelser til
gavn for civilsamfundsorganiseringen. Men diversiteten i befolkning og geografi betyder, at der
ikke kan tages udgangspunkt i samme grad af koordinering og artikulering af de sociale kræfter som
i Nicaragua.
IBS finder nationale organisationer i landene, der deler IBS’ arbejdsgrundlag og formål i arbejdet
for børns rettigheder og et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt samfund.

3
4

IMF Survey Magazine http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/CAR042414B.htm
Danmark i Latinamerika http://www.netpublikationer.dk/um/8373/html/
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2.2.1 Nicaragua – geografisk fokus

Programmet vil arbejde i hovedstaden Managua, og i kommuner i det nordlige, vestlige og sydlige
Nicaragua. Det er kommuner i den spansktalende del af Nicaragua, dog er der i de nordlige
kommuner bevaret oprindelig kultur, der giver sig udtryk i samfundsorganisering, sprogelementer
og traditioner. Der bliver både arbejdet i byområder og landområder.
Nicaragua har et indbyggertal på 6.086 millioner (2013). 40 % af befolkningen er børn under 18 år
(2010). 85 % af mænd, 49 % af kvinder er økonomisk aktive (2010). Der er gennemsnitligt 4,7
familiemedlemmer pr. familie, i den fattigste femtedel dog 5,8 (2011)5.
Nicaragua er det næstfattigste land i Latinamerika efter Haiti. Den generelle fattigdom er faldet fra
69 % (2001) til 58 % (2009), mens den ekstreme fattigdom er faldet fra 42 % (2001) til 29 %
(2009). Der er stor ulighed mellem rige og fattige, land og by, men dog lav i forhold til resten af
regionen. Således er Gini – koefficienten faldet fra 0.57 (2001) til 0.47 (2009)6. BNI er 1.650 USD
pr. indb. (2012)7.
Arbejdsløsheden er officielt 5,9 %, men talt med i arbejdsstyrken er 30 % underbeskæftigede
ligesom 70 % arbejder i den uformelle sektor med lave indtægter og dårlige arbejdsforhold8.
Manglen på værdig beskæftigelse og uligheden i fordelingen af indkomst resulterer i migration,
først og fremmest til Costa Rica, USA og El Salvador. Godt 1 million migranter i udlandet sender
1.077 millioner dollars om året hjem til deres familier9, sammenlignet med Nicaraguas samlede
eksportindtægter på 4.122 millioner dollars. Det er en vigtig overlevelsesmulighed for de mange
familier, men bagsiden af dette er, at mere end 400.000 børn vokser op uden deres forældre, med de
negative konsekvenser, det har for deres udvikling.
Den nuværende regering har skabt et nationalt velfærdssystem, SNBS (Sistema Nacional de
Bienestar Social), der artikulerer de sociale programmer inden for uddannelse, sundhed, bolig og
fødevaresikkerhed (Programa Amor (beskyttelse af børn), Programa Hambre Cero
(fødevaresikkerhed), Programa Usura Cero (mikrokreditter til kvinder)m. fl.). Det sociale
velfærdssystem hører direkte under præsidentembedet, og programmerne er hovedsageligt
finansiereret af Venezuela gennem det venezuelansk – nicaraguanske olieselskab ALBANISA. 25
% af overskud fra oliesalget går til sociale formål. Disse budgetter går uden om det nationale budget
og kendes ikke i offentligheden.
Danmark har standset den bilaterale støtte til Nicaragua, men støtter i Mellemamerika, inkl.
Nicaragua, et program for menneskerettigheder, PRO-DERECHOS 2013 – 2015.
2.2.2 Bolivia – geografisk fokus
I Bolivia vil programmet arbejde i byerne El Alto, Cochabamba, Sucre og Potosi, de tre sidste

hovedbyer i departementerne Cochabamba, Chuquisaca og Potosi, mens El Alto er en kommune i
La Paz departementet. Byerne ligger på højsletten eller i tilgrænsende dalområder. Befolkningen er
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CEPAL Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013
Id.
7
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
8
Banco Central de Nicaragua, Nicaragua en cifras, Nicaragua in figures 2013
9
Id.
6
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overvejende oprindelig, hovedparten aymara eller quechua, men flertallet i byerne taler også
spansk.
Bolivia har et indbyggertal på 10.449.000 (2013). 46 % af befolkningen er børn under 18 år10. 81
% af mænd, 62 % af kvinder er økonomisk aktive (2010). Der er gennemsnitligt 3,8
familiemedlemmer pr. familie, i den fattigste femtedel dog 4,5 (2011) 11.
Bolivia er det fattigste land i Sydamerika, men den nuværende regerings sociale politik forbedrer
situationen for de fattige. Den generelle fattigdom er faldet fra 64 % (2000) til 36 % (2011), mens
den ekstreme fattigdom fra 39 % (2000) til 19 % (2011). Uligheden mellem fattig og rig er stadig
stor, men ligesom i Nicaragua lav i forhold til resten af regionen. Gini-koefficienten er som i
Nicaragua faldet fra 0,63 (2000) til 0,47 (2011) 12. BNI er 2.220 USD pr. indbygger. (2012)13.
Arbejdsløsheden opgøres til 8 %, men med i arbejdsstyrken er omkring 60 % underbeskæftigede
ligesom 65 % af den arbejder i den uformelle sektor med lave indtægter og dårlige arbejdsforhold.
(2011)14
Manglen på muligheder for værdig beskæftigelse og overlevelse resulterer i migration, først og
fremmest til Argentina og Spanien, dernæst USA og andre latinamerikanske lande som Chile og
Brasilien. Mindst 700.000 migranter (tallet er muligvis meget større)15 sender 1.094 millioner USD
om året hjem til deres familier16, sammenlignet med Bolivias samlede eksportindtægter på omkring
12 milliarder dollars17. Det er en vigtig overlevelsesmulighed for de mange familier, men bagsiden
af dette er, at mange børn vokser op uden deres forældre, med de negative konsekvenser, det har for
deres udvikling.
Danmark godkendte i november 2013 et nyt landeprogram for samarbejdet med Bolivia for en
periode på fem år, 2014-2018. Samtidig blev der bevilliget midler til en forlængelse af ambassadens
uddannelsesprogram med henblik på en endelig afslutning af programmet medio 2015.

2.3 Komponentkontekst – Empowerment, demokratideltagelse og organisering
Nicaragua og Bolivia har ratificeret FN’s Børnekonvention, og den er udmøntet i den nationale
lovgivning, først og fremmest i Børnelove18. Børnekonventionen fastslår børns ret til deltagelse.
Artiklerne 12 og 13 udtrykker børns ret til at danne sig en mening og frit udtrykke den i alle
forhold, der angår dem, samt krav om, at denne mening respekteres. Ligeledes sikres børns ret til at
søge, modtage og videregive information. Artikel 15 giver børnene ret til frit at organisere sig og
afholde fredelige møder.
10

Comité de los Derechos del Niño. Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo
44 de la Convención, 20 de febrero 2008
11
CEPAL Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013
12
Id.
13
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
14
http://cedla.org/sites/default/files/SECTOR%20INFORMAL%20URBANO%20EN%20BOLIVIA%202010%20-2011.pdf
15
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/informe/cifras-oficiales-inmigrantesexterior_0_1885011577.html
16
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20130306/bolivia-recibio-81-mas-de-remesas-en-2012que-en_44441_71385.html
17
Banco Central de Bolivia http://www.bcb.gob.bo/?q=estadisticas/sector_externo
18
Código de la Niñez y Adolescencia, Nicaragua, 1998, Código del Niño, Niña y Adolescente, Bolivia, 2014
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Nicaragua og Bolivia udmærker sig ved at have ret gode juridiske rammer til fordel for børns
rettigheder. Børnelovene udtrykker grundelementer i opbyggelsen af en mere inkluderende
børnepolitik, og sikring af børns rettigheder er specifikt udtrykt i en række andre love og politikker:
i forfatningen (i Bolivia), arbejdsmarkedslove, undervisningslove, sundhedslove, kommunelove,
nationale udviklingsplaner mm.
Decentraliseringslovgivningen, som er gennemført i Nicaragua og Bolivia gennem de sidste årtier,
medfører overførsel af midler fra centralt til departementalt og kommunalt niveau, samt kommuners
ret til opkrævning af visse skatter ligesom kommunerne har budget til fordel for børn – sundhed,
uddannelse, rekreation. Eksistensen af departementale og kommunale budgetter til fordel for børn,
øger sandsynligheden for at opnå hel eller delvis replicering af metoder og modeller, udviklet i
programmet.
Men selvom de sociale budgetter er vokset under de nuværende regeringer, medfører manglende
økonomiske ressourcer og andre strukturelle forhold stadigt et ringe niveau af grundlæggende
serviceydelser som uddannelse og sundhed og af opfyldelse af rettigheder generelt, især i den
fattigste del af befolkningen. Børn er mere udsatte end voksne, fordi de i ringere grad kan påvirke
deres egne levevilkår. Endvidere er procentdelen af fattige børn højere end de voksnes, fordi
familier med de laveste indtægter har et højere børnetal end familier med højere indtægter.
Den fattigste del af befolkningen oplever ikke, at deres rettigheder overholdes. Der er manglende
tiltro til, at demokratiet kan medføre ændringer i den enkeltes livssituation, og personlige
forbindelser og eventuel bestikkelse er vigtigere end lovtekster, når man som borger skal opnå en
ydelse. Dette påvirker børn og unge.
De oplever generelt ingen demokratisk oplæring gennem praksis i skole, hjem og andre dele af
samfundslivet.
I studiet, Young Citizens at Crossroads, udtrykker børn og unge fra Bolivia og Nicaragua sig
således om, hvordan de oplever deres medborgerskab19. De føler ikke, de bliver taget i betragtning i
samfundsudviklingen omkring dem og får ingen støtte til at organisere sig.
2.3.1 Nicaragua – Empowerment, demokratideltagelse og organisering

Nicaraguas regering har en politik for den direkte folkelige deltagelse i demokratiet, som bl.a.
udtrykkes i den nationale udviklingsplan 2012 – 201620. Befolkningen er organiseret i såkaldte
familie- og lokalsamfundsråd 21 på forskellige niveauer, og omkring forskellige temaer som familie,
sundhed, forebyggelse af katastrofer mm. Hensigten er, at folkets ideer og forslag skal være del af
beslutningsprocessen.
Denne form for folkelig organisering afløser til dels strukturer med civilsamfundsdeltagelse
opbygget gennem 90’erne og starten af 0’erne. Dette gælder bl.a. de tidligere kommunale og lokale
udviklingskomiteer, sammensat af statslige og civilsamfundsaktører, defineret i Kommuneloven.

19
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Ligeledes på børneområdet er det nationale børneråd, CONAPINA22, som var nedsat til at
monitorere og evaluere opfyldelsen af Børnekonventionen, samt organisere regeringsinstansers
indsats på området i koordinering med civilsamfundsorganisationer, siden 2008 placeret under
Familieministeriet (MIFAN) og har således ikke den tidligere rolle som overordnet
koordineringsinstans med civilsamfundsdeltagelse. CONAPINA i sin nye form har heller ikke
deltagelse af børnerepræsentanter, som det tidligere var tilfældet.
Det ny sociale velfærdssystem, Sistema Nacional de Bienestar Social, SNBS, har overtaget
koordineringen af socialpolitikken, herunder børneområdet. SNBS hører direkte under
præsidentembedet.
Til trods for regeringens erklærede tanke om ”folket som præsident” kritiseres regeringens politik
omkring demokratideltagelse for at være igangsat og styret fra oven og for at være afhængig af
borgernes støtte til regeringen, og i nogen grad endda til præsidentparret. De nye politiske linjer
siger ikke noget specifikt om børns deltagelse som medborgere.
I nogle kommuner fungerer de kommunale børnekommissioner, som er sammensat af
repræsentanter for lokalregeringer, statslige institutioner, beboerorganisering og
civilsamfundsorganisationer, der arbejder med børn stadigvæk. Disse kommissioner kan være
igangsættere af forskellige former for børns deltagelse: høringsmøder med børn om kommunens
budgetter o.a.
I en del kommuner opnår børneorganisationer, at børn direkte bliver hørt og inddraget i
forhandlinger med lokalregering om deres forslag.
Der er altså eksempler på gode intentioner i forhold til børns deltagelse i de forhold, der vedrører
dem. Men også en dårlig praksis i forhold til borgerdeltagelse i beboerorganiseringen23 mm., hvor
børnene oplever deltagelse, der er betinget af loyalitet over for magthaverne. Samtidig vokser
børnene op i et generelt autoritært og voksenorienteret samfund, hvor det ikke er praksis, at børnene
får lov til at udtrykke deres mening, hverken i hjem eller skole.
Nicaragua er karakteriseret ved et stort demokratisk underskud. Der har ikke historisk set været
tradition for demokrati og mulighed for at ytre sig uden risici, ligesom individets meninger ikke har
været tillagt betydning. De seneste årtier har disse muligheder delvist været til stede, men der er en
meget ringe frivillig deltagelse i de demokratiske institutioner. Den borgerdeltagelse, der er
tilknyttet den nuværende regering, er i høj grad styret fra oven og af udsigter til som modydelse at
få del i regeringens sociale programmer eller andre fordele. Der er manglende tiltro til, at
demokratiet kan betyde ændringer i den enkeltes livssituation. For den fattige del af befolkningen,
et flertal, er det dog naturligvis et fremskridt, at regeringen igangsætter sociale programmer, der
kommer dem til gode.
Denne situation præger også børnene. Der er ingen oplæring i demokratiske principper i skole, hjem
og andre dele af samfundslivet. Der er tværtimod en fastholden i et meget autoritært, voldeligt
system, som i sin naturlige struktur vil ramme de svageste, børnene.
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Såfremt de negative opfattelser om demokratimedvirken og børns rettigheder skal ændres, kræver
det ny viden, holdningsbearbejdelse og ny praksis i forhold til børn hos den voksne del af
befolkningen, heriblandt beslutningstagere. Aktivt medborgerskab fra børnenes side er en
oplæringsproces, der kræver, at deres kapacitet i forhold til at analysere, stille forslag, organisere,
træffe beslutninger styrkes. Det kræver også, at de lærer om demokratiske spilleregler, samarbejde
og hensyntagen til hinanden.
De nationale børneorganisationer i Nicaragua har en styrke gennem deres koordinering i CODENI
24
, der omfatter 37 NGO’er. Gennem CODENI udvikler organisationerne viden og strategier og
udøver fortalervirksomhed på en række tematiske områder, herunder børns deltagelse.
2.3.2 Bolivia – Empowerment, demokratideltagelse og organisering

Bolivias nye forfatning blev vedtaget februar 2009, foreslået af en forfatningsgivende forsamling,
bredt sammensat af folkelige bevægelser, oprindelige folks organisationer og andre
samfundsaktører. Også børneorganisationer deltog i forløbet. Forfatningen definerer Bolivia som en
plurinational stat med anerkendelse af 36 nationer og folk. Forfatningen anerkender i afsnittet om
børns rettigheder ”børn som rettighedssubjekter”, og at stat, samfund og familie skal garantere
prioriteringen af barnets bedste interesse25. Ligeledes fastslås det at ”stat og samfund garanterer de
unges aktive deltagelse i udviklingen...”, uden dog at definere alder på ”ung”.
Børneloven, der i sin første udgave blev sat i kraft i 2000 i Bolivia, fastlægger institutioner til at
sikre børns rettigheder. I departementerne er det socialforvaltningen SEDEGES (Servicios
Departamentales de Gestión Social) der varetager børns forhold. I kommunen er det børneværn
(Defensorías de la niñez y adolescencia), der tager sig af beskyttelse og retslig hjælp til børn, der
har brug for det. Begge institutioner kritiseres for, at deres handleområder ikke er veldefinerede.
Der er mange udskiftninger af personale og for små budgetter. Endvidere fungerer børneværnet ikke
i alle kommuner. Børnerettighedsområdet hører under Justitsministeriet.
Børneloven opretter også samarbejdsorganer til rådgivning, evaluering og opfølgning af
børnepolitiske sager: det nationale børneråd (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia) og
børnekommissioner på departements- og kommuneniveau. Alle tre instanser er sammensat af
repræsentanter for stat og civilsamfund, herunder børnerepræsentanter. Deltagelsen af civilsamfund
og børnerepræsentanter afhænger dog af kræfter og interesser i de enkelte kommuner og
departementer og er i mange tilfælde meget lille. Børneorganisationerne har svag koordinering og
arbejder ikke sammen om at sikre styrkelse af børnekommissionerne. Ofte ses det, at alliancer på
området afhænger af støtte fra internationale organisationer som UNICEF og Plan Internacional.
Det gælder bl.a. alliancen ABNA, Alianza Boliviana con la Niñez y Adolescencia, promoveret af
UNICEF som en bevægelse for børns deltagelse. Dens synlighed er svingende, men er et forsøg på
at styrke opfyldelse af børns rettigheder med deltagelse af børn og en række instanser fra
civilsamfund, kirke og stat.
En revideret udgave af Børneloven, Lov 548, er vedtaget juli 2014. Loven har været lang tid
undervejs, og civilsamfund og børneorganisation har været inddraget. Det mest debatterede punkt
har været omkring børnearbejde og alder. Børnearbejdernes organisation, UNATSBO, trådte i
aktion i protest mod forbud mod at arbejde for børn under 14 år. Der blev lyttet til børnenes mening,
24
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og loven tillader nu selvstændigt arbejde for børn fra 10 år og opefter (skopudsning o. lign.), samt
børns arbejde for andre fra 12 år og opefter, men med skriftlig tilladelse fra forældre. Arbejde i
familien karakteriseres som en del af børns dannelse.
Bolivia har en lang tradition for folkelig organisering på lokalt plan – landsby, barrio, kommune – i
landsbykomiteer, nabokomiteer (juntas vecinales) eller OTB’s (organizaciones territoriales de base)
og deres sammenslutninger på kommuneplan. OTB’s er det officielle navn, som blev indført ved
Lov om Folkelig Deltagelse i 1994. Disse beboerkomiteer, som ofte benævnes sociale
organisationer, har en stor indflydelse på lokalregeringerne. De er ofte meget kritiske over for
NGO’er, som de opfatter som afhængige af udenlandske donorer med ansatte, der arbejder for egen
vindings skyld. De er dog vigtige alliancepartnere, hvis man vil opnå lokale forandringer. Børn har
efter vedtægterne ingen indflydelse i komiteerne, men det er lykkedes organisationen Chasqui i El
Alto26 at få valgt store børn ind i bestyrelser af komiteerne.
Der eksisterer i Bolivia love og politikker for at sikre børns rettigheder, men børneområdet er stadig
fragmenteret, en institutionalitet i sin vorden, ramt af mange udskiftninger af personale, begrænsede
ressourcer og endelig en del problemområder, der ikke er taget fat på endnu. Selvom regeringens
større prioritering af de sociale områder har ført til forbedringer, kan fattigdommens følger ikke
løses på få år.
Et grundlæggende problem er den begrænsede anerkendelse af barnets bedste interesse og af børns
rettigheder, med speciel fokus på børns ret til at deltage og være hovedpersoner i opnåelsen af
rettigheder,
Som nævnt fastslår både den ny forfatning og Børneloven børns ret til at udtrykke deres mening om
egne forhold og blive hørt samt børns ret til at organisere sig. Men disse rettigheder møder mange
forhindringer. I praksis er det meget almindeligt, at autoriteter, institutioner og personer har
holdninger, der stigmatiserer og diskriminerer børn og unge. Børnene vokser op i et autoritært og
voksenorienteret samfund, hvor det ikke er praksis, at de får lov at udtrykke deres mening, hverken
i hjem eller i skole.
Såfremt de negative opfattelser af børnenes medvirken til demokrati og børns rettigheder skal
ændres, kræver det viden, holdningsbearbejdelser og ny praksis i forhold til børn hos den voksne
del af befolkningen, heriblandt beslutningstagere. Aktivt medborgerskab fra børnenes side er en
oplæringsproces, der kræver, at deres kapacitet i forhold til at analysere, stille forslag, organisere og
træffe beslutninger styrkes. Det kræver også, at de lærer om demokratiske spilleregler, samarbejde
og hensyntagen til hinanden.
I Bolivia er der tradition for at manifestere sine uenigheder gennem marcher og strejker, mens der
mangler kapacitet og vilje til forhandling. I den sammenhæng er der brug for styrkelse af dialog og
forståelse mellem aktører fra stat og civilsamfund i den plurinationale stat.
Den dybe kløft mellem den eksisterende lovgivning og opfyldelsen af den, afspejler sig i statistikker
om børns situation. Den praktiske udførelse af nye progressive love er et problem for regeringen,
hvilket gør det specielt vigtigt, at civilsamfundsorganisationerne stiller forslag til, hvordan det kan
gøres.
26
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2.4 Komponentkontekst: Empowerment og Uddannelse for livet
Gratis skolegang er garanteret gennem lovgivning i Nicaragua og Bolivia, og der har været stor
fremgang de sidste årtier i antallet af børn, der indskrives i skolerne. Men den manglende kvalitet i
undervisningen medfører, at der blandt de socialt udsatte børn er stort frafald. Der er børn, der går
ud af skolen, børn, der dumper, børn, der er ældre end den normale alder for det klassetrin, de går
på. De socialt udsatte børn arbejder ofte, og specielt i Bolivia drejer det sig om indianske
migrantbørn, der kommer ind til byerne fra landet.
Begge lande har nye uddannelseslove (Nicaragua 2006, Bolivia 2010), der er blevet vedtaget i
parlamentet efter forløb med stor involvering fra civilsamfundsorganisationers side. Lovene
fastlægger de generelle retningslinjer for uddannelse og for uddannelsessystemet, statens
indflydelse og forpligtelser, samt borgernes rettigheder og ansvar. Lovene fastslår, at
undervisningen skal være participativ, inkluderende og af kvalitet og opfylde Education For All –
målene (eksplicit eller implicit).
Udfordringen er blot at omsætte loven i praksis. Selvom begge lande prioriterer uddannelse i deres
nationale budgetter, er det totale budget dog lavt, så dårlig infrastruktur, lave lærerlønninger, høje
klassekvotienter er medvirkende til, at retten til uddannelse ikke opfyldes for alle. Derudover spiller
kulturelle og sociale faktorer ind ligesom juridiske og normative huller i lovgivningen.
Undervisningsministerierne centraliserer ansvar, så målet for borgerdeltagelse ikke ses
tilstrækkeligt omsat i praksis. Specielt føler NGO’er en tendens til, at de bliver tilsidesat.
Uddannelsessystemet er traditionelt autoritært og især socialt udsatte børn føler, at skolen er
undertrykkende og voksenstyret, at den straffer i stedet for at stimulere og ikke tillader børnene at
udtrykke sig frit og kreativt.
Ret til uddannelse i landene er således ikke blot garanteret ved, at børnene bliver indskrevet i
skolen, men at de gennemfører deres skolegang, og at de får inkluderende undervisning med
kvalitet og uden vold. Ret til Uddannelse for livet betyder, at børnene skal være centrum i
uddannelsen, føle sig frie og glade og udvikle sig til at være selvbestemmende i deres eget liv. Disse
udfordringer betyder, at der skal være en større investering i uddannelse, brug af interaktive og
kreative metoder i undervisningen, bedre uddannelse af lærerne og deltagelse af forældrene som
medansvarlige for børnenes uddannelse.
2.4.1 Nicaragua – Empowerment og Uddannelse for livet

Den nicaraguanske grundlov og Børneloven fastslår statens ansvar for at garantere gratis og
obligatorisk skolegang. I henhold til Uddannelsesloven27 er den obligatoriske skolegang på syv år, 1
års børnehaveklasse og 6 år i grundskolen (primaria). 93 % af de nicaraguanske børn bliver
indskrevet i skolen, men kun 56 % gør 6. klasse færdig på den normerede tid28. Det drejer sig om
stort set lige mange drenge og piger, med en lille overvægt af piger.
Investeringen i uddannelse er i 2014 budgetteret til 4.3 % af BNP29. NGO’erne og undervisningsministeriet mener, at investeringen bør være mindst 6 % af BNP for at nå 2015 målene, samtidig
27
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med de erkender, at det muligvis ikke er tilstrækkeligt30. Den internationale Børnerettighedskomité
i Geneve anbefaler den nicaraguanske regering, at budgettet hæves for at sikre en bedre
infrastruktur og bedre læreruddannelse, for at børnene skal gennemføre deres skolegang31.
Den nicaraguanske regering har vedtaget en uddannelsesstrategiplan 2011 – 201532, hvor ”kampen
for 6. klasse” lanceres med det mål, at alle børn i skolealderen i 2015 skal have bestået 6. klasse;
”kampen for 9. klasse” er også lanceret. Planen vægter desuden adgang til uddannelse for alle i alle
aldre, mere motiverende undervisning, indførelse af kultur, leg og sport i skolen, ekstra
lektielæsning for dem, der har brug for det, bedre uddannelse af lærerne og bedre
undervisningsplaner. Det er dog for tidligt at evaluere, hvorvidt målene vil nås.
Det nicaraguanske undervisningsministerium arbejder med en model for ansvarsdeling33 for at
inddrage skoler, lokalregeringer og beboerorganisering i styrkelsen af en skole, der er åben over for
familie og samfund og gør eleverne til aktive aktører i deres uddannelsesforløb. Samtidig opleves
undervisningsministeriet af en del civilsamfundsorganisationer som centralistisk og til en vis grad
ekskluderende i sin deling af ansvar, men dog ikke lukket over for forslag. På departements- og
kommuneplan opleves ofte en mere åben holdning, ligesom lokalregeringer opfattes som åbne over
for at implementere forslag fra børn og civilsamfundsorganisationer omkring uddannelse.
En af de største hindringer for at sikre børns lige adgang til skole er børnearbejdet, der fortsat er en
af de vigtigste strategier, de fattige bruger for at sikre familiens underhold. Ifølge tal fra
spørgeskemaundersøgelse i 200534, som er den senest tilgængelige undersøgelse, arbejdede 239.000
børn mellem 5 – 17 år, hvoraf 36 % var under 14 år, den lovlige mindstealder. 76 % arbejdede i den
uformelle sektor, ofte i ikke-aflønnet familiearbejde. Meget af det arbejde, børnene deltager i,
kategoriseres som farligt arbejde. Børn, hovedsagelig piger, der deltager i husarbejde, er ikke
registreret. 13 % af børnearbejderne har ingen skolegang35.
Regeringen har med støtte fra ILO lavet en strategi for i første omgang begrænsning, i næste
udryddelse af børnearbejde. Målet for 2015 er udryddelse af de værste former for børnearbejde, og
2020 total udryddelse. Strategien stiller mål for indsatsen i forhold til uddannelse, som anses for en
vigtig faktor i begrænsningen af børns arbejde. Det anføres, at børnearbejdet i alvorlig grad krænker
retten til uddannelse. Kampen for 6. klasse, der har det mål, at alle børn har gennemført 6. klasse i
2015, er en af delstrategierne36.
Vold er en anden vigtig faktor i forhold til begrænsninger i uddannelse til alle. Brug af vold som en
mekanisme til at løse konflikter er fortsat almindelig i forholdet mellem voksne og børn i hjemmet,
i skolen og i samfundet, hvor børn bliver behandlet som mindreværdige personer, uden viden og
evner. Iht. data fra Verdensbanken har Nicaragua den næsthøjeste rate for vold i hjemmet i
30

CODENI (2008 – 2010), Informe de monitoreo del presupuesto público, s. 20
Comite de los Derechos del Niño (2010), Examen de los informes presentados por los Estados
partes en virtud del artículo 44 de la Convención
32
MINED, Plan Estratégico de Educación 2011 - 2015
33
Modelo de Responsabilidad Compartida
34
Encuesta Nacional del Trabajo Infantil y Adolescente, ENTIA (2005
35
CODENI (2009), Informe de avance sobre la aplicación de recomendaciones del estudio mundial de la ONU sobre la
violencia contra los niños, niñas y adolescentes, s 21, 22, Managua
36
Hoja de Ruta para hacer de Nicaragua un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, Gobierno de
reconciliación y Unidad Nacional, 2010
31

12

Latinamerika. Den internationale Børnerettighedskommission i Geneve udtrykker bekymring om
forekomsten af vold mod børn, som omfatter fysisk, psykisk og seksuel vold. Informationen bygger
blandt andet på rapporter fra politiets Kvinde – og børnekommissariatet, som modtager
voldsanmeldelser fra kvinder og børn. Kommissionen anbefaler den nicaraguanske stat, at der tages
fat på forebyggelse af vold og indtænkes gender – hensyn. En ny lov mod vold blev vedtaget i 2012
37
, og den ses af den nicaraguanske kvindebevægelse som en stor sejr, til trods for at en
efterfølgende reform og udmøntning af loven har svækket dens intentioner.
Den fremherskende forekomst af en autoritær voksenkultur forhindrer både opfyldelsen af børns
rettigheder, herunder retten til uddannelse, og etablering af nye respektfulde, horisontale
samværsformer mellem børn og voksne.
Som nævnt i afsnit 2.3.1 har de nicaraguanske NGO’er en styrke gennem deres koordinering i
koordineringen CODENI. Dette gælder også uddannelsesområdet, hvor de endvidere får støtte af
internationale organisationer som UNICEF, Save The Children og Plan Internacional.
2.4.2 Bolivia – Empowerment og Uddannelse for livet

Bolivias ny forfatning fastslår, at sikring af uddannelse til alle er statens vigtigste rolle og har også
defineret den som førsteprioritet i de sociale budgetter. Den nationale udviklingsplan38 prioriterer
ligeledes forbedring af uddannelse med politiske linjer for at skabe uddannelse med kvalitet og vægt
på lige muligheder for alle.
I starten af 2011 trådte en ny uddannelseslov i kraft i Bolivia, (“Ley de Avelino Siñani y Elizardo
Pérez”, opkaldt efter to lærere, der i 30’erne lavede en skole for indianske børn). Loven er resultat
af en bred debat, der startede i 2007. Med den ny undervisningslov ønsker regeringen at
demokratisere adgang til skolen og sikre, at børnene bliver i skolen. Kvaliteten i undervisningen
skal forbedres, være inter- og intrakulturel, tosproget og omfatte produktive fag.
Loven garanterer medborgerdeltagelse, men forældreråd og råd, sammensat af andre sociale aktører,
savner erfaringer og instrumenter til at virkeliggøre den. Loven fastslår obligatorisk og gratis
skolegang til og med højere niveau (bachillerato), men der er stadig behov for at forbedre kvalitet
og relevans i undervisningen for at sikre lige adgang for alle. Selvom antallet af børn, der går i
grundskole, er højt, 92 % i 2009 iht. Undervisningsministeriet, er der stadig behov for at sikre, at
målene for grunduddannelse til alle nås. Det anses for muligt at nå 2015 – målet, at 95 pct. af de
bolivianske børn i 2015 har fuldført en grundskoleuddannelse. Men der er grupper af børn, der er
langt fra at nå dette. Skolesystemet mangler alternative modeller, der sikrer inkludering af såvel
socialt udsatte grupper af indianske børn som andre udsatte grupper: børnearbejdere, børn på gaden,
børn med handicap.
Undervisningsministeriet har identificeret følgende problemer: antallet af børn, der ikke går i skole,
forsinkelser i skolegang, og børn der ikke gør grundskolen færdig. 3 ud af 4 børn gjorde ikke
grundskolen færdig i 200839. Kun halvdelen gør højere niveau (bachillerato) færdig. Tilgangen af
piger og drenge er lige stor. 1.300.000 (ud af i alt 1.650.000 i alderen 4 – 17 år) piger gik i skole i
2010, 1.370.000 drenge (ud af i alt 1.710.000)40. Der var tidligere størst tilgang af drenge. Ifølge
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undervisningsministeren skyldes drengenes faldende andel, at flere drenge end piger arbejder. 30 %
færre indianske børn bliver færdig med grundskolen41.
Der er i 2012 blevet vedtaget et lovdekret for eliminering af vold i skolerne, som både tager fat på
lærernes vold mod børn og mobning børn imellem. Oplevelsen af vold i skolerne bliver fremhævet
af børn, når de bliver spurgt om deres problemer. Den Internationale Børnerettighedskomité i
Geneve udtrykker i sin seneste rapport til Bolivia sin dybe bekymring for den udbredte brug af vold
i skoler, til trods for at Børneloven forbyder det. Ligeledes udtrykker komiteen bekymring for den
udbredte brug af vold mod børn i familien. Ifølge ombudsmanden (2012) er 7 ud af 10 børn udsat
for overgreb i deres hjem, skole eller i deres arbejde. Børn i Bolivia er i øvrigt også blandt de mest
udsatte i Latinamerika for ekstrem vold, seksuel udnyttelse og handel med børn.
Som motivation for at børnene skal gennemføre deres skolegang, har regeringen indført en årlig
støtte til skolebørn fra 1. til 5. klasse, den såkaldte ”Bono Juancito Pinto”, på knap 200 kr., der
udbetales ved slutningen af skoleåret. Undervisningsministeriet oplyser, at den har medført et
faldende frafald af elever i grundskolen.
Regeringen har oprettet et observatorium for at evaluere udviklingen af kvalitet i uddannelsen
(Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa), der formidler information om uddannelse og
uddannelseskvalitet til staten og civilsamfundet i overensstemmelse med forfatningen (art. 89) og
uddannelsesloven (art. 83).
En række af internationale og nationale organisationer arbejder for at forbedre
uddannelsessituationen i Bolivia i samarbejde med regeringen. Af store internationale
organisationer kan nævnes UNICEF, Visión Mundial, Care Internacional, Plan Internacional. En
del af disse er sammen med nationale NGO’er, herunder programmets partnere, medlemmer af Den
Bolivianske Uddannelseskampagne (CBDE), der arbejder aktivt med fortalervirksomhed for retten
til uddannelse blandt andet gennem Den globale Aktionsuge for uddannelse for alle i samarbejde
med den Globale Uddannelseskampagne, men også året rundt i koordinering med såvel de nationale
civilsamfundsaktører som de regionale, sidstnævnte gennem den latinamerikanske
uddannelseskampagne, CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho de la Educación).
Børnearbejde er en vigtig faktor, der forhindrer børn i at fuldføre grundskolen uden forsinkelser og i
det hele taget. I følge en meningsmåling i 2008 arbejdede 850.000 børn, eller 28 % af børn mellem
5 – 17 år og 87 % af dem i de værste former for arbejde42. Fattigdom er den vigtigste årsag til, at
mange børn ser sig nødsaget til at bidrage til familiens økonomi. Ligesom fattigdom er
børnearbejde mest udbredt blandt indianske børn. Den internationale børnerettighedskommission
udtrykker i sin seneste rapport sin bekymring for den økonomiske udbytning af børn, især indianske
børn, og anbefaler staten at indføre bedre opfølgning på arbejdslovgivningen og udryddelse af den
ekstreme fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.
Bolivia har ratificeret ILO konvention 182 om forbud mod de værste former for børnearbejde og
udmøntet det i Børneloven, i den nationale udviklingsplan, i den nationale plan for progressiv
udryddelse af børnearbejde43, og landets nye forfatning forbyder i sin art. 61 økonomisk udbytning
af børn. Men desværre er der ikke fremgang at se. Fattigdommen medfører tidlig indføring af børn i
41

Cumplimiento del derecho a la educación en Bolivia, Mesa de Trabajo en Educación, 2012, p. 69
Encuesta de Trabajo Infantil ved Instituto Nacional de Estadística (INE), 2008
43
PNEPTI, Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2000 - 2010
42

14

arbejde, og børnearbejde er derfor i Bolivia en ret almindelig praksis. Den nyligt vedtagne
reformerede børnelov tillader arbejde under visse betingelser fra 10 år og opefter.

2.5 Komponentkontekst: Empowerment og forebyggelse blandt børn og unge i
højrisiko
Indsatsen i forhold til børn og unge i højrisiko vil i første omgang blive udført i Nicaragua, hvorfor der kun
beskrives sektor kontekst i Nicaragua.
2.5.1 Nicaragua - Empowerment og forebyggelse blandt børn og unge i højrisiko

Den gruppe af børn og unge, som programmet primært retter sig mod, hører til på gaderne i de mest
udsatte områder i Managua og lever med stofafhængighed, seksuelt misbrug og udbytning.
Disse børn og unge kommer fra familier, der lever i ekstrem fattigdom med alkohol- og
stofmisbrug, prostitution, kriminalitet. Ofte bor flere familier sammen i ét rum, der tjener alle
formål. De har ikke adgang til at få dækket de mest grundlæggende behov som sundhed,
uddannelse, ernæring. Det gør det svært for familierne at fungere som rollemodeller for deres børn i
forhold til livsværdier og normer for god adfærd. Tværtimod er børnene ofte udsat for seksuelle
overgreb fra familiemedlemmer og bliver sendt på gaden for at tigge, for at sælge småting eller for
at sælge sig selv. Hvis børnene kommer hjem uden penge, bliver de straffet. Partneren Inhijambia
kalder dette en ”entré”, ”antesala”, til børnenes senere liv på gaden. I forhold til det, de oplever
hjemme, bliver gaden attraktiv for dem. De finder venner eller allierede, enten jævnaldrende eller
voksne, og ender med at blive ude, også om natten.
Det skønnes, at omkring 25.000 børn lever helt eller delvist på gaden i Nicaragua. Regeringens
sociale program, Programa Amor, satte ved programmets start i 2007 som mål, at der i 2011 ikke
ville være et barn på gaden. Det blev ikke nået. Familieministeren oplyser, at programmet har
hjulpet 20.000 børn og deres familier, men fattigdommen og kulturelle faktorer betyder, at der
fortsat kommer nye børn til.
På gaden opstår et fællesskab mellem børn og unge. I hver gruppe er der ledere, men der er også
slagsmål. De voksne allierede misbruger børnene eller er alfonser for dem. Der er alle former for
seksuelle relationer mellem medlemmerne af gruppen, både heteroseksuelle og homoseksuelle. De
fleste sniffer lim, fordi det er det billigste, men der er også i mindre grad misbrug af crack,
marihuana og alkohol. De sælger sex for at kunne købe stoffer.44
Stofafhængighed, seksuelt misbrug og/eller udbytning betyder, at der er tale om en yderst udsat
gruppe i forhold til vold og til seksuelt overførte sygdomme. Det vides, at syfilis og gonorre er
udbredt i grupperne, men i forhold til HIV-smitte er der ingen eksakt viden om udbredelsen.
Nicaragua har love og politikker, der retter sig mod at forebygge STI, HIV og AIDS. Lov 820
”Lov til fremme, beskyttelse og forsvar af menneskerettigheder i forhold til AIDS” garanterer HIVog AIDS-ramte deres rettigheder og er et positivt bidrag i kampen mod stigma og diskriminering.
Loven fastsætter til opfølgning af loven nedsættelsen af en national AIDS-kommission, CONISIDA
(Comisión Nacional de SIDA), koordineret af Sundhedsministeriet med deltagelse af andre statslige
instanser og civilsamfund, herunder organisationer af personer med HIV og AIDS. Der er vedtaget
en national politik for forebyggelse af STI, HIV og AIDS45 såvel som national strategiplan for kamp
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mod STI, HIV og AIDS 2011 – 201546. Dertil bliver forebyggelse og indsats taget i betragtning i en
række andre love, ligesom der er indgået en række internationale politiske tilsagn på området.
Den netop vedtagne Lov mod vold mod kvinder, Lov 779, er et godt redskab i kampen mod vold,
også mod børn, til trods for de forringelser, en senere vedtaget reform af loven og selve
udmøntningen har betydet47.
Den nationale strategiplan for kamp mod STI (Seksuelt overførte infektioner) og HIV definerer som
en af sine målgrupper: børn på gaden, børn, der har været udsat for seksuel, fysisk og psykologisk
vold, børn, der bliver seksuelt udnyttet. Myndighederne magter dog ikke at nå den gruppe af børn
og unge i højrisiko, som programkomponenten arbejder med, men indrømmer, at de har brug for
alliance med NGO’er, f.eks. partneren Inhijambia, der mødes med stor tillid af børn på gaden.
For at analysere problematikken omkring HIV/AIDS i denne målgruppe, er det ikke nok at se på
målgruppens seksuelle praksis og deraf følgende smitterisiko, men også vurdere de dybereliggende
årsager til HIV-smitte, såsom den sociale ulighed, fattigdom, gender-undertrykkelse, diskriminering
og machismo.
Det er vigtigt at sætte indsatsen i et rettighedsperspektiv: retten til information, retten til respekt for
privatlivet, retten til at bestemme og fremfor alt retten til lighed og til ikke at blive udsat for
diskriminering. Forebyggelse af diskriminering inden for sundhedsområdet er den bedste og mest
bæredygtige strategi som svar på HIV-epidemien, både af humanistiske grunde og af hensyn til
efficiens og effektivitetskriterier. Adgang til videnskabens nyeste fremskridt er en
menneskerettighed og i tilfælde af AIDS betyder det: universel ret til behandling. Børn og unge, der
lever i ekstremt ekskluderede forhold på gaden, på markeder og i ruiner, i Managua og andre byer i
Nicaragua er frataget adgang til en lang række rettigheder.
De mange aspekter i HIV-epidemien gør det stadig klarere, at HIV-forebyggelse kræver
netværksarbejde, alliancer og samordning af indsatsen fra civilsamfund og stat for at finde et
multisektorielt svar på HIV/AIDS problematikken. Det multisektorielle svar medvirker til at
epidemiens udbredelse kan sættes i sammenhæng med alle de dybereliggende årsager til epidemien.
CODENI, koordineringsorganet af nicaraguanske NGO’er, der arbejder med børn, har skabt en
alliance mellem NGO’er, der arbejder med HIV og AIDS i forhold til børn ud fra et
rettighedsprincip, som er rettet både mod forebyggelse og beskyttelse af de børn, der er ramt af eller
lever med sygdommen.
Denne alliance, der omfatter en stor del af de NGO’er, der arbejder med problematikken, anses som
et godt ståsted for at lave fortalervirksomhed, såvel med henblik på at tage fat på de dybereliggende
årsager til HIV-problematikken, som for at finde svar på målgruppens behov og rettigheder.
Deltagelse af børn og unge fra målgruppen i fortalervirksomheden er væsentlig for
gennemslagskraften. Den mangelfulde kommunikation og viden omkring seksualitet og
reproduktion er både et problem i skolerne og i familien samt den voksne verden, der omgiver
børnene og de unge. Endvidere er der i mange af de familier, børnene kommer fra, en voldelig
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kommunikation, både verbal og fysisk. De voksne har brug for støtte til dels at få mere viden om
seksualitet og børns rettigheder, dels at lære om assertiv kommunikation med deres børn.
Selvom børn og unge har brug for de voksne i deres nærmeste omgivelser for at skabe et mere
positivt og beskyttende miljø, er problemet omkring manglende kommunikation, eller voksen
kommunikation og indgangsvinkel til oplysning om seksuelle og reproduktive rettigheder først og
fremmest et problem, børn og unge selv kan løse.
Børn og unge fra målgruppen, der bliver spurgt om, hvordan deres forhold er til voksne, udtrykker
meget klart: vi får ikke lov at udtrykke, hvad vi mener, vores mening er ikke noget værd. De ønsker,
at deres meninger skal tages i betragtning48, at kunne deltage i beslutninger hjemme, i skolen, i
kvarteret hvor de bor og at være synlige.
I overensstemmelse hermed har det vist sig, at peer to peer metoden, hvor børn og unge giver viden
videre til andre børn og unge med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og forebyggelse af vold,
ligesom de unge tager ansvar som promotorer, når de er klar til det, er en effektiv måde både til at
opbygge viden og kapacitet og samtidig opbygge empowerment.

3. Programmets mål
3.1 Udviklingsmål (6 – 8 år)
Socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia har mulighed for at udvikle sig til aktive
samfundsborgere, der sammen kan forsvare deres rettigheder, stille krav og deltage i udviklingen af
et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt samfund.
Indikatorer:
 Veldefinerede fora, hvor børn inddrages i beslutningsprocesser i de kommuner og distrikter,
hvor programmet arbejder i Nicaragua og Bolivia (institutionaliserede møder med lokale
beslutningstagere, deltagelse i Børnekommissioner).
 Veldefinerede fora, hvor børn deltager på nationalt plan i civilsamfundet - i Nicaragua
organiseret under paraplyorganisationen CODENI, i Bolivia organiseret under
Sammenslutningen for Børns Rettigheder (Coalición Boliviana por los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes).

3.2 Programmål
Programmål 1: 12.200 Socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia samt 480 børn og unge i
højrisiko i Nicaragua modtager uddannelse med kvalitet og uden vold, og har selvværd og sociale
kompetencer til at kunne agere i eget liv og sammen deltage i samfundet.
Indikatorer ved programmets afslutning:
 6.000 børn (komponent A) har deltaget i social fortalervirksomhed (awareness raising) om
børns rettigheder.
 80 % af 6.200 socialt udsatte børn (komponent B), udtrykker glæde og tilfredshed ved at gå i
skole.
 480 børn og unge i højrisiko (komponent C) har informeret 6 ligestillede om smitteveje og
forebyggelse af HIV og STI.
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Programmål 2: 950 unge frivillige, 2.500 forældre, 800 lærere og 400 sociale aktører (komponent
A, B, C) samt 12 partnere i Nicaragua og Bolivia med indflydelse på børnenes situation støtter
børns ret til uddannelse, deltagelse og inklusion.
Indikatorer ved programmets afslutning:
 90 % af de 950 unge frivillige kan redegøre for strategien for empowerment og give eksempler
på, hvordan de konkret bruger den i arbejdet med børnene.
 75 % af 2.400 forældre til socialt udsatte børn samt 15 % af 100 forældre til børn og unge i
højrisiko har deltaget i mindst 1 aktivitet sammen med børnene.
 6.200 socialt udsatte børn (komponent B) fra klasser, hvor læreren har deltaget i workshops om
Uddannelse for livet, kan give eksempler på, hvordan deres meninger bliver taget i betragtning i
klassen, og hvordan undervisningen er blevet mere inkluderende.
 Partnerne har gennemført processer med børn, der føder ind til deltagelse i den strategiske og
operative planlægning hos partnerne.
Programmål 3: 12 partnere i Nicaragua og Bolivia har opnået, at offentlige institutioner og andre
organisationer, lokalt og nationalt, delvist eller totalt bruger de modeller og metoder, der er udviklet
sammen med børn og unge gennem programmets strategiske serviceydelser.
Indikatorer ved programmets afslutning:
 I 25 kommuner i Nicaragua og 5 distrikter i El Alto, Bolivia er mindst 1 børneagenda (politisk
forslag) om året præsenteret for beslutningstagere og i hver af kommunerne/distrikterne er
mindst 1 helt eller delvist opfyldt.
 Undervisningsministeriet (MINED) i Nicaragua og fire skoledirektioner i departementer i
Bolivia (D.D.E) 49, har helt eller delvist, indarbejdet metode til Uddannelse for livet, udviklet i
lektieklubberne, i hhv. nationale og lokale grundskoleundervisningsplaner.
 Mindst 2 lokale institutioner, som arbejder for speciel beskyttelse af børn og unge i højrisiko i
distrikt 4 i Managua, har indarbejdet Giv Den Videre -metoden (peer to peer).
Programmet bygger på principperne i FN’s Børnekonvention, ligesom det er på linje med den
nationale lovgivning i Nicaragua og Bolivia, først og fremmest de to landes Børnelove og
Uddannelseslove. Ligeledes er programmet i overensstemmelse med strategien for Danmarks
udviklingssamarbejde - Retten til et bedre liv - og Politik for dansk støtte til civilsamfundet, der
bekæmper fattigdom med en rettighedsbaseret tilgang og styrker civilsamfundets rolle som
bidragyder til skabelse af debat og forandringer i samfundet.
Programmets partnere arbejder med formel såvel som social anerkendelse af børns rettigheder. I et
videre perspektiv bidrager dette til udviklingen af et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt
samfund.

4. Overordnet strategi for programmet
Programmet har 3 mål: Programmål 1 omhandler empowerment af og rettigheder for børn – med
høj grad af stratetiske serviceydelser. Programmål 2 omhandler kapacitetsopbygning af partnere og
de personer, der omgiver børn. Programmål 3 omhandler fortalervirksomhed.
For at opnå programmål 1 arbejder partnerne med 3 komponenter, som matcher nogle af de centrale
problemer i den kontekst, som socialt udsatte børn i Bolivia og Nicaragua lever i. Det gælder de
begrænsede muligheder for at blive hørt omkring egne forhold og om problemer med
49 D.D.E., Dirección Departamental de Educación.
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gennemførelse af skolegang og hermed manglende muligheder for uddannelse. For børn og unge i
højrisiko handler det om vold og overgreb. Det er disse problemstillinger, som partnerne ønsker at
forbedre gennem synlighed og forslag til løsninger. Disse komponenter matcher også den portefølje
af projekter, som IBS og partnere for nuværende er i gang med at implementere, og som gradvist vil
blive indfaset i programmet. Dette er også en indfasning af mange års erfaringer i teori og praksis,
som samtidig er grundelementer i programmet. Erfaringerne er ligeledes med til at skabe den
nødvendige synergi.
Aktiviteterne i hver komponent er organiseret processuelt, således at deltagelse i én aktivitet gør
børnene i stand til at gå videre til næste aktivitet (1 til 2 til 3). I denne proces styrkes børnenes
faglighed og deres empowerment. Børn vil således i stigende grad være i stand til at handle og tage
ansvar, dog med mulighed for at få den nødvendige støtte hos unge og voksne. Der er samtidig i
aktiviteterne en udvikling fra at være orienteret om det enkelte barn til i stigende grad at være
orienteret om fællesskabet. De strategiske serviceydelser, ydet af partnerne i programmet bidrager
til at initiere og styrke børnenes kamp for deres rettigheder, specielt retten til demokratisk
deltagelse, Uddannelse for livet og inklusion.
Programmål 2 omhandler udvikling af viden og kunnen hos partnerne og aktører tæt på børnene
(forældre, lærere og lokale aktører), således at de kan støtte op om og fungere som allierede i
programmets aktiviteter. Der opbygges viden og kapacitet gennem oplysning, undervisning,
erfaringsudveksling, refleksion og ved styrkelse af praktisk kunnen i forhold til metoder udviklet i
programmet. Hermed styrkes civilsamfundets muligheder for at handle – herunder
fortalervirksomhed.
Programmets to første mål arbejder frem imod opnåelsen af det 3. programmål –
fortalervirksomhed, idet de strategiske serviceydelser (interessegrupper, lektieklubber og
Mødestedet) og kapacitetsopbygningen betyder en gradvis øget kvalitet og klarhed i kravene og i
udviklingen af de metoder, der foreslås brugt i de offentlige serviceydelser (uddannelse, social og
sundhed). De strategiske serviceydelser og den sociale og politiske fortalervirksomhed er midler,
der arbejder for, at såvel right holders som duty bearers påtager sig ansvar i processerne omkring
krav og beskyttelse/garanti for børns rettigheder.

4.1 Empowerment af og rettigheder for børn (Programmål 1)
Komponent A: Empowerment, demokratideltagelse og organisering
Denne komponent omfatter empowerment af socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia, således at
de får mulighed for at udvikle sig til aktive samfundsborgere med viden og kompetencer til at kræve
og opnå rettigheder omkring forhold, der vedrører dem. Børn giver selv udtryk for, at de gerne vil
deltage, lyttes til, tages i betragtning på alle planer: i familien, i skolen, i lokalsamfundet 50.
Komponenten og samarbejdspartnerne opererer med børns deltagelse på alle de niveauer, hvor børn
har mulighed for at få indflydelse. Børnene bliver empowered gennem 3 faser:
1) Barndomsret – det skal være sjovt og lærerigt – interessegrupper som organiseringmetode.
2) Medbestemmelse – børn er demokratiaktive – børneråd, pigegrupper.
50
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3) Rettighedskamp – børn deltager i formulering af børnepolitik - i lokalsamfundet.
1) Barndomsret – det skal være sjovt og lærerigt – interessegrupper som organiseringsmetode
Basis for deltagelsen er interessegrupper, som oprettes og drives af samarbejdspartnerne i
Nicaragua og Bolivia. Her mødes børnene 2-3 gange om ugen og deltager i kreative og rekreative
aktiviteter. Det er helt afgørende, at aktiviteterne er attraktive. Det skal være sjovt og lærerigt at
være med – ellers kommer børnene ikke. Her oplever børn tryghed og deres selvværd opbygges.
Interessegrupperne er primært styret af voksne medarbejdere fra partnerorganisationerne – ikke
nødvendigvis lønnede, men i stort omfang frivillige unge promotorer. Valget af aktiviteter er styret
af børnenes lyst. Sport, musik, traditionel dans, teater, kunsthåndværk er de mest udbredte
aktiviteter.
Indeholdt er ligeledes samtale- og reflektionsgrupper, hvor voksne taler med børnene om problemer
og om emner af interesse for børnenes liv: arbejde, vold, skole, køn, rettigheder. Deltagelsen
udvikler børnenes sociale kompetencer: evne til samvær, hensyn til andres meninger, værdien af
fællesskabet. Samtale- og refleksionsgrupper bruges som metode så børnene gennem diskussion af
relevante temaer bliver styrket i deres udvikling, evne til at udtrykke sig og lytte, evne til at
analysere, tage stilling og stille forslag. Hermed er de klar til at gå videre til at tage ansvar og blive
demokratiaktive.
2) Medbestemmelse – børn er demokratiaktive – børneråd og pigegrupper
Når børnene har deltaget i aktiviteterne i 1 års tid, så introduceres og øves demokratiaspektet i
interessegrupperne. Her prøver børnene at formulere nogle regler og rammer for deres samvær, og
børnene bliver motiveret til at indgå i pigegrupper og børneråd. Pigegrupper og børneråd ledes af
bestyrelser valgt af børnene, hvilket indebærer en introduktion til valgprocesser. Introduktionen til
demokratiaspektet forestås af voksne, men valghandlingerne styres af børnene under supervision af
voksne.
Pigegrupper og børneråd er selvstændige enheder, der opererer uden voksendeltagelse. Partnerne
har på dette stadie udviklet en strategi, der hedder 1 skridt tilbage (un paso atras), således at
initiativet overlades til børnene, men de voksne er til rådighed, hvis børnene beder om det.
Pigegrupper og børneråd har formelle regler med mødeindkaldelser, dagsorden, ordstyrer,
mødereferater. Pigegrupper og børneråd er i Nicaragua organiseret i et nationalt netværk, der mødes
2 gange om året og vælger en national præsident og vicepræsident, som indgår i
samarbejdspartneren MILAVF’s nationale ledelse.
Pigegrupper er oprettet på pigernes opfordring for at få et rum, hvor de kan tale om de specifikke
problemer og omstændigheder, de møder og sammen finde løsninger. Et formål er, at pigerne får
mulighed for at lære at udtrykke sig, hvilket forekommer som et problem i skole og familie.
Sideløbende med at børnene lærer og praktiserer demokrati internt, så vil informationer og
diskussioner om demokrati på lokalt og nationalt plan blive et naturligt tema. Børnene optrænes
dermed til at tage aktiv del i samfundslivet – medborgerskab. I denne fase introduceres ligeledes
børnekommunikatorerne, hvor børn, der har lyst, får træning i at kommunikere i et mere udadvendt
regi, f.eks. i radio, aviser, elevråd og på længere sigt offentlige forsamlinger og møder med
beslutningstagere.
3) Rettighedskamp - børn deltager i formulering af børnepolitik – i lokalsamfundet
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Når børnene har deltaget i demokratifasen i 12-18 måneder, så er de klar til en udadvendt synlighed
i lokalsamfundet. De kan formidle til andre børn i lokalsamfundet om aktiviteter, rettigheder og
demokrati. Nogle er i stand til at kommunikere i større forsamlinger og holde møder med
beslutningstagere. Samarbejdspartnerne vil træne børnenes egen organisering, således at børnene
selv er i stand til at arrangere lokale aktiviteter, mindre kampagner og møder.
Børnene trænes i at være observante om børns situation i deres lokalsamfund. Der dannes
børnegrupper om formulering af krav (børneagendaer) om forbedringer på rettighedsområdet. Det
er oftest temaer, der har forbindelse med skole eller fritid, f.eks. renovering af nedslidte skoler,
farlig skolevej, mangel på bøger, legepladsfaciliteter, og på sportsfaciliteter. Børnene er aktive i de
etablerede fora: elevråd, kommunale børnekommissioner, beboerkomiteer, men bliver også i stand
til selv at arrangere møder med beslutningstagere eller deltage i møder med beslutningstagere.
Børnene skal være hovedrolleindehavere. Det er børn, der skal tale på børns vegne.
Det er samarbejdspartnerne, der er ansvarlige for træningen – ofte repræsenteret ved unge frivillige
promotorer, der selv har erfaringer med denne organisationsform. Partnerne har i denne fase en rolle
som undervisere og supervisorer, der gradvist træder ”et skridt tilbage”. Børnene overlades ikke til
sig selv. De voksne er til stede, klar til rådgivning og indgriben, hvis det er påkrævet. Børnene vil
ikke blive ladt alene i situationer med uoverskuelige konsekvenser. Det kan være af økonomisk
karakter, politiske forviklinger, interessekonflikter.
I denne komponent arbejdes der med social og politisk fortalervirksomhed.
Sammenfatning af demokratideltagelse og organisering:
Samarbejdspartneren MILAVF i Nicaragua har gennem 20 år udviklet denne strategi og definerer
empowermentprocessen således:
1. Integrering: Det sker primært i interessegrupperne – voksne har ansvaret.
2. Styrkelse: (efter 1 år i interessegrupperne): demokrati, organisering, formidling – voksne har
hovedansvaret med et begyndende børneansvar.
3. Konsolidering: (efter 2½ års deltagelse): fortalervirksomhed – børnene har ansvar med voksne i
baggrunden.
Komponent B: Empowerment og Uddannelse for livet
Denne komponent omfatter empowerment af socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia, således at
de kan udnytte retten til en skolegang, som giver dem selvværd og gør dem i stand til at agere i
forhold til egen livssituation og til at deltage i samfundet. Komponenten og partnerne opererer med
børns deltagelse på et lavere niveau end i komponent A. I denne komponent er højeste niveau for
deltagelse således social fortalervirksomhed som udadvendt oplysning i lokalsamfundet.
Børnene bliver empoweret gennem 3 faser:
1) Ret til læring – skolegang med glæde og inklusion - lektieklubber med Uddannelse for livet
2) Medbestemmelse – demokrati-introduktion - børnegrupper
3) Synlighed – formulering af rettigheder – lokalsamfundet
1) Ret til læring – skolegang med glæde og inklusion – lektieklubber Uddannelse for livet
Lektieklubberne er rammen for arbejdet i denne fase. De har åbent 4 dage om ugen og er primært i
lokaler stillet til rådighed af lokalsamfundet. Børnene tilbydes lektiehjælp, og der inddrages kreative
og rekreative aktiviteter som metode for indlæringen. Det fremmer motivationen og glæden ved
læringen. Der lægges vægt på at bruge børnenes erfaringer fra f.eks. deres arbejdsliv udenfor skolen
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som elementer i aktiviteterne i lektieklubben, ligesom forståelse af historien og den kontekst,
børnene lever i, har prioritet. Læringen foregår primært i grupper, fordi det er gennem fælles
refleksion og samtale, at børnene opnår de faglige og sociale kompetencer til både at klare de
faglige krav i skolen og de udfordringer, som livet byder på.
Undervisning og andre aktiviteter i lektieklubberne er styret af voksne. Unge frivillige promotorer
og motiverede lærere har en vigtig rolle, som undervisere og ledere af aktiviteter. Der opereres med
et begyndende børneansvar, således at større børn hjælper mindre børn, fagligt dygtige børn hjælper
mindre dygtige børn. Dette fremmer forståelse af, at læring er et fælles ansvar.
2) Medbestemmelse – demokratiintroduktion - børnegrupper
Når børnene har opnået et stabilt niveau i lektieklubberne – efter ca. ½ år, introduceres nye
muligheder. Børnene kan efter interesse tilmelde sig mere organiserede grupper i dans, musik,
teater, sport. Det er dog ikke alle børn, der har den fornødne tid, fordi mange skal arbejde.
Grupperne er styret af voksne og unge frivillige, men der foretages en gradvis nedjustering af
voksenstyringen, således at børnene selv får lov til at organisere aktiviteterne – ”et skridt tilbage”. I
denne forbindelse vælges der ofte nogle ansvarlige for grupperne. Hermed introduceres
demokratibegrebet med gennemførelse af valg – også dette støttet af voksne.
Demokrati på lokalt og nationalt plan er naturlige temaer, ligesom der foregår en introduktion til
elevråd. Det er også på dette tidspunkt, at nogle af børnene får mulighed for at lære om udadvendt
kommunikation, f.eks. har flere af partnerne egen børneradio.
3) Synlighed - formulering af rettigheder - lokalsamfundet
Når børnene har deltaget i fase 2 i ca. 1 år, så er de klar til en mere udadvendt synlighed i
lokalsamfundet. Synligheden bruges primært til at skabe opmærksomhed omkring retten til
skolegang med inklusion og kvalitet. Lektieklubberne bruges som eksempel på, hvordan læring er
muligt uden vold og mobning. Men også konkrete forhold: dårlige skoleveje, mangel på materialer,
bedre kommunikation og samvær kan være temaer i synligheden. Udtryksmidlerne er ofte kultur og
kunst. Budskabet kommer ud gennem kulturfestivaler i lokalområdet, ligesom murmalerier er en
tradition i mange lektieklubber. I nogle af lektieklubberne har nogle af børnene udviklet kapacitet til
at kommunikere offentligt. De kan lave børneradio, holde taler ved møder og festivaler.
Børnene vil være de udførende i alle aktiviteter i denne fase, men der er fortsat voksenstyring under
partnernes ansvar. Niveauerne vil være forskellige i de enkelte lektieklubber, ligesom arbejdet i
Nicaragua foregår på et mere avanceret plan end i Bolivia, og der vil være lektieklubber, hvor
børnenes kapacitet har nået et niveau, hvor de voksne i lighed med komponent A også ved den
udadvendte synlighed kan træde ”et skridt tilbage” men under samme hensyn som i komponent A.
Sammenfatning af Uddannelse for livet:
1) Læring: sker i lektieklubberne – voksne og unge frivillige har ansvaret
2) Styrkelse: (efter ½ år i lektieklubberne) – grupper, demokrati – voksne og unge frivillige har
ansvar
3) Konsolidering: (efter 1½ års deltagelse) – social fortalervirksomhed – voksne og unge frivillige
har hovedansvaret med et begyndende børneansvar.
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Komponent C: Empowerment og forebyggelse blandt børn og unge i højrisiko
Denne komponent er målrettet børn og unge i højrisiko i Nicaragua og handler om at sætte børns og
unges seksuelle og reproduktive rettigheder på dagsordenen som en national prioritet. Overordnet er
målet for komponenten, at børn og unge kan udøve deres rettigheder med værdighed, og at de
forberedes til at stille krav over for staten, således at sundhedssystemet opfylder sit institutionelle
ansvar.
Målgruppen er ekstremt marginaliseret, så der kan i opbygningen af empowerment i denne
komponent ikke opnås samme niveau af deltagelse, som i de 2 øvrige komponenter.
Børnene bliver empoweret gennem 3 faser:
1) Giv den videre – forebyggelse – gadeplan
2) Resocialisering – inklusion – Mødestedet
3) Videregivelse af viden som rollemodeller – lokalsamfundet
1) Giv den videre – forebyggelse – gadeplan
Første fase er udelukkende forebyggende. Børnene og de unge opsøges, hvor de lever – primært på
de store markeder i Managua. Næsten alle sniffer lim, og mange er prostituerede. Derfor motiveres
målgruppen til at deltage i et kursus med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed samt
forebyggelse af vold. Kondomer introduceres. Kurset er på 4 moduler á 2 timer med grupper på 1012 deltagere og afholdes på pladser og i parker. Der er sandwich og forfriskninger. Efter et
gennemført kursusforløb overrækkes diplomer på en badetur til en vulkansø. Deltagerne forpligter
sig til at give viden videre til 6 dokumenterede personer – peer to peer. Efter 2 måneder er der en
opfølgende workshop. Denne fase er voksenstyret – ofte med hjælp af unge frivillige promotorer,
som selv tidligere tilhørte målgruppen.
2) Resocialisering
Alle deltagere i 1. fase inviteres til partneren Inhijambia’s center, Mødestedet og deltager i
aktiviteter, der lægger op til et resocialiseringsforløb. Det er et mindretal, der kan gennemføre.
Gaden er svær at forlade. Det kræver vilje og ressourcer, som er svære at mobilisere. I Mødestedet
arbejdes der i overensstemmelse med børns og unges screeningresultat51 med alle aspekter i en
resocialiseringsproces: støtte til afgiftning og opbygning af selvværd, viden og kapacitet til selv at
bryde fattigdomscirklen og fremme adgang til uddannelse, arbejde og rekreation. Det sker i
Mødestedet, hvor de tilbydes alfabetisering, indslusning i skolesystemet, begyndende faglig
oplæring i madlavning, syning, bagning. Rekreative aktiviteter som sang, teater og kunsthåndværk
er en del af processen. I denne fase er der også workshops om rettigheder og sociale kompetencer.
Deltagerne kan bo i specielle boliger, men som en del af resocialiseringen arbejdes der på at
genetablere kontakt til familierne.
Hele resocialiseringsprocessen foregår under ansvar af ansatte hos partneren – med hjælp af unge
frivillige promotorer, som er vigtige rollemodeller.
3) Videregivelse af viden som rollemodeller – lokalsamfundet
Den 3. fase omfatter de, der har gennemført en resocialisering, og som har ressourcer til at gøre en
indsats for gruppen af ekstremt marginaliserede børn og unge. I visse tilfælde formår de også at
bruge deres viden og erfaring til at oplyse om målgruppens liv og rettigheder i det nære samfund,
51

Screening efter Tamizaje, metode anbefalet af WHO. Se også bilagI Set up for monitorering og evaluering.
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som er de store markeder i Distrikt 4 i Managua, hvor målgruppen lever og bor. Partneren
organiserer workshops i kommunikation for de unge frivillige promotorer. Der organiseres
aktiviteter og kampagner på markederne – ofte med musik, taler og uddeling af flyers til
markedsboder og handlende.
Aktiviteterne i denne fase er i begyndelsen voksenstyrede, men de unge frivillige promotorer støttes
i at deltage og delvist overtage organiseringen og gennemførelsen. Partneren træder ”et skridt
tilbage”, men er altid til rådighed. Gennem udveksling og koordinering med andre ungenetværk –
bl.a. ASONVISIDA (Sammenslutningen af HIV-smittede) og AJODIC (Sammenslutningen af unge
for lokal udvikling) deltager de unge promotorer i social fortalervirksomhed.
Sammenfatning af empowerment af børn og unge i højrisiko:
1. Forebyggelse: markederne – voksne har ansvaret.
2. Integrering: Mødestedet – voksne har ansvaret.
3. Oplysning: markederne/myndigheder – voksne har ansvaret med et begyndende ungeansvar.

4.2 Partnernes kapacitetsopbygning til styrkelse af civilsamfundet (programmål
2)
Programmet arbejder på at styrke civilsamfundet. Det sker ved, at IBS’ partnere gennem
implementeringen af programmet styrker deres kapacitet på følgende områder:
1) Udvikling af metoder til empowerment af socialt udsatte børn.
2) Udvikling af netværk for unge frivillige.
3) Inddragelse af forældre, lærere og andre sociale aktører.
4) Deltagelse i netværk og alliancer.
5) Styrkelse af egen intern kapacitet.
1) Udvikling af metoder til empowerment af socialt udsatte børn
Der er forskel på tilgangen og niveauet partnerne og landene imellem, men alle partnerne har stor
erfaring i at arbejde rettighedsbasseret med børn. Partnerne udvikler hele tiden metoderne til
empowerment af børnene – ofte med baggrund i børnenes evalueringer af aktiviteter og forløb samt
deres ideer og forslag. Men også gennem erfaringsudveksling mellem partnerne. Programkomiteen i
Nicaragua og Bolivia er vigtig for programmets koordinering og udvikling i forhold til arbejdet med
børn, ligesom gensidige udvekslingsbesøg i Nicaragua og Bolivia vil få væsentlig betydning.
2) Udvikling af netværk for unge frivillige
Unge frivillige, der ofte selv er tidligere børn i de hidtidige projekter, er måske de væsentligste
aktører i udviklingen af empowerment hos børnene. Børnene kan identificere sig med dem. De er
rollemodeller. Partnerne er derfor opmærksomme på hele tiden at udbygge de frivilliges viden og
faglige kvalifikationer. Da de sjældent får betaling for deres arbejde, er der tilbud om kurser om
pædagogik, samfundsorientering, kommunikation, samarbejde og organisering.
Der er etableret regionale netværk for unge frivillige i Nicaragua – et tiltag, der i programmet vil
blive yderligere udbygget i Nicaragua og tilsvarende i Bolivia. Opbygningen af netværket vil tilføre
yderligere viden og ressourcer til deltagerne, fordi det lejlighedsvis vil omfatte frivillige fra alle
komponenter og fra partnerlandet. Herudover vil det fremme oplevelsen af tilhørsforhold og
fællesskab og fungere som et væsentligt element i fastholdelse af de frivilliges engagement.
3) Inddragelse af forældre, lærere og andre sociale aktører
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Forældre, lærere og andre aktører i lokalsamfundet er vigtige allierede for samarbejdspartnerne. Det
er personer, der er tæt på børnene i hverdagen, men tæthedsgraden er varierende.
Forældrene er som børnenes formyndere centrale. Hvis forældrene ikke er indforstået med børnenes
deltagelse i aktiviteterne, så er aktiviteterne ikke mulige. Derfor er hjemmebesøg og motivation
vigtig. Forældre inviteres til at deltage i en løbende evaluering, hvor de reflekterer over deres barns
og familiens læring. De mest motiverede forældre deltager i møder om rettigheder og assertiv
kommunikation. Og nogle får lyst til selv at blive aktive i aktiviteter og kampagner.
Lærerne har en naturlig tilgang til aktiviteterne i komponent A og B. En del lærere er således
frivillige og har forudgående deltaget i møder og workshops. Partnernes udfordring er at få praksis
indført på skolerne.
Andre sociale aktører er fjernest fra børnene i denne gruppe, men er betydningsfulde allierede som
repræsentanter for lokalsamfundet. Opsøgende arbejde blandt handlende i markedsboder, vagter,
politi, repræsentanter for beboerkomiteer giver mulighed for oplysning og bevidstgørelse. Disse
mennesker har sjældent tid til møder, men kan ofte motiveres til at støtte med lokaler, materialer,
forfriskninger, og praktisk hjælp.
4) Deltagelse i netværk og alliancer
Synergien, der medfører gennemslagskraft i forhold til undersøgelser, studier og forslag til
fortalervirksomhed, sikres i samarbejde i netværk og alliancer mellem organisationer, der kan
bidrage med forskellige faglige vinkler på børns forhold. IBS og partnerne besidder faglig viden og
kompetencer indenfor pædagogik, organisering, kunst og kultur, og disse kommer i spil i alle de
sammenhænge og relationer, hvor program og partnere befinder sig. Gennem udvekslinger og
diskussioner indgår de i en kollektiv udvikling af de omtalte områder sammen med andre aktører.
Eksplicit i møder, kurser og manualer, implicit ved at sætte et eksempel i selve implementeringen af
programmet.
Udover deltagelse i netværk med andre civilsamfundsorganisationer opbygger partnerne
koordinering og samarbejde med ledelsen af offentlige institutioner (skoler og sundhedsklinikker),
kommunal administration, ministeriernes lokale kontorer, politiske udvalg og andre
beslutningstagere.
5) Styrkelse af egen intern kapacitet
Partnernes interne kapacitet hos er en forudsætning for at opfylde de 4 første punkter. Partnerne
sikrer, at personalet får opkvalificering gennem interne og eksterne kurser og seminarer.
Erfaringsudvekslinger med møder og seminarer med partnerne inden for programmet er ligeledes en
del af denne vidensopbygning. Der oprettes fælles systemer for monitorering og evaluering.
Desuden styrkes partnerne fagligt og metodisk gennem supervision og refleksion på stratetisk og
operativt niveau, hvilket sker ved møder og besøg af IBS, f.eks. ved en årlig selvvurdering på
centrale administrative og organisatoriske områder. Inddragelsen af børn i planlægning og
beslutninger vil ikke kun få betydning for legitimiteten, men kan også medføre en refleksion og
udvikling af organisationerne på planlægnings- og handlingsplan.
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4.3 Strategi for fortalervirksomhed (programmål 3)
International Børnesolidaritet forstår fortalervirksomhed som deltagelse og synlighed for at
inspirere og støtte en demokratisk og folkelig bevægelse for forandring gennem påvirkning af
borgere og beslutningstagere. Partnerne arbejder på et overordnet plan for, at beslutningstagere og
myndigheder opfylder offentlige forpligtelser på børneområdet - herunder serviceydelser, love og
konventioner, og at der bliver større og bedre offentlige investeringer i børn med gennemsigtige
budgetter. Dette sker gennem netværk og alliancer med andre civilsamfundsorganisationer.
Konkret har fortalervirksomheden et participativt fokus med børn som de centrale aktører. Det er
hele programmets strategi og dermed også fortalervirksomhedsstrategien at bevidstgøre og
organisere børn, så de i fællesskab kan tage ansvar for deres liv, og stille krav og ændre. Grundlaget
for at børn kan blive aktører i forandringsprocesserne er empowerment. I det sidste trin af
empowerment-processen er børnene i stand til at deltage i social og politisk fortalervirksomhed i
lokalområdet.
Strategien er over en 20-årig periode udviklet af International Børnesolidaritets mangeårige
samarbejdspartnere i Nicaragua. Strategien er valgt, fordi den bygger på fællesskabet, og fordi
børnene synes, det er interessant, de lærer noget, de får indflydelse, og de opnår resultater. Der
arbejdes som udgangspunkt på et ikke-konfrontatorisk grundlag, således at forhandling og
argumentation går forud for ultimative krav og manifestationer. Partnerne i Bolivia er blevet
inspireret af arbejdet med fortalervirksomhed i Nicaragua.
Social fortalervirksomhed og politisk fortalervirksomhed
Programmet opererer med social fortalervirksomhed og politisk fortalervirksomhed. Den sociale
fortalervirksomhed handler om awareness raising og henvender sig til de voksne, der udøver magt
over børn, i familie, skole og lokalsamfund. Disse de facto-beslutningstagere, som opretholder
normer og regler for børns rolle i samfundsordenen, nås gennem sensibilisering og bevidstgørelse.
Den sociale fortalervirksomhed indeholder:
 Lokale kampagner og oplysningsaktiviteter med børn som aktører i udførelsen, hvor der er
enkle budskaber (forslag/krav) ledsaget af kulturelle udtryk (festivaller, murmaleri, gadeteater).
Eksempel: Børn i en lektieklub i El Alto, Bolivia arrangerer miljøbrigader, hvor de fjerner affald og spirer
træer og planter dem på byens pladser efter aftale med kommunekontoret ved en voksen fra Inti Phajsi.

Den politiske fortalervirksomhed handler om at få adgang til og skabe indflydelse på
beslutningstagere (regering, parlament, borgmester, byråd, børnekommissioner, bydelsråd,
beboerkomiteer) og myndigheder (skoleledelse, ledelsen af sundhedsinstitutioner, politi,
kommunekontor og ministerier på departements- og distriktsniveau).
Den politiske fortalervirksomhed indeholder:
 Møder og høringer med lokale beslutningstagere med børn som aktører med præsentation af
børneagendaer.
 Nationale kampagner med deltagelse af børn ofte udført i koordinering med nationale netværk,
hvor der er enkle budskaber (forslag/krav), ledsaget af kulturelle udtryk (marcher, murmaleri,
musik, gadeteater).
 Præsentationer af resultater og metoder, undersøgeler og forslag ved partnerne, ofte i
koordinering med nationale netværk.
Som følge af den rettighedsbaserede tilgang har programmet fokus på relationen mellem right
holders, som er de socialt udsatte børn, og duty bearers på alle niveauer (voksne tæt på børnene,

26

beslutningstagere og myndigheder). Både right holders og duty bearers har aktive roller i
programmet – right holders i forhold til udøvelse af rettigheder, duty bearers i forhold til at opfylde
deres forpligtigelser til at opfylde børns rettigheder.
Eksempel: Da parlamentet i Nicaragua vil forringe børneloven på en række områder, bl.a. sænke alderen
for, hvornår børn kan komme i fængsel, lægger organisationerne i CODENI i fællesskab et massivt pres på
parlamentet, både ved en samlet henvendelse og møder med politikere. Fortalervirksomheden foregår stort
set på organisationsplan med voksne aktører, men MILAVF’s børn deltager i udadvendte aktiviteter i
Managua. Forringelsen af børneloven bliver taget af bordet, og medierne hylder MILAVF’s børn.
Eksempel: Inhijambia i Nicaragua har taget initiativ til at omskrive lov nr. 820, der vedrører seksuelle og
reproduktive rettigheder, til et sprog, som gør indholdet tilgængeligt for unge. Dette sker i regi af CODENI
med involvering af unge frivillige promotorer fra forskellige organisationer. Den vil efterfølgende blive
udgivet til målgruppen mellem 13 og 18 år.

Roller og ansvar i fortalervirksomheden
Rollefordelingen mellem partnerne, voksne og børn defineres af fortalervirksomhedens karakter
herunder børns formåen og hensynet til ikke at bringe børn i uoverskuelige situationer. Børnene
skal kunne genkende sig selv og kunne identificere sig med det problem, der forsøges påvirket.
Børn
Budskabet i den del af fortalervirksomheden, børnene er involveret i, formuleres i fællesskab af
børn. Børnene formulerer og præsenterer forslag til beslutningstagere og myndigheder og holder
disse ansvarlige for de løfter, de har givet. De kulturelle og ekspressive kompetencer børnene har
opnået via deltagelsen i programmet, udfolder de i udadvendte fortalervirksomhedsaktiviteter.
Børnekommunikatorer uddannet i programmet har en central rolle i disse. Børnenes organisatoriske
kompetencer giver sig udtryk i deltagelse i elevråd og andre organisatoriske opbygninger.
Deltagelse er dog ikke et statisk resultat, der kan krydses af, men en proces, der løbende skal
optimeres, så børns deltagelse ikke kun er staffage, men reel.
Eksempel: Pigenetværket i MILAVF holder et årligt nationalt weekendmøde med ca. 130 deltagere i
Managua. En gruppe piger henvender sig til Managuas borgmester og får lov til at låne auditoriet på
rådhuset hele weekenden.

Børns evne til at formulere sig verbalt og skriftligt (børneagendaer) eller med kreative og kulturelle
udtryk synliggør, hvad børn kan, hvis de får muligheden. Og hvad de kan bidrage med til
udviklingen, f.eks. en bedre skole eller et bedre lokalsamfund.
Eksempel: I forbindelse med det seneste kommunevalg i Bolivia analyserer nogle børnegrupper fra Chasqui
børns forhold i El Alto. Børnene lister en række behov op og indkalder kandidaterne fra de politiske partier
til et offentligt møde. Det sker med hjælp fra voksne, som også hjælper med logistikken omkring mødet.
Alle kandidater møder op, selv om mødedeltagerne næsten udelukkende er børn. Børnene leder mødet, og
alle kandidater underskriver et dokument, hvor de forpligter sig til at arbejde for gennemførelsen af
forslagene. Der er stor mediebevågenhed. Dokumentet bruges siden til opfølgning af aftalerne.

Partnerne (inklusive unge frivillige, forældre, lærere og andre sociale aktører)
Partnerne har det overordnede ansvar for alle aktiviteter i forhold til fortalervirksomhed. De har
ansvaret for kontakter og planlægning i forhold til beslutningstagere og myndigheder på både lokalt
og nationalt niveau. I konkrete tilfælde træder partnerne ”et skridt tilbage”, og overgiver ansvaret til
unge frivillige eller til børnene selv. De har også det etiske og juridiske ansvar og vurderer i hver
enkelt situation, hvorvidt det er etisk forsvarligt, at børn er aktører, således at børnene ikke bliver
brugt i partipolitiske øjemed eller kommer i interessekonflikter.
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Eksempel: Voksne i MILAVF har skabt et netværk af journalister, der kan trækkes på i forbindelse med
kampagner om børns behov og rettigheder. Netværket omfatter journalister fra medier fra hele det politiske
spektrum.

Partnerne deltager i netværk og alliancer og koordinering på lokalt, nationalt og regionalt niveau
(Nicaragua: CODENI, Foro de Educación y Desarrollo Humano, Coalición Nacional por los
Derechos Sexuales y Reproductivos, ASONVIHSIDA, Bolivia: CBDE (Uddannelseskampagnen),
Coalición Boliviana por los Derechos de Niños y Adolescentes, ABNA (Børnealliancen)).
Deltagelsen i nationale netværk giver sig også udtryk i forbindelse med udarbejdelse af rapporter
om børns situation, og præsentation af programmets resultater er med til at overbevise
beslutningstagere og myndigheder om behovet for mere investering i børn og anvise, hvordan det
kan gøres.
Eksempel: Organisationerne i CODENI, Nicaragua, der arbejder med seksuelle rettigheder, udarbejder
sammen en undersøgelse af de sundhedsmæssige, økonomiske, sociale og psykologiske konsekvenser af
HIV og AIDS hos børn. Ved den offentlige præsentation af undersøgelsen fremlægger partnerne eksempler
og resultater af Giv den videre-metoden (peer to peer) udviklet i projektet.

IBS ledsager, men udøver ikke selvstændig fortalervirksomhed i landene, idet holdningen er, at det
er målgruppen, der skal være hovedpersoner i deres egen udvikling, støttet af de nationale partnere.
IBS deltager i fora og netværk, hvor det kan styrke partnernes indflydelse. I Danmark deltager IBS i
fortalervirksomhedsaktiviteter gennem deltagelse i netværk under Globalt Fokus.
Metode
Indholdet i fortalervirksomheden tager udgangspunkt i dokumenterede erfaringer og resultater med
anvisning på, hvordan de vil kunne overtages og udføres. Partnerne giver f.eks. eksempler på, at der
er ressourcer i at inddrage lokale aktører og børn i løsning af problemstillinger, der vedrører dem.
Eksempel: Børnene i en lektieklub i Ocotal i Nicaragua udarbejder en liste over, hvilke tiltag, der skal til,
for at få en bedre skole uden vold og med plads til alle (lytte og tale pænt, ikke slås, holde orden og gøre
rent, plante træer og passe udendørsarealet). Alt sammen tiltag, der ikke medfører økonomiske udgifter. De
får lov til at male punkterne på en mur i skolen, og disse tages op i de fleste klasser.

Den participative tilgang til arbejdet gør sig også gældende i forhold til målgruppen for
fortalervirksomhed. Således inviteres målgruppen af lærere til at deltage i programmets aktiviteter,
og får mulighed for indflydelse og for successivt at overtage og udvikle aktiviteter og metoder,
hvilket giver ejerskab og styrker mulighed for replicering. Denne deltagelse i praksis supplerer
workshops og manualer.
Partnerne informerer og inddrager borgmestre, byråd, børnekommissioner, bydelsråd,
beboerkomiteer og ministerier på departements og distriktsniveau i aktiviteterne. Der er forskellige
funktioner: officielle repræsentanter, der indvier lektieklubber eller uddeler diplomer og på længere
sigt som allierede, der står som medunderskrivere på oplysningsmateriale, tilbyder brug af
distributionssystemer til skoler, overtager metoder i sundhedscentre eller udføre fortalervirksomhed
overfor centrale myndigheder.
Eksempel: FUNARTE implementerer lektieklubber i 23 kommuner i Nicaragua i tæt kontakt med de lokale
kontorer af undervisningsministeriet. Undervisningsministerierne har anderkendt metoden og står som
medunderskriver på henvendelser til skoler og har godkendt det medfølgende oplysningsmateriale.

For at sikre fortalervirksomhedens målrettethed og resultater er det nødvendigt med en grundig
planlægning og monitorering. Børn deltager i alle dele af processen med støtte fra unge og voksne.
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1.
2.
3.
4.

Problemidentifikation (børn formulerer sammen de centrale problemstillinger i deres liv).
Analyse af beslutningsrummet og kanaler for indflydelse (power maping).
Strategiplanlægning (prioriteringer, målsætning herunder definition af bench marks).
Handlingsplanlægning (budget, tidsplan, opgavefordeling, valg af udtryk og aktiviteter,
kontakter og aftaler).
5. Implementering af aktiviteter og efterfølgende opfølgning for at sikre, at det forslåede nås.
6. Løbende evaluering og analyse og justering af 1-5.
Eksempel: Børnene i en lektieklub hos Tuktan Sirpi i Jinotega, Nicaragua definerer manglen på en
legeplads for børn som et problem. Handlemulighederne diskuteres under supervision af unge frivillige.
Børnene formulerer et forslag til borgmesteren, og der aftales et møde. Børnene forbereder sig til mødet og
vælger talspersoner. Mødet afholdes, og der er voksne med til mødet, men ”et skridt tilbage”. Borgmesteren
og senere byrådet tilbyder et hjørne af byens centrale plads, og voksne fra Tuktan Sirpi skaffer en donation
til legepladsen. Børn følger op på processen med fotodokumentation og børneradio.

Gradvished i empowerment og social og politisk fortalervirksomhed (processen)
Aktør/målgruppe
Fuldbyrdet engagement
Potentielt engagement
Usikkert engagement
Hjælper/alliancer
Subjekt: Barn/børn
Målgruppe/modstandere
Partnere (unge frivillige)

Empowerment: Børns selvværd og sociale
kompetencer opbygges, og de kan udtrykke sig
verbalt og kulturelt (interessegrupper, lektieklubber, Mødestedet)

Forældre, lærere, sociale
aktører (kan flytte position
ved vellykket social
fortalervirksomhed)

Partnere (unge frivillige)
forældre, lærere, sociale
aktører

Social fortalervirksomhed/awareness raising: Forældre, lærere, sociale
Børn kan udtrykke krav verbalt og kulturelt om aktører
opfyldelse af rettigheder i synlige udadvendte
aktiviteter
(børneråd, pigegrupper, børneudvalg)

Partnere (unge frivillige)
forældre, lærere, sociale
aktører

Politisk fortalervirksomhed lokalt:
Børn organiserer sig og udarbejder og
præsenterer forslag i politisk fortalervirksomhed
(kommunikation og kampagner)

Lokale beslutningstagere og
myndigheder - herunder
skoleledelser
(kan flytte position ved
vellykket politisk
fortalervirksomhed)

Partnere (unge frivillige)
lokale beslutningstagere og
myndigheder

Politisk fortalervirksomhed nationalt:
Partnere har ansvaret med børns lejlighedsvise
deltagelse.

Nationale beslutningstagere
og myndigheder

Ovenstående skitse skal illustrere den gradvise stigning i empowerment og fortalervirksomhed på
flere niveauer: Børnenes engagement og evner til fortalervirksomhed vokser i forhold til tid og
aktiviteter (nedadgående pil). Ligeledes vokser målgruppen fra dem, der er tættest på børnene,
herefter skole, lokale beslutningstagere og videre til nationale beslutningstagere (øget distance til
børnenes hverdag og større formel magt).

29

Graden af umiddelbart engagement er faldende og mere usikker jo længere målgruppen er fra
partnernes handlerum i forhold til de forskellige aktører/målgrupper. Hvor forældre, lærere og
sociale aktører starter som målgruppe for social fortalervirksomhed, opnås det, at en del af dem
skifter position og får engagement og vilje til at fungere som hjælpere eller alliancer til børnenes
kamp (de vertikale pile fra højre til venstre) og denne bevægelse forstærkes i takt med den
nedadgående pil. Målgruppen inddrages i arbejdet for at holde overordnede duty bearers (nationale
beslutningstagere og myndigheder) fast i deres ansvar for børns rettigheder. Dette kommer også til
at gælde for en del af de lokale beslutningstagere og myndigheder, idet de kan støtte og anbefale, at
metoder og modeller implementeres på nationalt niveau. Målgruppen for fortalervirksomhed går fra
at være modstandere til at være støtter. Det betyder også, at partnere og unge frivillige tilknyttet
partnerne får en konkret støtte i aktiviteterne af andre aktører og dermed opnår større styrke i
arbejdet og en social legitimitet i fortalervirksomheden.

5. Metodiske tilgange og aktivitetsområder
5.1 Overordnede programtilgang og aktivitetsområder.
Programmets forandringsvision, udarbejdet på baggrund af Fælles Program Færdiggørelse med
partnere viser, hvordan partnerne sammen vil opnå de ønskede forandringer. Det opnås ved, at de
tre komponenter samt kapacitetsopbygningen og fortalervirksomhed føder ind til programmålene,
som igen føder ind til forandringsvisionen eller det overordnede formål (se omstående side).
Programmets aktiviteter er listet op i programmatrix, men på et overordnet plan er der fælles
elementer i aktiviteterne i alle tre komponenter:
Aktiviteterne skal være eksemplariske - drevet af lyst og glæde og dermed blive det spejl, der kan
inspirere det omgivende samfund. De udadvendte aktiviteter skal være attraktive, så de tiltrækker
nye deltagere og påvirker og opmuntrer til replicering. Aktiviteterne har en legende tilgang til
læring - både fordi det er attraktivt for børnene, og fordi børn lærer mest gennem legen. Kulturelle
aktiviteter har en central placering. De fremmer selvværd, glæde, fællesskab og organisering.
Partnerne har forskellige niveauer, men alle bruger kulturelle aktiviteter i fortalervirksomheden,
fordi de tiltrækker opmærksomhed fra det omgivende samfund.
Refleksion og samtale er altid indeholdt i aktiviteterne både om konkrete relevante emner, børnene
bringer på bane og om overordnede temaer som rettigheder, selvværd, konfliktløsning, seksuel og
reproduktiv sundhed og programmets tværgående temaer. Børn lærer at udtrykke sig og at lytte, og
mange får mod på at udtrykke sig til andre aktører udenfor børnegruppen. Demokratideltagelse for
programmets børn vender sig også mod organiseringer udenfor programmet.
Komponent C adskiller sig fra A og B ved at have en mere sårbar målgruppe, men også her gælder
de ovenstående tilgange kombineret med aktiviteter indenfor resocialisering.
Målgruppen af unge og voksne motiveres som frivillige bl.a. ved tilbud om viden og praksis og
tilhørsforhold til netværk. Den frivillige indsats er vital for aktiviteterne, og frivillige ressourcer
tiltrækkes kun, hvis det omgivende samfund kan identificere sig med aktiviteterne.
Partnernes aktiviteter har karakter af kapacitetsopbygning, som primært foregår som gensidig
erfaringsudveksling mellem programmets partnere og deltagelse i netværk.
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FORANDRINGSVISION
Socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia har mulighed for at udvikle sig til aktive samfundsborgere, der sammen kan forsvare deres rettigheder,
stille krav og deltage i udviklingen af et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt samfund.
eres eg

1: 12.200 Socialt udsatte børn i Nicaragua og
Bolivia samt 480 børn og unge i højrisiko i
Nicaragua modtager uddannelse med kvalitet
og uden vold, og har selvværd og sociale
kompetencer til at kunne agere i eget liv og
sammen deltage i samfundet.

2: 950 unge frivillige, 2.500 forældre,
800 lærere og 400 sociale aktører
(komponent A, B, C) samt 12 partnere i
Nicaragua og Bolivia med indflydelse på
børnenes situation støtter børns ret til
uddannelse, deltagelse og inklusion.

For at bidrage til den
ønskede forandring
A) DEMOKRATIDELTAGELSE OG ORGANISERING
Socialt udsatte børn bliver empowered med viden og kompetencer
til at kræve og opnå rettigheder for forhold, der vedrører dem.
B) UDDANNELSE FOR LIVET
Socialt udsatte børn bliver empowered, så de kan udnytte retten til
en skolegang, der giver dem selvværd, og gør dem i stand til i
fællesskab med andre at agere i forhold til egen livssituation.
C) EMPOWERMENT AF BØRN & UNGE I HØJRISIKO
Børn og unge i højrisiko får kendskab til smitteveje og
forebyggelse af HIV og STI og får mulighed for resocialisering.

For at bidrage til den
ønskede forandring
KAPACITETSOPBYGNING AF
PARTNERNE TIL STYRKELSE
AF CIVILSAMFUNDET

Partnerne: udvikler metoder til
empowerment og udvikler
netværk af unge frivillige.
Inddrager forældre, lærere og
andre sociale aktører.
Styrker samarbejdet i netværk og
alliancer.

3: 12 partnere i Nicaragua og Bolivia har opnået,
at offentlige institutioner og andre organisationer,
lokalt og nationalt, delvist eller totalt bruger de
modeller og metoder, der er udviklet sammen
med børn og unge gennem programmets
strategiske serviceydelser.

For at bidrage til den
ønskede forandring
FORTALERVIRKSOMHED
Børn udfører social og politisk
fortalervirksomhed.
Partnerne præsenterer metoder
(Uddannelse for livet og Giv den
videre) til overtagelse af de offentlige
myndigheder.
Partnerne deltager i netværk med
udarbejdelse og præsentation af
undersøgelser om børns
rettighedssituation.

IBS’ ADDED VALUE
Børn og unge som aktører i den sociale og politiske fortalervirksomhed.
Inkluderende og kreative pædagogiske metoder til nedbrydning af “voksendominans” og vold i samfund og institutioner med fokus på lighed mellem kønnene.
Administrative og organisatoriske praksisser med bæredygtig ekspansion af metoder og resultater.
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5.2 Bæredygtighed
Programmets strategier og metoder systematiseres og publiceres som konkrete metodeguides, som
præsenteres for myndigheder og institutioner og lokalsamfund. Det betyder, at
programaktiviteternes synlighed og invitation til deltagelse suppleres af en konkret anvisning på
anvendelse via metodeguides, så metoden kan repliceres til overtagelse og videreudvikling. De
relevante aktører inviteres til deltagelse i programperioden, så der opstår en følelse af ejerskab og
evne til at overtage aktiviteten. Erfaringen har vist, at gode lokale resultater i samarbejde med
lokale myndigheder baner vejen for dialogen med myndigheder på nationalt plan (f.eks.
undervisningsministeriet på departementsniveau støtter og taler for brug af Undervisning for livet i
det nationale curriculum).
Målet for opskaleringen er, som udtrykt i 3. programmål: 12 partnere i Nicaragua og Bolivia har
opnået, at offentlige institutioner og andre organisationer, lokalt og nationalt, helt eller delvist
bruger de modeller og metoder, der er udviklet sammen med børn og unge gennem programmets
strategiske serviceydelser.
I komponent A er børneorganiseringen et hovedtema, og det styrker partnernes organisatoriske
kapacitet og er en iboende del af partnerne. Når børnene bliver ældre, deltager de ofte som frivillige
i arbejdet med de mindre børn, og når de er over 18 år, organiseres de i frivillige ungdomsnetværk,
som støtter arbejdet og bidrager til dets bæredygtighed. Med børns og unges direkte involvering i
partnerorganisationerne opnår partnerne en øget viden og legitimitet overfor målgruppen.
I komponent B er fokus på bæredygtighed rettet mod udvikling og replicering af lektieklubmetoden
– Uddannelse for livet. Ligesom i komponent A er børnenes deltagelse i alle aspekter – udvikling
og udbredelse – vigtig for bæredygtigheden. Der arbejdes også med organisering af børn: i
lektieklubben, elevrådene på skolerne, i andre eksterne deltagelses- og beslutningsfora og hos nogle
partnere udvikles denne organisering til faste strukturer i organisationen. Der udvikles således nye
rum for børns deltagelse. En del af børnene organiserer sig, når de er fyldt 18 år, i frivillige
ungdomsnetværk og støtter fortsat partnernes arbejde.
I komponent C er fokus på replicering af peer to peer metoden Giv den videre, anvendt af børn og
unge i højrisiko og arbejdet med at give dem empowerment. De unge, der gennem en opbygning af
selvværd og oplevelse af respekt, kommer ud af stofmisbrug, bliver ofte i partnerorganisationen
som frivillige promotorer og arbejder med børn og unge i den situation, de selv kommer fra.
Herudover er den kapacitetsopbygning, der har fundet sted blandt målgruppe, og partnere en vigtig
del af bæredygtigheden.
Exitstrategi
Programmets bæredygtighedsstrategi og opskalering er i yderste konsekvens også en exitstrategi. I
og med lokale og nationale duty bearers overtager de udviklede metoder helt eller gradvist,
overflødiggøres programmets tilførsel af serviceydelser og den gældende komponent eller hele
programmet må anses for afsluttet.
Således forventes det, at komponent B vil blive udfaset som hovedaktivitet i Nicaragua med
afslutningen af denne første programfase. Det korresponderende projekt vil da have gennemgået 3
faser: Opstartsfase med udvikling af model og metode og lokal tilnærmelse, konsolideringsfase med
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synlighed og social fortalervirksomhed samt inddragelse af lokale aktører og overdragelsesfase med
politisk fortalervirksomhed overfor myndigheder og politiske beslutningstagere.

5.3 Synergieffekter, gensidig læring og gradvished
Erfaringer fra projekter med flere partnere vil blive brugt i programmet til udvidelse og
konsolidering af samarbejde i et partnerskab.
Alle metodetilgange fører til læring. Børn støtter og hjælper hinanden i alle programsammenhænge.
Læring sker i den enkelte organisation og akkumuleres i mødet mellem partnerne, inklusive IBS.
Partnerne har lang erfaring med at arbejde med forskellige pædagogiske, kulturelle og kunstneriske
metoder. Programmet vil gennemføre erfarings- og vidensudveksling gennem et fælles intranet,
ugerapporter, workshops, møder og besøg for at styrke læring og synergieffekter. De indvundne
erfaringer systematiseres løbende, opsamles i rapporter eller anden form (video, Facebook) og
udbredes. Systematisering af erfaringer, ligesom monitorering og evaluering bruges således bevidst
til læring, vidensproduktion og udvikling af organisationerne. Gensidig læring vil foregå på alle
planer, mellem partnere i hvert land, mellem lande og mellem IBS og partnerne. IBS har erfaring
med at støtte op om erfaringsoverførsel mellem Nicaragua og Bolivia. Skabelsen af synergi mellem
programaktiviteter og partnere åbner for en mere integreret, langsigtet indsats, herunder styrket
fortalervirksomhed. Læring og synergi styrker således programmets bæredygtighed.
Møder og udveksling vil være en del af den fælles læring og udvikling. Udveksling mellem ansatte,
frivillige og børn og unge vil fungere som øjne udefra, der kan invitere til fælles refleksion. Det
påtænkes i den forbindelse at gennemføre en erfaringsudveksling med organisationer, der arbejder
med børn og uddannelse i kommuner i det sydlige Honduras, idet partnerne i det nordlige Nicaragua
har kontakter til disse organisationer. Der foretages i den forbindelse en undersøgelse med henblik
på en evt. senere geografisk udvidelse af programmet.
Der foretages ligeledes udvekslinger mellem Nicaragua og Bolivia med deltagelse af målgruppen,
ligesom der vil være et besøg i Danmark for erfaringsudveksling og oplysning.
Møder og udveksling mellem partnere i forskellige kommuner og lande vil af økonomiske årsager
have et begrænset antal deltagere. For at sikre at viden, ideer og engagement bliver delt med de
mange, udvikles der en metode til at sikre denne deling. Konkret foregår det ved, at de udsendte
nedfælder deres erfaringer i ord og tegninger. Herefter deler de deres erfaringer med de øvrige
deltagere (mindst tre), der kan samle deres refleksion og støtte hinanden i et fælles udtryk, gerne
med kreativ og ludisk indhold. Metoden indebærer samtidigt en spredning, således at de, der har
overværet de udsendtes tilbagemelding, giver den videre til andre grupper, så det bliver en
fællesfortælling. Dokumentation ved hjælp af fotos og videooptagelser vil være en del af
opsamlingen. Desuden udfyldes evalueringsskemaer, som deles mellem partnerne.
Gradvished
Der er en stor gradvished i partnernes indtræden i programmet. Eksisterende projekter i Danida-regi
og CISU-regi færdiggøres i overensstemmelse med bevillingen. Derfor er der kun 2 partnere med
fra start, nemlig Chasqui i Bolivia og MILAVF i Nicaragua, hvis arbejde begge relaterer sig til
komponent A. Det betyder, at der i komponent A kan opnås synergi og gensidig læring i
programperioden.
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Dette opnås ikke i samme grad i komponent B, hvor partnerne i Bolivia (4) og specielt i Nicaragua
(5) indtræder så sent, at der reelt kun vil være tale om en indfasning. Partnerne i Nicaragua vil
kunne deltage i programmet i godt 1 år. Der vil, i det omfang det er muligt, blive skabt rum for
fælles programforberedelse, så overgangen fra projekt til program kan ske i overensstemmelse med
og i tilknytning til programmets strategi og metoder. Det må derfor forudses, at den totale synergi
med overførelse af læring, viden og erfaring vedr. komponent B først bliver fuldt implementeret i
en efterfølgende programperiode.

5.4 Monitorering og evaluering
Monitorering og evaluering har overordnet tre funktioner i programmet, som delvist overlapper
hinanden:
 Styring og justering af programmet.
 Viden og læring for partnere og målgruppe.
 Dokumentation til donor og andre interessenter.
Monitoreringen foregår løbende med inddragelse af målgruppen, og kommer i mange tilfælde til at
fungere som en programaktivitet, der optimerer refleksion og læring. Det indbefatter bl.a.
selvevaluering af læring og udvikling og fokusgruppesamtaler. Der gøres en speciel indsats for at
inddrage forældrene sammen med deres børn.
Indsamling af information vil foregå som kilder, der føder ind til en fælles flod af viden.
Aktiviteterne i hver komponent hos hver partner monitoreres og deles med de øvrige partnere både
nationalt og landene imellem. Således kan alle vurdere, hvordan kvaliteten udvikler sig, og hvor
fremskreden mål- og resultatopfyldelsen er. Under baselineundersøgelsen defineres hvilke
indikatorer, der vil blive brugt under hensyntagen til at få en tilstrækkelig mængde information,
uden at monitoreringen skal overskygge andre aktiviteter. Metoder i evalueringen vil løbende blive
tilrettet, så først partnerne i de enkelte lande og siden alle programmets partnere bruger samme
metoder for at opnå sammenlignelighed.
Vidensdeling og kommunikation vil for en stor dels vedkommende foregå på et fælles intranet.
Også her søges der en afgrænsning af oplysninger og tidsforbrug ved at definere indhold og ansvar.
Et væsentligt kriterie for de indhentede oplysninger er, at de kan føde ind til afrapporteringen, som
samtidig fungerer som en systematisering af viden. Et andet kriterie er, at de kan fungere som input
til relevante nationale myndigheder og som input og indhold i fortalervirksomheden.
Besøg fra IBS’ programkontorer i Nicaragua og Bolivia samt ansatte og styrelsen fra IBS i
Danmark fungerer som følgeskab, der kan spørge ind til resultater og invitere til dialog om egen
praksis. Et årligt besøg af IBS vil blive brugt til en årlig selvvurdering af partnerorganisationerne.
Baseline er et af programmets første skridt, der måler udgangspunkt hos målgruppe og andre
involverede. Det er også her, den konkrete planlægning for og aftaler om programmets
monitorering finder sted. Målgruppen kan involveres i udvælgelse og finpudsning af indikatorer.
Baseline og evaluering fungerer ligeledes som øjne udefra, der klargør programmets status på
definerede tidspunkter i programcyklus. Ved begge aktiviteter inddrages personale, frivillige og
målgruppe, så læring sikres, og aktiviteterne bliver en integreret del af programmet.
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Den eksterne evaluering foregår efter 2 år. Opfyldelsen af programmålene vil blive vurderet med
udgangspunkt i baselinen med brug af udvalgte DAC kriterier. Evalueringen vil afklare, hvilke mål
er opnået med en udfasning og overdragelse af de tilhørende aktiviteter til myndigheder og andre
aktører til følge, og hvad næste fase af programmet skal indeholde. Se bilag I set up for
monitorering og evaluering.

5.5 Anden central tilgang
Frivillighed med engagement. Frivillighed med engagement ses som en metodisk tilgang af stor
vigtighed i forhold til opbygning af sociale ressourcer og bæredygtighed. De unge og voksne
frivillige i lokalsamfund, skoler og markeder, der er motiverede til at lære om programarbejdet og
involvere sig i at forbedre livskvalitet og livsbetingelser for socialt udsatte børn, er således en vigtig
faktor for at styrke programmets gennemslagskraft. Til gengæld modtager de en faglig
opkvalificering om børnerelaterede emner og inviteres til at deltage i netværk med andre frivillige.
Frivillighedsprincippet introduceres tidligt, idet større børn (12-16 år) får ansvar og assisterer
undervisere og frivillige, hvorved de også får viden og fungerer som eksempler og rollemodeller.
Unge frivillige, der har været med i projekterne som børn, har legitimitet i forsvaret for børns
rettigheder. Brugen af peer to peer fungerer ud fra samme princip. Frivillighed skal transcendere
gennem alle komponenter og aktiviteter. Metoden giver gode resultater i Nicaragua, mens partnerne
i Bolivia har mindre erfaring med denne.

6. Tværgående temaer
De tværgående temaer vil blive inddraget i undervisning og aktiviteter. I programperioden vil IBS
og partnerne sammen udarbejde temadokumenter og strategier om hvert af områderne.
Deltagelse og demokrati
Demokratiet er ungt og skrøbeligt i både Bolivia og Nicaragua, og i begge landene foregår der
politiske handlinger, der har totalitære tendenser. Det skrøbelige demokrati kan øge ulighed og
fremme opløsningstendenser i samfundet. Demokratiudvikling er en fortløbende proces, der stiller
krav til alle borgere og sociale aktører i samfundet. Udviklingen som demokratisk borger starter
allerede hos børnene, som i barndom og ungdom er mest åbne for at søge nye veje. Børns ret til
deltagelse med ytringsfrihed og indflydelse er indeholdt i konventionen om børns rettigheder.
Denne ret er central i programmet og søges videregivet til samfundet. Se bilag D 2 Delstrategi for
børns rettigheder.
Hvordan: De deltagende børn får en grundlæggende forståelse af samfundets magt- og
beslutningsstrukturer på lokalt og nationalt niveau for at kunne beslutte, hvordan disse adresseres.
Alle programaktiviteter tilrettelægges ud fra en aktiv deltagelse fra børn og unge. De skal lære at
fornemme og udtrykke deres mening og respektere andres. Gennem organisering vælges
talspersoner eller etableres grupper, der kan fremføre de fælles krav.
Lighed mellem kønnene
Den manglende lighed mellem kønnene og manglende respekt for kvinder er en af de største
hindringer i Latinamerika for et lige og retfærdigt samfund. Den manglende lighed ses i familien, i
skolen og i den sociale og kulturelle kontekst. Data om mænds vold tyder på, at unge mænd og
voksne, især i forbindelse med udførelsen af familierollen (par, far, søn, bror, nevø, onkel, svoger)
er gerningsmænd i forhold til situationer af vold mod kvinder, børn og unge. Dette skyldes en
maskulinitet, der understøttes af værdier (anti- værdier), der er forankret i samfund og institutioner.
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Denne adfærd, defineret som "hegemonisk maskulinitet", cementerer en dominerende stilling for
mænd og underordning af kvinder og børn i deres magt. Samtidig forhindrer det mænd i at udvikle
en rig følelsesmæssig kontakt med børn og unge og udvikle en positiv og proaktiv position i
familien. Begge køn fastholdes i en stereotyp rolle, og mænd oplever manglende forståelse fra
gældende normer for mere følelsesfulde og bløde udtryk.
Hvordan: Kønsdimensionen afspejler sig i aktiviteterne for drenge og piger. Der skabes rum for, at
drenge og piger kan være sammen i grupper med deres eget køn og formulere sig om egen specifik
situation. Disse rum har deres egen betydning for intimitet og forståelse for, at de begrænsninger og
overgreb, de enkelte drenge og piger udsættes for, ikke er deres egen skyld, men er en konsekvens
af den kulturelle og sociale kontekst. Dermed kollektiviseres problemstillinger, og det gøres muligt
at finde fælles løsninger. I øvrigt foregår aktiviteterne i grupper med begge køn, fordi det er i dette
samspil, at ligeværdighed og respekt grundlægges. Her arbejdes med bevidstgørelse om de
begrænsninger og muligheder, der ligger i de traditionelle kønsroller, og gennem kreative øvelser
udforsker og formulerer børn og unge, hvordan grænserne mellem kønnene kan gøres mere
fleksible med mere nuancerede udfoldelsesmuligheder til følge. Se delstrategi D 3 Delstrategi for
køn.
Forebyggelse af vold
Børn i Bolivia og Nicaragua udtrykker, at vold er et af de største problemer i deres hverdag52. De
lever i et voldeligt miljø, enten de rammes direkte af volden, eller den er til stede i deres omgivelser
- familie, skole, arbejdsrelation eller lokalsamfund. Volden opleves åbent eller skjult imod børns
integritet og seksualitet. Angsten for vold lægger en begrænsning for udtryk og handlinger. Vold
kan defineres som udøvelse af magt for at bestemme, dominere eller udnytte autoritet. Vold i
opdragelsen er en social, kulturel og traditionel metode, der kræver indsigt og nye metoder, såfremt
det skal ændres53. Vold i familien er den form for vold, der sætter sig de dybeste spor. Vold er
arvelig og smitsom. Det kan være svært at kommunikere og handle empatisk, hvis man ikke er
blevet mødt med empati. Således begrænser volden den personlige og følelsesmæssige udvikling
hos individet og samfundet.
Hvordan: Kommunikation og konfliktløsning kan være med til at forebygge vold. Børn og unge
skal lære at stole på egne fornemmelser for det, der er farligt og de skal vide, hvor de kan finde
hjælp og støtte. De skal arbejde med at føle og tydeliggøre egne grænser og respektere andres.
Således bliver børn og unge ambassadører for værdige relationer og forebyggelse af alle former for
vold. Teater, poesi og billedkunst bruges til at synliggøre og udtrykke svære emner som vold. Hvis
voldsspiralen skal brydes, er forældre vigtige, fordi de fungerer som rollemodeller for deres børn.
Inddragelse i programaktiviteter og arrangementer og møder for forældre samt hjemmebesøg kan
være åbninger til at vise forældre alternativer til straf og vold.
Miljø
Socialt udsatte mennesker er i højere grad udsatte for følger af miljøproblemer og
klimaforandringer, fordi de lever mere udsat, har færre ressourcer til at løse problemerne, og ofte
har mindre politisk indflydelse. Den globale dagsorden har miljø som et af de vigtigste punkter.
Børn er meget optaget af miljøspørgsmål, da de dagligt konfronteres af konsekvenserne for
manglende omsorg for miljøet (manglende affaldshåndtering, adgang til rent drikkevand,
52
53

Bl.a. i base lines for igangværende projekter, fokusgrupper i forbindelse med formulering af projekter og program
Sara Oviedo, vicepræsident for FNs Børnerettighedskomité for Latinamerika

36

luftforurening i storbyerne og oversvømmelser). Overvejelser om miljøet kommer til at indgå som
en del af børns tanker om fremtiden.
Hvordan: Børn skal lære om betydningen af at beskytte miljøet med udgangspunkt i egen hverdag.
Viden om og forståelse af bæredygtighed er en tankegang, der omfatter mere end det fysiske miljø.
Med inspiration fra den bolivianske verdensforståelse med respekten for Pacha Mama, vil
programmet arbejde ud fra en holistisk og bæredygtig vision. Tankerne omsættes til praktiske
aktiviteter som miljøbrigader, grønsagsdyrkning og genbrug. Børnene skal også lære at være med til
at finde løsninger, når katastrofen rammer. De konkrete miljørelaterede aktiviteter har synlige
resultater, og er velegnede til at oplyse og synliggøre problemer og løsninger i det nære samfund.
Det kan samtidig være første skridt til at gå videre med et større miljøengagement på nationalt eller
internationalt plan.
Styrkelse af den etniske og kulturelle identitet
Der er ofte et dilemma hos børn mellem ønsket om lokalt tilhørsforhold og kulturel stolthed og
fascinationen af en global amerikaniseret børne- og ungdomskultur. Den første kan også opleves
som krav og fastholdelse i noget gammeldags og bagudrettet. Den anden kan forbindes med noget
smart og nyt og med en global fælleskultur, der giver plads til egne tanker og holdninger, men
samtidig repræsenterer den en plastificeret massekultur. I Bolivia står specielt de indianske
migrantbørn i risiko for at miste kontakt og traditioner fra landet, og påvirkningen fra bykulturen
fremprovokerer konflikter i familierne. Kultursammenstødet mellem land og by kan give sig udtryk
i racisme og diskrimination og manglende selvværd.
Hvordan: Programmet vil styrke den kulturelle identitet gennem inddragelse af historie, traditioner
og kulturudtryk (leg, dans, teater og kunsthåndværk). Der arbejdes med en integration af elementer
af den oprindelige kultur sammen med de nye kulturelle strømninger og udtryk, som børn er en del
af i et moderne samfund. Denne hybrid skal give plads til en fortsat udvikling af en levende
mangfoldig kultur, der bærer de oprindelige værdier videre. Programsamarbejdet mellem partnere i
flere regioner og mellem de to lande vil medvirke til en afklaring af egen kultur og til en udveksling
og inspiration fra andre kulturudtryk.

7. Målgruppe og partnere
Målgruppe
Den primære direkte målgruppe er socialt udsatte børn med ligelig deltagelse af piger og drenge
samt børn og unge i højrisiko med speciel fokus på piger, som er i den mest sårbare situation.
Målgruppen af socialt udsatte børn er 6–17 år. Børnene er right holders. Der arbejdes med børn i
større eller mindre byer, primært børn der bor i udkanten af byerne, under semirurale forhold, uden
adgang til rindende vand, kloakering og veje. Programmet vil kun i mindre grad arbejde med børn i
landsbyer.
Børnene inviteres til deltagelse ved opsøgende arbejde, eller de hører om og bliver tiltrukket af
programmets aktiviteter. Alle børn er velkomne, og i princippet bliver ingen afvist.
En stor del af målgruppen arbejder: sælger på markeder/gaden, hjælper i byggeriet og
autoværksteder, bærer vand og materialer, hushjælp, høstarbejde mv. Arbejdet går ud over deres
skolegang og sociale dannelse. Især i Bolivia er børnene af indiansk oprindelse. Det er f.eks.
indianske migrantbørn, der er kommet ind fra land til by, og hvor familien taler et andet sprog end
spansk og kommer fra en kultur, der på mange måder adskiller sig fra bykulturen. Børnene lades i
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perioder alene i byen, mens forældrene tager tilbage på landet for at arbejde. Alt dette medfører en
situation af social udsathed. De socialt udsatte børn udtrykker stort behov for at blive anerkendt af
de voksne54: ”Vi vil gerne tages i betragtning i beslutninger – at de lytter til os, tror på os og især
forstår os”. Samtidig udtrykker de, at der er voksne omkring dem, de føler sig beskyttet af.
Fattigdommen er den generelle faktor, der medvirker til social udsathed. I Nicaragua arbejdes der i
Distrikt 4 i Managua med børn og unge i højrisiko, dvs. de lever på gaden som stofmisbrugere og
prostituerede. Afhængighed af lim og andre stoffer er meget udbredt i Nicaragua og delvist i Bolivia
blandt børn og unge på gaden, hvilket komplicerer indsatsen for denne målgruppe.
Den sekundære direkte målgruppe er de voksne og unge, der er i kontakt med børnene i
nærmiljøet. De voksne er forældre, lærere og andre sociale aktører i lokalsamfundet
(socialarbejdere, sundhedsarbejdere, skoleportnere, politibetjente, markedsvagter, markedshandlende, religiøse ledere og medlemmer af bestyrelser i beboerkomiteer). Det er grupper, der
traditionelt udgør magt- og i nogle tilfælde voldsrelationer til børnene. Det er vigtigt at bevidstgøre
dem om børns situation og udvikling og søge alliancer med dem.
Forældrene til børnene i målgruppen er duty bearers på mindre niveau i forhold til deres børns ret til
uddannelse og deltagelse. Mange har ikke et formelt arbejde, men overlever af uformel handel med
varer, madsalg og anden småhandel, samt tøjvask, rengøring, byggeri og andet lavtlønnet arbejde.
En del er kommet fra landet til byen for at få bedre levevilkår og især i Bolivia har mange familier
bevaret deres jordstykke i landsbyen, hvor de kommer fra, og de arbejder på landet i så- og høsttid.
En del af deres drøm om byen er ofte at give deres børn bedre forhold, men deres eget lave
uddannelsesniveau samt arbejdsforhold betyder, at de ikke er i stand til at støtte børnene.
Lærerne er ligeledes duty bearers på mindre niveau i forhold til børnenes uddannelse. Det drejer sig
om lærere, der arbejder på skoler i de kvarterer, hvor de deltagende børn bor. Lærerne har
utilstrækkelig uddannelse til at sikre børnene en god skolegang, hvorfor de også er del af
målgruppen som modtagere af træning. Denne strategiske ydelse vil via fortalervirksomhed søges
overdraget til Undervisningsministeriet. Der arbejdes både med forældre og lærere om
bevidstgørelse og alliancedannelse. Gruppen af unge har selv engang været primær målgruppe, som
kender situationen og de sociale konsekvenser. Mange af dem har deltaget i partnernes aktiviteter
som børn. De unge er selv right holders i forhold til deltagelse og uddannelse.
Partnerne tilhører også den sekundære direkte målgruppe, der gennemgår organisationsudvikling og
kapacitetsopbygning. Partnerne er som repræsentanter for målgruppen af børn right holders.
Social fortalervirksomhed
Den sekundære direkte målgruppe er samtidig målgruppe for den sociale fortalervirksomhed. Det er
lærere, forældre, sociale aktører i lokalsamfundet, herunder social- og sundhedsarbejdere, vagter,
politi, skoleportnere samt repræsentanter for beboerkomiteer og andre NGO’er.
Politisk fortalervirksomhed
Målgruppen for den politiske fortalervirksomhed er politiske beslutningstagere og de institutionelle
aktører. Nationalt: undervisningsministeriet, familieministeriet, sundhedsministeriet. Lokalt:
54

I forbindelse med programforberedelse udførte partnerne en række fokusgruppeinterviews med målgruppen af
børn, der på slående vis giver udtryk for dette, se bl.a. Memoria del Encuentro Managua, august 2014.
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kommunale politiske beslutningstagere, lokale afdelinger af de nævnte ministerier, kommunale
myndigheder og børnekommissioner. Alle er duty bearers i forhold til deres ansvarsområder (Se
bilag O Interessenter).
Der er i målgruppetallet indregnet en udskiftning på ca. 10 % pr. år i komponent A, B og C. I
komponent B er der yderligere indregnet en indfasning.
Komponent A
Børn – interessegrupper, kampagner, rettigheder
Unge frivillige – interessegrupper, kampagner, rettigheder
Forældre – møder, workshop, kampagner, frivillige
Lærere – møder, workshops, kampagner, frivillige
Sociale aktører i lokalsamfundet – møder, workshops
Institutionelle sociale aktører – møder
Komponent B
Børn – lektieklubber, interessegrupper, kampagner
Unge frivillige – lektieklub., interessegr., kampagner, netværk
Forældre – møder, workshops, lektieklubber, kampagner
Lærere – lektieklubber, møder, workshops
Sociale aktører i lokalsamfundet – møder, workshops
Institutionelle sociale aktører – møder
Komponent C
Børn og unge – møder, workshops, resocialisering, empowerm.
Unge frivillige – workshops, fortalervirksomhed, netværk
Forældre – møder, workshops
Lærere – møder, workshops
Sociale aktører i lokalsamfundet – møder, workshops
Institutionelle sociale aktører – møder

År 1
5000
350
960
200
150
50
År 1
0
0
0
0
0
0
År 3
400
30
80
15
30
16

År 2
+500
+ 35
+ 96
+ 20
+ 15
+ 5
År 2
1200
90
450
200
60
20
År 2
+ 40
+ 5
+ 10
+ 2
+ 3
+ 2

År 3
+500
+ 35
+ 96
+ 20
+ 15
+ 5
År 3
+5000
+ 400
+ 800
+ 400
+ 120
+ 30
År 3
+ 40
+ 5
+ 10
+ 2
+ 3
+ 2

I alt
6000
420
1152
240
180
60
I alt
6200
490
1250
600
180
50
I alt
480
40
100
19
36
20

Der er desuden en stor indirekte målgruppe bestående af børn, unge, voksne i familier, skole og
lokalsamfund, som påvirkes af social fortalervirksomhedsaktiviteter.
Partnere
For IBS er det vigtigt, at partnerne har kapaciteten og viljen til at ændre på ulighed og
uretfærdighed. Hermed menes også evnen til at kunne forandre politisk. IBS vil derfor så vidt
muligt arbejde med bevægelser og civilsamfundsorganisationer, der har en græsrodsforankring,
fordi disse har den nødvendige folkelige basis til at kunne forandre. IBS og partnerne deler en
forandringsvision om et inkluderende samfund, hvor børnene deltager fuldt ud, og de voksne
anerkender børn som ligeværdige.
Partnerne arbejder med fokus på børns rettigheder, og specielt med børns deltagelse, organisering
og uddannelse. De arbejder også med kulturudtryk som tilgang og med fokus på kulturel identitet i
den oprindelige befolkning. Der arbejdes i et mindre omfang med organisationer, der arbejder med
børn og unge i højrisiko. De nævnte partnere er alle deltagere i igangværende Danida/CISUfinansierede projekter.
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Partnere i henhold til komponenter og land
Komponent A:
Bolivia: Chasqui, Nicaragua: MILAVF
Komponent B:
Bolivia: COMPA, Inti Phajsi, educar es fiesta, Acción Andina de Educación
Nicaragua: INPRHU Estelí, INPRHU Somoto, INPRHU Ocotal, Tuktan Sirpi, FUNARTE
Komponent C:
Nicaragua: Inhijambia
IBS vælger sine partnere efter et grundigt forarbejde. Strategien er at starte med små
egenfinansierede solidaritetsprojekter for på den måde at afprøve samarbejdet, gerne gennem flere
år. Denne strategi har med succes været afprøvet i Nicaragua, Bolivia og Ghana.
Programmet vil samarbejde med relevante nationale eksisterende netværk og samarbejdsorganer. 55
Overgangen fra at arbejde med projektpartnere til programpartnere vil lettes af, at de fleste af de
hidtidige projekter er blevet udført i et samarbejde af flere partnere, og der er således erfaringer med
partnerskaber mellem flere organisationer i landene og IBS.
Partnere i Bolivia
Chasqui (Løbende budbringer på aymara) er stiftet i 1988 og blev legaliseret i 2000.
Organisationen blev oprettet af en gruppe universitetsstuderende i El Alto, der arbejdede for at sikre
børn og unge fra fattige familier adgang til at studere. De finansierede deres aktiviteter ved at
producere og sælge fødevarer og udvidede efterhånden deres arbejdsområder til sundhed, kultur og
socialt arbejde. Formålet er at styrke migrantbørn og -unge samt deres familier i at blive aktive
medborgere gennem støtte til uddannelse, kultur, sundhed, kommunikation, indkomstskabende
aktiviteter, fortalervirksomhed, samt styrkelse af de lokale organisationer i El Alto. Chasqui
arbejder med børns deltagelse og organisering. Uddannede børneledere er valgt ind som
repræsentanter for børn og unge i bydelsråd. Chasquis øverste myndighed er generalforsamlingen,
der mødes halvårligt.
Chasquis samarbejde med International Børnesolidaritet: 2009-10: solidaritetsprojekt, fra 2011:
CISU projekt.
COMPA (Comunidad de Productores en Artes) er stiftet i 1989. Organisationen opstod omkring
politisk gadeteater i et slumområde i El Alto. Der arbejdes med børn og unge omkring kunst, kultur
og uddannelse. COMPA har oprettet 4 kulturhuse i El Alto, hvor børn deltager i kulturaktiviteter,
og herfra udgår en lang række udadvendte aktiviteter, festivaler, teaterforestillinger og kampagner,
oftest med deltagelse af andre skoler og børneorganisationer fra lokalområdet. COMPA giver
ligeledes workshops til lokale NGO’er og institutioner om brug af kunst og kultur i arbejdet med
børn. COMPA har gode relationer til de lokale skolemyndigheder, der støtter aktiviteter i skolerne
og bl.a. underskriver diplomer til lærere, der har deltaget i COMPA’s kurser. COMPA har bidraget
til formulering af Bolivias nyligt vedtagne uddannelseslov, ligesom COMPA’s pædagogiske
metoder er til inspiration for undervisningsmyndighederne i tilrettelæggelse af nye
undervisningsplaner. Beslutninger tages i fællesråd (ayllu-råd) med tilgang for alle aktive.
COMPAs samarbejde med International Børnesolidaritet: 2003-05: solidaritetsprojekt, fra
2005: Danida/CISU projekt.
55

Se Bilag O Interessenter hvor beskrivelse af netværk og alliancer uddybes, samt partnernes rolle i forhold til disse.
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Inti Phajsi (sol og måne på aymara) er dannet i 2007. Organisationen har et netværk i to
yderdistrikter i El Alto, hvor der arbejdes med børn, unge og forældre - de fleste fra indianske
migrantfamilier fra landet. Inti Phajsis arbejde foregår omkring et aktivitetshus med lektielæsning
samt kulturelle, kreative og rekreative aktiviteter. Der er et tæt samarbejde med de omkringliggende
skoler, hvor Inti Phajsi afholder workshops med sociale, politiske og kulturelle temaer. Indianske
traditioner inddrages i arbejdet, hvor de får nyt liv. Der er en løbende dialog med de lokale
myndigheder om udvikling af undervisningsmetoder. Beslutninger tages i fællesråd (ayllu-råd) med
tilgang for alle aktive.
Inti Phajsis samarbejde med International Børnesolidaritet: 2007-12: solidaritetsprojekt, fra
2012: CISU projekt.
AAE (Acción Andina de Educación) er stiftet i 1992 og arbejder for at fremme tosproget
undervisning med kvalitet i de offentlige skoler i Sucre og Potosi. Gennem arbejdet i skoler i Sucres
yderste barrioer, hvor børnene kommer fra indianske familier, migreret fra landet, opdagede AAE,
hvor forsømte disse børn er efter skoletid. På denne baggrund begyndte AAE i 2010 i samarbejde
med IBS at arbejde med 100 børn efter skoletid i lektieklubber med lektiehjælp og kreative og
rekreative aktiviteter. AAE har opnået, at deres forslag til metode med tosproget undervisning i
byskoler blevet anerkendt af Undervisningsministeriet i Bolivia. Den årlige generalforsamling
beslutter organisationens hovedlinjer i arbejdet.
AAEs samarbejde med International Børnesolidaritet: 2010-12: solidaritetsprojekt, fra 2012:
CISU projekt.
Educar es fiesta (Uddannelse er fest) er dannet i 2000. Organisationen arbejder med børn, unge og
deres familier i 4 barrioer i Cochabamba med personlig og social forandring ved brug af kultur og
undervisning. Et af organisationens formål er at tilbyde lektielæsning til børn og unge for at
afhjælpe den dårlige undervisning, de modtager i skolen. Educar es fiesta udfører en række
udadvendte aktiviteter: teater, musik, cirkus, festivaler og kampagner, ligesom de unge gennemfører
små sociale projekter sammen med beboerne i de barrioer, hvor Educar es fiesta arbejder. Educar es
fiesta har samarbejdsaftaler med omliggende skoler og har et nært samarbejde med
beboerkomiteerne. Educar es fiesta har også som formål at styrke målgruppernes kapacitet til at få
indflydelse på offentlig politik til fordel for børns rettigheder, herunder deres ret til uddannelse. Et
årligt stormøde med personale, frivillige og repræsentanter for målgruppen beslutter
organisationens hovedlinjer i arbejdet.
Educar es fiestas samarbejde med International Børnesolidaritet: 2011-12: solidaritetsprojekt,
fra 2012 CISU projekt.
Partnere i Nicaragua
Tuktan Sirpi (lille barn på Miskito) er dannet i 1996 og legaliseret i 2001. Den opstod som et
projekt for at forbedre de arbejdende børns livsbetingelser i Jinotega. Tuktan Sirpi arbejder med
børn i risiko ud fra et rettighedsbaseret sigte for at fremme deltagelse, organisering og protagonisme
i de forskellige rum for socialisering, og på samme tid udvikle oplysnings- og påvirkningsprocesser
med de aktører og sektorer, som omgiver børnene. Børn er i stigende grad selv blevet politiske
aktører for deres rettigheder og har stor synlighed i lokalsamfundet bl.a. gennem den børnestyrede
radio. Arbejdet tager udgangspunkt i børneklubben med lektiehjælp og kulturelle og rekreative
aktiviteter, som gennem årene har udvidet sin geografiske radius og kommer rundt i barrioer og på
markeder. Den årlige generalforsamling beslutter organisationens hovedlinjer.
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Tuktan Sirpis samarbejde med International Børnesolidaritet: 2001-04: solidaritetsprojekt,
fra 2004 Danida projekt.
INPRHU (Instituto de Promoción Humana) er en stiftelse grundlagt i 1966 og legaliseret i 1979.
Formålet er social udvikling gennem en række tematiske programmer. INPRHU’s program for
børn, familie og lokalsamfund arbejder med børn i risiko ud fra et rettighedsperspektiv. En stor del
af dette arbejde foregår omkring fattige barrioer og markeder, hvor igangsættelse af sociale netværk
er en central aktivitet. INPRHU er en væsentlig aktør på børneområdet i Nicaragua, og har gode
kontakter til relevante myndigheder og skiftende regeringer. Der er et ansat personale og et
varierende antal frivillige. INPRHU arbejder bevidst med den strategi, at tidligere projektbørn
bevarer en tilknytning til organisationen gennem frivilligt arbejde. INPRHU har en
medlemsforsamling, der mødes en gang om året. Her vedtages hovedlinjer i arbejdet.
INPRHU arbejder i Managua, på Atlanterhavskysten og i Estelí, Ocotal og Somoto. Der er én fælles
legalisering, men hver afdeling har teknisk og økonomisk selvbestemmelse, hvorved de hver især
kan lave individuelle kontrakter, og hver afdeling arbejder med afsæt i deres specifikke kontekst.
INPRHU Estelí, Ocotal og Somoto vil deltage i programmet.
INPRHU Estelí, Ocotal, Somotos samarbejde med International Børnesolidaritet: fra 2004
Danida projekt.
FUNARTE. (Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil) er dannet i 1989 i Estelí.
Organisationen arbejder med social og følelsesmæssig udvikling hos socialt udsatte børn. Konkret
udføres workshops for børn og unge i billedkunst omkring rekonstruktion af de arbejdende børns
kulturelle identitet og historie. Der arbejdes med kollektive processer, og formålet er at synliggøre
børns vilkår og visioner for fremtiden og for samfundsudviklingen. Resultatet kan ses som
murmalerier (muralismo) i hele byen. Forældre og sociale aktører bliver inddraget i arbejdet via
møder og aktiviteter, der reflekterer over børns ret til omsorg og deltagelse, kulturel identitet, køn,
miljø og fredskultur. Den årlige generalforsamling beslutter organisationens hovedlinjer i arbejdet.
FUNARTEs samarbejde med International Børnesolidaritet: 2010-11: solidaritetsprojekt, fra
2009 kunstnerisk konsulent i Alfabetiseringsprojektet (Danida), fra 2012: Danida projekt.
Inhijambia. (kvinden, der rækker mod stjernerne på nahuatl) blev grundlagt i 2000 og legaliseret i
2001. Organisationen arbejder med base i Managua med børn og unge i højrisiko, specielt de der
har problemer med stofmisbrug, seksuelt misbrug og prostitution. Målgruppen har traditionelt været
piger, men omfatter i stigende grad også drenge. Arbejdet omhandler opbygning af værdier,
holdninger, evner, skole, faglig uddannelse. Børn og unge skal kunne indgå i sociale, familie- og
arbejdssituationer og få et uafhængigt og værdigt liv. Der arbejdes med basis i huse, hvor
målgruppen deltager i aktiviteter, der fremmer selvværd og socialitet. Inhijambias styrke er en
fordomsfri og ungevenlig tilgang til den marginaliserede målgruppe. Organisationen har en
generalforsamling sammensat af personer med engagement og vilje til at gøre noget for børn og
unge.
Inhijambias samarbejde med International Børnesolidaritet: 2002-: solidaritetsprojekt, fra
2006: Danida projekt.
MILAVF. (Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores) blev oprettet 1992 som afløser for
den sandinistiske børnebevægelse. MILAVF er en bred, dynamisk, kreativ og participativ
bevægelse, der arbejder på at danne, bevidstgøre og skabe offentlig mening og stille forslag til
staten på centralt og lokalt niveau om politiske tiltag til fordel for de nicaraguanske børn. MILAVF
har i mange år modtaget finansiering af IBS med vægt på børns deltagelse og politisk
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fortalervirksomhed. I løbet af gennemførelsen af disse projekter har MILAVF udvidet sine
aktiviteter til de fleste departementer i landet, og blevet en ledende organisation i temaerne:
deltagelse, organisering og rekreation. Organisationen har en generalforsamling med deltagelse af
frivillige og børnerepræsentanter.
MILAVFs samarbejde med International Børnesolidaritet: 1992-2000: solidaritetsprojekt, fra
1994: Danida projekt.

8. Oplysningsvirksomhed i Danmark
IBS arbejder i Danmark med oplysning om og solidaritet med børn i den fattige del af verden.
Der er gennem årene udarbejdet mange materialer, der omhandler børneliv i den fattige del af
verden. Rammerne er børns sociale kontekst med fattigdom og arbejde, men også skolegang,
venskab og drømme. De viser stærke børn, der sammen kæmper for deres rettigheder. Materialet
består af bøger og film, aktivitetskufferter, mindre mobile udstillinger, aktivitetstilbuddet Det
Latinamerikanske Marked og Santaclara.dk, den interaktive hjemmeside for børn. Gennem
materialerne sikres de børn, der deltager i projekterne i Latinamerika, en stemme, der bliver hørt af
IBS’ målgruppe i Danmark.
IBS’ målgruppe er primært børn i alderen 5-9 år, der har daginstitutioner eller skoler som ramme.
De har samme alder som børn i projekterne, og formidling gennem krop og sanser har fungeret
gennem udlånte materialer eller på Det Latinamerikanske Marked i tilknytning til IBS’ lokaler. En
anden målgruppe lærere og medlemmer af IBS’ basisorganisationer, hvoraf mange arbejder med
børn og unge og dermed har en naturlig interesse for temaet. Formidlingen foregår på kongresser og
andre møder med udstillinger, oplæg og filmfremvisning, uddeling af materialer og samtaler. En
forholdsmæssig ny målgruppe er gymnasieklasser med spansk som tilvalgsfag. De bruger IBS’
undervisningsmateriale på spansk og kan besøge Det Latinamerikanske Marked for at lære om
udviklingsprojekter og øve spanske samtaler.
I indeværende programfase er der planlagt et 10 dage besøg af 6 personer – fordelt med 3 fra
Bolivia og 3 fra Nicaragua. Deltagerne vil være 2 børn, 2 unge promotorer og 2
lektieklubundervisere. Besøget vil have karakter af oplysning og erfaringsudveksling. Gennem IBS’
basisorganisationer er der adgang til relevante kontakter og besøgssteder og dermed et brugbart
forum for erfaringsudveksling. Lektiecafeer og fritidshjem er i den forbindelse oplagte
besøgssteder. Besøget søges placeret på et tidspunkt, hvor der vil være større arrangementer i
basisorganisationerne, så oplysningseffekten bliver optimeret. Fortællinger og fotos vil kunne
findes på IBS’ egen hjemmeside og på basisorganisationernes hjemmesider. Det tilstræbes at der
skabes kontakter, så erfaringsudvekslingen efter besøget kan fortsætte på distancen. Besøget vil
blive præsenteret gennem små hæfter, der fortæller om børns liv og betydningen af at deltage i
programmet.
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9. Output og indikatorer
Programmål 1
12.200 Socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia samt 480 børn og unge i højrisiko i Nicaragua
modtager uddannelse med kvalitet og uden vold, og har selvværd og sociale kompetencer til at
kunne agere i eget liv og sammen deltage i samfundet.
Output 1.1 (Komponent A)
200 interessegrupper til empowerment af 6.000 børn etableret.
Indikator: 90% af børnene har deltaget regelmæssigt (75% fremmøde).
Output 1.2 (Komponent A)
30 børneråd/børneudvalg, etableret, der repræsenterer børn i politisk fortalervirksomhed.
Indikator: Demokratiske procedurer for børnegrupper er konsolideret hos partnerne (gruppens
Code of Conduct for kommunikation, valgprocedurer).
Output 1.3 (Komponent A)
30 kurser om kommunikation i.f.t. fortalervirksomhed afholdt for 600 børn.
Indikator: 90% af de deltagende børn har gennemført workshopforløb om kommunikation.
Output 1.4 (Komponent A)
300 lokale kampagner for børns rettigheder gennemført.
Indikator: Børn fra interessegrupper har gennemført mindst 1 udadvendt aktivitet om året.
Output 1.5 (Komponent B)
120 lektieklubber til empowerment af 6.200 børn etableret.
Indikator: 90% af børnene har deltaget regelmæssigt i lektieklubberne (80% fremmøde).
Output 1.6 (Komponent B)
160 kampagner i lokalsamfundet for børns ret til uddannelse afholdt.
Indikator: Børn fra hver lektieklub har gennemført mindst 1 udadvendt aktivitet om året.
Output 1.7 (Komponent C)
50 workshopforløb for 480 børn og unge i højrisiko om seksuelle rettigheder og HIV/AIDS
gennemført.
Indikator: 480 børn og unge har gennemført forløbet.
Output 1.8 (Komponent C)
Resocialiseringsforløb for 480 børn og unge i højrisiko gennemført.
Indikator: 480 børn og unge i højrisiko har deltaget i processen for at lægge livet på gaden bag sig
og 20% har gennemført processen.
Output 1.9 (Komponent C)
Netværk af unge frivillige promotorer fra målgruppen udviklet.
Indikator: Unge frivillige promotorer har gennemført mindst 1 udadvendt aktivitet om året.
Programmål 2
950 unge frivillige, 2.500 forældre, 800 lærere og 400 sociale aktører (komponent A, B, C) samt 12
partnere i Nicaragua og Bolivia med indflydelse på børnenes situation støtter børns ret til
uddannelse, deltagelse og inklusion.
Output 2.1
Uddannelsesforløb for 950 unge frivillige om interessegrupper og lektieklubmetoden afholdt.
Indikator: 950 unge frivillige uddannet med certifikat.
Output 2.2
Netværk af unge frivillige udviklet.
Indikator: 950 unge frivillige i mindst 2 årlige netværksaktiviteter.
Output 2.3
150 møder for 2.500 forældre om assertiv kommunikation med børn afholdt.
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Indikator: 80 % af 2.400 forældre og 40 % af 100 forældre har deltaget i mindst 1 møde.
Output 2.4
50 workshops for 800 lærere om Uddannelse for livet afholdt.
Indikator: 800 lærere har deltaget i workshops.
Output 2.5
80 møder for 400 sociale aktører om børns rettigheder afholdt.
Indikator: 400 sociale aktører har deltaget i møder og/eller støttet lokale aktiviteter.
Output 2.6
Fælles fora udviklet for udveksling af viden og opbygning af kapacitet mellem partnerne.
Indikator: Partnernes fælles procedurer og planlægning.
Programmål 3
12 partnere i Nicaragua og Bolivia har opnået, at offentlige institutioner og andre organisationer,
lokalt og nationalt, delvist eller totalt bruger de modeller og metoder, der er udviklet sammen med
børn og unge gennem programmets strategiske serviceydelser.
Output 3.1
Manualer for modeller og metoder for programmets 3 komponenter præsenteret.
Indikator: Resultater, metoder og modeller er præsenteret i offentlige fora.
Output 3.2
Undersøgelser af børns rettighedssituation præsenteret.
Indikator: Mindst 2 studier eller forslag til forbedring af børns rettighedssituation præsenteret i
offentlige fora i Nicaragua og Bolivia.
Output 3.3
Nationale kampagner for børns rettigheder gennemført.
Indikator: Mindst 1 kampagne årligt i Nicaragua og Bolivia til forbedring af børns
rettighedssituation.

10. Management og organisering
10.1 Organisatorisk struktur og ansvarsfordeling i den danske organisation
Styrelsen i IBS har det overordnede ansvar for organisationens aktiviteter.
Det direkte ansvar for projekt- og programaktiviteter er placeret hos de ansatte i sekretariatet i
København. Sekretariatslederen har ansvar i forhold til økonomi og rapportering. Projektsekretæren
har ansvar i forhold til aktiviteter og pædagogisk faglighed.
Programkontorerne i Nicaragua og Bolivia har den direkte kontakt med partnerne og træffer
nødvendige dag-til-dag beslutninger. Større beslutninger træffes af sekretariatet i København, der
også foretager regelmæssige tilsynsbesøg.
Sekretariatslederen og projektsekretæren holder styrelsen underrettet om udviklingen i programmet.
Styrelsen inddrages, såfremt der i implementeringsperioden skal træffes beslutninger om større
ændringer i det fastsatte programkoncept. I sådanne tilfælde vil CISU blive konsulteret.

10.2 Organisering og ansvarsfordeling i selve programmet
Denne programfase vil have et atypisk forløb, idet 3 eksisterende projekter, der er uafhængige af
programmet, vil have udløb i programfasen. Kun to partnere vil være med fra start, mens andre
indtræder successivt ved diverse projekters udløb.
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Dette påvirker organiseringen af programmet, idet der kun gradvist kan opbygges en organisering
og struktur. Dette betyder, at der ikke i de første 1-1½ år vil blive ansat en programansvarlig i
henholdsvis Bolivia og Nicaragua. Programansvaret og koordineringen vil i denne periode blive
varetaget ved 3 årlige besøg af 1 måneds varighed af en konsulent tilknyttet IBS i Danmark.
Landekontorerne vil dog i et vist omfang have servicerende funktioner i forhold til opbygningen.
Programtilgangen til arbejdet vil inddrage de partnere, der endnu ikke er fuldt integreret i
programmet, gennem deres deltagelse i kommunikations- og udvekslingstiltag.
Organiseringen vil være følgende: Overordnet er IBS ansvarlig for programmet. Dette indebærer
økonomi, rapporteringer til CISU, tilsynsbesøg og faglige input.
En konsulent, ansat af IBS i Danmark, vil i de første 1-2 år have den koordinerende funktion i
forhold til opstart og partnernes successive indgang i programmet. Herefter ansættes en
programkoordinator i hvert land. Programkoordinatorerne vil være placeret på IBS’
landeprogramkontorer. I programkoordinatorernes ansvarsområde ligger afrapportering og kontakt
til IBS’ sekretariat, kontakt, kommunikation og koordinering med partnere og andre aktører,
koordinering af programkomiteens arbejde, kontakt til og ansvar for erfaringsudveksling med det
andet programland.
Ved programmets start nedsættes der en programkomité i hvert land med repræsentanter fra
partnerne, landeprogramkoordinator og fortaleransvarlig og (efter behov) målgrupperne. Partnere,
der endnu ikke er indtrådt i programmet, deltager i det omfang, der berøres temaer af relevans.
Programmets administrator deltager ligeledes efter behov. Den ansatte danske konsulent deltager i
møderne i forbindelse med besøgene. Programkomiteen har en rolle som styregruppe med ansvar
for koordineringen af tiltag og aktiviteter, opfølgning og monitorering, udvikling og justering af
strategier, planlægning af fortalervirksomhed, erfaringsudveksling og læring. Programkomiteen
holder møde hver 3. måned.
Programkomiteens arbejde vil underlægges den samarbejdsaftale, der er indgået mellem partnere og
IBS.
En gang årligt holdes der et regionalt fælles møde mellem repræsentanter for de to
landeprogramkomiteer for erfaringsudveksling og programudvikling.
Hver partner er ansvarlig for egne aktiviteter i programmet, og hver partner ansætter en
programansvarlig person, der tillige med organisationens direktør deltager i programkomiteen.
Der vil foregå udvekslingsmøder mellem frivillige og børn – nationalt og regionalt, de sidste
skiftevis i Bolivia og Nicaragua. Se bilag F Organisering af programmet.

10.3 Administrative procedurer og finansiel forvaltning
Samarbejdet sker på baggrund af detaljeret programdokument, budget og underskrevne
samarbejdsaftaler mellem partnerne og IBS.
Der findes i programlandene detaljerede manualer for administration og finansiel forvaltning. Der
vil yderligere i programfasen indgå træning i Mango.
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Partnerne udarbejder tekniske kvartalsrapporter, som dels bliver behandlet i programkomiteen og
dels bliver brugt til udarbejdelsen af programmets tekniske kvartalsrapport. Denne rapport
udarbejdes af landeprogramkoordinatoren og sendes til IBS’ sekretariat i København.
Landeprogramkoordinatoren udarbejder ligeledes en teknisk årsrapport, som danner grundlag for
statusrapporten til CISU.
Ændringer i programaktiviteter drøftes i programkomiteen og forelægges derefter IBS til endelig
afgørelse.
Partnerne udarbejder kvartalsregnskaber, som bliver brugt til udarbejdelse af programmets
kvartalsregnskab. Dette udarbejdes af administratoren, som er ansat på IBS’ landekontor, og sendes
til sekretariatet i København. Kvartalsregnskaberne er ledsaget af nødvendige kommentarer og
analyser. Med baggrund i kvartalsregnskabet og aktivitetsudviklingen fremsendes ligeledes en
udbetalingsanmodning for næste kvartal. Bankoverførslen sker efter sekretariatets godkendelse af
teknisk rapport og kvartalsregnskab.
Ændringer i programbudgettet drøftes i programkomiteen og forelægges derefter IBS til endelig
godkendelse.
Der udarbejdes ligeledes et årsregnskab. Der foregår 2 årlige revisioner i programlandene –
gennemført af et statsanerkendt revisionsfirma. På baggrund af de reviderede regnskaber i
programlandene udarbejder IBS et samlet programregnskab, som revideres af et statsautoriseret
revisionsfirma i Danmark.

11. Forudsætninger og risici
Programmets succes afhænger af en række forudsætninger, som skal være til stede for at opnå de
forventede mål og resultater. Samtidigt er det vigtigt at være opmærksom på risici i forbindelse med
arbejdet for at kunne formindske virkningen af disse. I forbindelse med programformuleringen
analyserede partnere i Nicaragua og Bolivia med SWOT kontekst og egne kræfter, ligesom
problem- og kontekstanalyse blev behandlet i den fælles programfærdiggørelse i Managua.
Forudsætninger og risiko vil løbende blive analyseret i forbindelse med programarbejdet for på den
måde at sikre tilpasning af strategier til konteksten.

11.1 Forudsætninger
Målgruppens deltagelse: Børn, unge, forældre, lærere og andre voksne sociale aktører omkring
børnene har tillid til partnerne og er interesserede i at bruge tid og kræfter på aktiviteterne i
programmet. Dette sikres ved at lægge strategier for arbejdet i samarbejde med målgruppen og
sikre, at metodetilgange er attraktive og tager hensyn til alder.
Duty bearers’ åbenhed: Beslutningstagere og myndigheder i den offentlige sektor, lokalt og
nationalt, har interesse i at opfylde børns rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen i
Nicaragua og Bolivia. De nationale forfatninger, Børnelove, Uddannelseslove m.v. garanterer børns
rettigheder og søges ført ud i livet. Det medfører en vis åbenhed for at lytte til forslag fra partnerne
til, hvordan den offentlige service kan ydes på mere effektiv måde. Lokal – og nationalregeringer
afsætter stadig øgede budgetter til sociale opgaver, men selvom de sociale budgetter endnu ikke kan
dække de reelle behov, så giver regeringernes hensigt om at forbedre den sociale service dog rum
for at få gennemført forslag til forandringer.
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11.2 Risici
Målgruppens deltagelse: Såvel børn som unge og voksne i målgruppen er fattigdomsramt, hvilket
på forskellig vis giver begrænsninger i ressourcer i forhold til at deltage og til frivilligt arbejde.
Børn kan blive pålagt af familien – eller selv vælge - at støtte familiens indtægt gennem arbejde, så
de ikke kan deltage i programaktiviteterne. Dette søges imødegået ved refleksioner med børn og
familie om vigtigheden af barnets deltagelse – af hensyn til barnets liv nu og i fremtiden og med
hensyntagen til familiens situation. For unges og voksnes vedkommende kompenseres der for tiden
brugt til frivillige aktiviteter gennem tilbud om forøgelse af deres viden og kompetencer. Det søges
at sikre, at opkvalificeringen kan dokumenteres med diplomer, som de unge og voksne frivillige kan
bruge i deres jobsituation.
Duty bearers’ åbenhed: Der er både i Nicaragua og Bolivia en vis skepsis fra regeringernes side i
forhold til NGO’er, mens såkaldt sociale organisationer – i Nicaragua for en dels vedkommende
opstået på initiativ af regeringen, i Bolivia især beboerorganisationerne (juntas vecinales) – opfattes
som de mest autentiske fortalere for befolkningen. Det er dog først og fremmest i Nicaragua, til dels
i Bolivia, lykkedes partnerne at have koordinering og samarbejde med beslutningstagere og
myndigheder. Dette lykkes ved at satse grundigt på det lokale arbejde. Når det først er rodfæstet,
åbnes vejen for samarbejde og indflydelse på myndigheder i departementer og på nationalt plan. En
anden vigtig faktor er indgåelse af alliancer og netværksskabelse med andre ligesindede
organisationer.
Der skal i programperioden være valg i Nicaragua, men det forventes, at den aktuelle regering vil
blive genvalgt, og at den politiske stabilitet vil fortsætte. Hvis dette mod forventning ikke sker, vil
programmets partnere og IBS søge at tage de nødvendige tiltag for at afbøde risici for opfyldelse af
programmets mål.
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12. Budget
All figures in 1000 d.kr.

Budgetoverview:

2015

1. Programaktiviteter

1.576

4.396

6.234

60

265

170

114

326

448

213

1101 7

1750

4987

6852

2402

15991 100

916
443

1.509
2.318

3.292
2.577

1.229
847

6946 48
6185 43
0

2. Andre aktiviteter
3. Administration og revision
Total programme budget
1. Programmeactivities divided by:
1.A Countries/regions:
Nicaragua
Bolivia

2016

2017

2018
2.189

I alt

Pct.

14395 90
495 3

Country/region
Globale aktiviteter

67

219

165

63

514 4

Ikke planlagte aktiviteter

50

100

50

50

250 2

Budget margin (max 5% af projektaktiviteter)

100

250

150

Programmeactivities by country/region
1.B thematic areas/sectors

1576

4396

6234

2189

14395 100

Komponent A

1.016

1.550

1.577

558

4701 33

Komponent B

0

1.794

3.763

1.321

6878 48

Komponent C

410

702

694

260

2066 14

50
100
1576

100
250
4396

50
150
6234

50

60

40
75

24
75
71

Ikke planlagte aktiviteter
Budget margin (max 5% af projektaktiviteter)

Programactivities by themes/sectors
2. Andre aktiviteter
Appraisals
Supervision & monitoring
Evaluering

60

150
265

170

114
114

326
326

448
448

Oplysning i Danmark

I alt
3. Administration and revision
Revision
Dansk administration

Total

-

500 3

2189

250 2
500 3
14395
100
124
150
71
150
495

60
153
213

60
1041
1101
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