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Tak for støtten i 2020
100% for Børnenes mærkesag er at
forbedre vilkårene for børn og unge
i udviklingslandene. De er en enorm
ressource som iværksættere og aktive
samfundsborgere. Vi mener, at de skal
høres, inddrages og være med til at
bestemme, hvordan deres samfund
skal formes gennem et aktivt medborgerskab.
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100% arbejder der, hvor ingen andre
er – og gør en forskel for børn og unge,
som ellers ville være glemte. I 100%
mener vi, at alle børn skal have en fair
chance og mulighed for at opnå deres
fulde potentiale. Det er der mange af
de børn og unge, som vi arbejder med
der er afskåret fra på grund af fattigdom, diskrimination og andre barrierer
som det sted, de bor, eller det køn, de
tilhører. Når børn ikke får en fair chance
i livet, får det livslange konsekvenser for
dem selv og for samfundet, fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud i fremtiden.
Covid-19 har fyldt rigtig meget i vores
arbejde i 2020. Både i Ghana og Kenya
har myndighederne gennemført en
økonomisk nedlukning af samfundet
i stil med, hvad vi kender i Danmark.
I Kenya har man også gennemført
udgangsforbud. Det har været svært for
mange familier, blandt andet i Mololon-
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go slumområdet i Kenya, hvor 100% for
Børnene arbejder. Her lever de fleste
for under en dollar om dagen.
De lever af småjobs eller har små
butikker. Det har de ikke haft mulighed
for under covid-19. Skolerne har også
været lukkede – og vi har desværre
oplevet at mange unge piger er blevet
gravide i den periode. I den forbindelse
har 100% for Børnene støttet forskellige
krisecentre for gravide unge kvinder,
så de har en tryg ramme sammen med
deres spædbørn. På centrene lærer
de spædbarnspleje samtidigt med, at
vi, sammen med vores lokale partnere
og gennem stærke partnerskaber med
danske virksomheder, forsøger at finde
nye veje og muligheder for at styrke
den daglige indkomst – særligt for
kvinder.
Ved afslutningen af dette regnskabsår, vil jeg også gerne sige en varm tak
til 100% for Børnenes bestyrelse og
frivillige. De har ydet en ekstraordinær
indsats i 2020, hvor meget af arbejdet
er foregået på de digitale platforme.
Vi er lykkedes med at finde nye måder
at samarbejde på – og jeg er taknemmelig for al den tid, som de har dedikeret til arbejdet for nogle af verdens
fattigste børn og unge.
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Uden ildsjæle, trofaste private støtter og
medlemmer ville små danske civilsamfundsorganisationer, som 100% for Børnene ikke kunne klare sig.
Tusind tak for jeres engagement.
I samme forbindelse vil jeg gerne sige en
særlig tak til Jacob Holdt for at invitere
100% for Børnene ind i Ubuntu-huset i
Købmagergade, hvor vores sekretariat nu
har hjemme. Det er en daglig inspiration
at arbejde i et så gavmildt og dygtigt hus
side om side med andre passionerede små
danske civilsamfundsorganisationer. De nye
rammer har også gjort det muligt for sekretariatet at styrke nærheden til organisationens frivillige – som bliver flere og flere.
En stor tak til alle jer, der bruger timer på
100% for Børnene.
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Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i
2021.

Camilla Legendre
Daglig leder
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Gadebørnene i slummen
Gadebørn er i dag en differentieret gruppe af migrantbørn, slumbørn, børn fra
gadefamilier og forældreløse børn. Det
kræver nye metoder at indfange en så
stor og kompleks gruppe.
I slumområdet Machakos i Kenya, hvor
100% for Børnene arbejder, bor mange
børn på gaden. Hovedsageligt som et
resultat af fattigdom og fattigdomsrelaterede problemer hvilket inkluderer vold,
misbrug og omsorgssvigt. De skubbes
ud på gaderne i desperation og i den tro,
at de ikke har andre steder at gå hen.

Et voksende antal af Machakos gadebørn ender med at tilbringe det meste
af deres liv på institutioner. Dette har vist
sig, at havde negative virkninger på
børnenes velvære, rettigheder og fremtidige muligheder. Derfor har det overordnede mål med vores projekter i 2020
været at udføre bæredygtige aktiviteter,
der adresserer årsagerne til hvorfor børn
forlader deres familie for at flytte på
gaden. På den måde håber vi at kunne
støtte familierne således at flere børn
kan vælge at blive i hjemmet.
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Reproduktiv sundhed
og rettigheder i Kenya
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Vi startede i 2019 et 2-årigt projekt for at styrke seksualundervisningen i Kenya. Det arbejde har vi fortsat i 2020. Det er et
initiativ vi har taget, fordi vi i løbet af de sidste 10 år har oplevet
et generelt behov for mere viden på området. Mange unge frygter, at de må droppe ud af skolen på grund af for tidlig graviditet.
Både piger og drenge efterspørger de værktøjer, der skal til,
for at de bedre kan planlægge, hvordan og hvornår de vil stifte
familie.
Vi arbejder med 34 skoler i landet med midler fra CISU
(Civilsamfund i Udvikling). Vores arbejde skal styrke seksualundervisningen i Kenya, men på en måde som samtidig skaber
en bedre dynamik mellem elever og lærere i klasseværelserne.
Eleverne skal være aktivt involveret i undervisningen. Ved at promovere nye undervisningsmetoder vil vi styrke elever af begge
køn til at tænke selvstændigt og kritisk. Endvidere stræber vores
nye fokus på at styrke kapaciteten hos partnerne i Syd i forhold
til at kunne engagere flere i at sprede oplysning om seksuelle
sygdomme og reproduktive rettigheder.
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Stærk ungedeltagelse ved
valget i Ghana
I december 2020 var der præsidentvalg i Ghana.
I den forbindelse gennemførte 100% for Børnene
to projekter. Det første projekt tog sit udgangspunkt i uddannelse af unge fredsambassadører til
at sikre fred under valget i 3 konfliktramte områder i det nordlige Ghana.
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Det gik rigtig godt – og 100% for Børnenes repræsentant Camilla Nielsen Englyst, var med flere af
de unge mennesker ude på valgstederne i Ghana.
De unge fredsambassadører var stolte over at
kunne bidrage til en fredelig valgproces i deres
respektive områder. I samme forbindelse har
100% for børnene også støttet unges deltagelse
i valget. Det har vi blandt andet gjort gennem
dialogseminarer, hvor de unge havde mulighed
for at tale direkte med valgkandidaterne – og give
udtryk for deres prioriteter.
Ghana har en meget ung befolkning, hvoraf 57 %
er under 25 år. Derfor er det vigtigt, at de unges
prioriteter også bliver politiske prioriteter. I forhold
til den data, som begge projekter har indsamlet,
er prioriteterne for de unge: uddannelse, sundhed
og beskæftigelse. Både uddannelse og sundhed
var mærkesager under valget. Det lover godt for
fremtiden i Ghana, hvor den nye præsident
hedder H.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.
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Større inklusion
på arbejdsmarkedet for
unge med
særlige behov
Sammen med vores stærke partner, Association
for the Physically Disabled (APDK), bygger vi
videre på de gode erfaringer vi sammen har gjort
os for at mindske stigma mod personer med
særlige behov.
Derfor er vi gået sammen om et projekt, der
handler om at få unge med særlige behov ud på
arbejdsmarkedet. Den kenyanske stat har forpligtet sig til at mindst 2 % af arbejdsstyrken skal være
mennesker med særlige behov, men implementeringen halter lidt. Det vi vil gerne gøre noget
ved. Derfor fokuserer projektet både på at styrke
selvværdet og selvtilliden blandt unge med
særlige behov, så de får troen på at de har noget
vigtigt at bidrage med i det kenyanske samfund –
samt at forsøge at matche de unge med statslige
og private virksomheder, som ser muligheder
fremfor begrænsninger.
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Børn med
særlige behov
Vi har en ambitiøs målsætning om at afstigmatisere handicap ved at styrke handicappede børns
trivsel i Kenya. Sammen med vores partner, Association for the Physially Disabled in Kenya (APDK),
tilbyder vi børn med manglende lemmer proteser
og genoptræning. Lige nu er der kun råd til at
arbejde med 15 børn, fordi programmet er dyrt.
Det er en skam, for de børn som har været i forløbet, har alle fået det markant bedre.
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Det er vigtigt, at landet på sigt overtager NGO’ernes rolle, når det kommer til at hjælpe børn med
særlige behov. Derfor har vi iværksat oplysningsarbejde for forældrene, så de kan være med til at
afstigmatisere handicap og imødekomme børnenes behov i hjemmet.
Som forældre i de kenyanske slumområder,
opstår der hurtigt uforudsete sundhedsudgifter,
mens det daglige kostbehov i forvejen er svært at
finansiere. Derfor støtter vi også forældrene med
opstart af små forretninger (frisør-forretninger, kiosker, tøjbutikker), så de kan spare penge sammen.
Det er altafgørende for børnenes fremtid, at deres
forældre har en fast indkomst. Lige nu tjener forældrene cirka 1500 kenyanske shilling ekstra om
ugen på grund af projektet.
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Skolebyggeriet
er i fuld gang i Pebi
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2020 blev året hvor vi startede etableringen af vores statsgodkendte skole i Pebi. Det, at skolen allerede før den er bygget er
statsgodkendt betyder, at den ghanesiske stat snart får ansvaret
for lærerlønninger, vedligeholdelse og drift. Det er vigtigt, fordi
det øger bæredygtigheden i lokalsamfundet og gør dette langt
mindre donorafhængigt. Vi har samlet den bedste tekniske
lokalviden i Ghana – og er indgået i et stærkt partnerskab med
ingeniører uden grænser (IUG). Der er knyttet to faste frivillige
IUG-ingeniører på projektet, som står for den overordnede
kvalitetssikring.
Med skolen, vil børnene i lokalsamfundet, være sikret uddannelse langt ud i fremtiden. På den måde forebygger vi migration
til storbyen og øger chancen for udvikling i lokalsamfundet.
Uddannelse er særlig vigtigt nu for det lille fiskersamfund i Pebi,
som får stadig sværere ved at overleve gennem fiskeri alene.
Vi glæder os til at vise billeder af den færdige skolebygning i
løbet af 2021.

Årsrapport_2020.indd 17

28/05/2021 12.37

18
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Partnerskaber med danske
uddannelsesinstitutioner
100% for Børnene opsøger- og bliver
opsøgt af mindre danske civilsamfundsorganisationer. Vi søger at koordinere
vores indsatser, så vi ikke modarbejder
hinanden, men i stedet lærer af hinandens erfaringer – og gør hinanden gensidigt stærkere. Sammen kan vi nå endnu
flere sårbare børn og unge.
I 2020 har vi også styrket partnerskabet
med danske uddannelsesinstitutioner.
Der er mange studerende, som søger
hjælp til at gøre en forskel for udsatte
børn og unge i verden. Vi oplever, det er
vigtigt for de studerende at gøre en forskel under deres studier – og det gør de
i hvert fald i 100% for Børnene. En af de
uddannelsesinstitutioner, vi samarbejder
med, er Københavns Professionshøjskole. Danske socialrådgiverstuderende
får mulighed for at arbejde både i Ghana
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og Kenya i et læringsforløb struktureret
i samarbejde med os.
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Det har været meget gavnligt både
for 100% for Børnene, vores partnere i
Syd og for de studerende, som oftest
fortsætter som frivillige efterfølgende.
Vi samarbejder også med Københavns
Universitet (KU), hvor studerende får
mulighed for at styrke deres evner til
at omsætte viden til praksis, når de
arbejder sammen med vores sekretariat
i Danmark.
I 2020 startede vi også et samarbejde
med Københavns Erhvervsakademi.
Gennem praktikophold hjælper deres
studerende os med vores visuelle identitet og digitalisering af vores forskellige
platforme.
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Engagementsarbejde
i Danmark
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Vores oplysningsarbejde i 2020 har i høj grad været formet af et
ønske om ikke blot at ville informere, men også engagerer danskerne i det udviklingsarbejde vi laver i Kenya og Ghana. Vi tror
på, at vi med den rette tilgang kan få vores udviklingsprojekter til
også at blive engagementsprojekter, som kan få danskerne til at
handle for en bedre og mere solidarisk verden.
Det er vores projekt i Århus et fint eksempel på. Her har vi et
ønske om at engagere unge århusianere i udviklingsarbejde
og FN’s Verdensmål. Med udgangspunkt i en række kreative
produktioner skabt af unge i Ghana, Kenya og Zambia skal de
unge århusianere skrive rim over temaerne ‘At være på kanten af
samfundet’, ‘Stigmatisering og diskrimination’ og ‘At mangle en
stemme’. De unge århusianere tager udgangspunkt i 100% for
Børnenes fotobog og øvelseshæftet Position, hvor billeder og
beretninger om gadebørn i Ghana fortæller om livet på kanten
af samfundet, om samfundets holdninger til gadebørn og om
at give de unge på gaden en stemme. Temaerne er udvalgt på
baggrund af de både lokale og globale problemstillinger, som
vi arbejder med. Det drejer sig for eksempel om fattigdom, høj
arbejdsløshed blandt unge, dårlige uddannelsesmuligheder og
ulighed mellem kønnene, som alt sammen relaterer sig til flere
af FN’s Verdensmål.
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TAK TIL ALLE JER DER HAR
VÆRET MED TIL AT SPREDE
DE KONSTRUKTIVE HISTORIER OM BØRN OG UNGE I
KENYA OG GHANA.
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Danske ældre medborgere
skal engageres
i udviklingsarbejdet
I 100% for Børnene vil vi gerne engagere
ældre medborgere. Vi har allerede stor
glæde af frivillige, som efter et langt liv
på arbejdsmarkedet, gerne vil bruge
deres faglighed til at gøre en forskel
for andre. Vi samarbejder allerede med
Ingeniører uden Grænser (IUG) omkring det bæredygtige skolebyggeri i
lokalsamfundet Pebi, Ghana. Her står

IUG for kvalitetssikringen af projektet.
Vi har også et stærkt samarbejde med
flere pensionerede sygeplejersker, som
bruger deres faglighed til at styrke den
reproduktive sundhed blandt unge kvinder i Kenya. Dem vil vi gerne have nogle
flere af. I 2020 har vi derfor brugt tid på
at udvikle rammerne for hvordan vi kan
få endnu flere ældre med.
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Det danske
børnebeskyttelsesnetværk
I 2020 blev 100% for Børnene et stolt
medlem af det danske børnebeskyttelsesnetværk. Det er et samarbejde
mellem SOS Børnebyerne, 100% for
Børnene, ATOS (Alternatives to
Separation) og CKU (Center for Kirkeligt
Udviklingssamarbejde).
Formålet med netværket er en kapacitetsopbygning af det danske civilsamfund indenfor børnebeskyttelse og de
muligheder, som rækker udover børnehjem og andre institutioner for børn.
Netværket vil foretage en serie af se-
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minarer i 2021 og 2022. Seminarerne
skal styrke kapaciteten af de danske
civilsamfundsorganisationer i at designe og implementere projekter til børn,
der har brug for beskyttelse og omsorg.
Seminarrækkerne vil blive drevet af
faglige oplæg fra danske og udenlandske eksperter med et fokus på deltagerinddragelse og udveksling af årsager til
omsorgssvigt og forskellige erfaringer
inden for anbringelsesområdet.
Alle er meget velkomne til at deltage.
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100% for Børnene
Ubuntu-huset
Købmagergade 43, 1. sal
1150 København K
Havvej 32,
8420 Knebel
Telefon: +45 2227 5315
E-mail: contact@100pct.org
100 pct.org
Find os også på
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