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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. 

Vi glæder os til at fortsætte arbejde i 2020.

Tak for støtten i 2019
100% for Børnenes mærkesag er, at forbedre vilkårene for børn og unge i udvik-
lingslandene. De er en enorm ressource som iværksættere og aktive samfunds-
borgere. Vi mener, at de skal høres, inddrages og være med til at bestemme, 
hvordan deres samfund skal formes gennem et aktivt medborgerskab. 

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.

For børn handler fattigdom ikke kun om penge. Det omfatter flere afsavn, der over-
lapper hinanden. Børn i de fattigste husstande er mindre tilbøjelige til at gå i skole, 
mindre tilbøjelige til at lære og mere tilbøjelige til at blive gift som børn. Fattig- 
dom i al sin kompleksitet fratager børn deres rettigheder og påfører langvarige 
skader. Det påvirker deres vækst, deres hjerners udvikling, deres uddannelser og 
begrænser deres potentiale. Bekæmpes fattigdom og ulighed ikke i barndommen, 
fastholder det en række afsavn i generationer og skaber forhindringer for social og 
økonomisk udvikling. De mønstre, vi vil fortsat kæmpe for at ændre i 2020. 

Med dette regnskabsafslutning siger 100% farvel til en af organisationens største 
støtter. Torgny Møller har valgt, at træde ud af bestyrelsen efter mere end 10 års 
fantastisk indsats. Det er vi selvfølgelige kede af, men også taknemmelige for alt 
den tid, som Torgny har dedikeret til arbejdet med nogle af verdens fattigste børn 
og unge. Uden ildsjæle som Torgny – og trofaste private støtter og medlemmer 
ville små danske civilsamfundsorganisationer, som 100% ikke kunne klare sig. 
Tusind tak for dit engagement, Torgny. 

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. 

Camilla Legendre
Daglig leder

100% ARBEJDER DER, HVOR 
INGEN ANDRE ER – OG GØR 
EN FORSKEL FOR BØRN OG 
UNGE, SOM ELLERS VILLE 
VÆRE GLEMTE.
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Seksuelle rettigheder i Kenya 
Vi startede i 2019 et 2-årigt projekt for 
at styrke seksualundervisningen i Kenya. 
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. Det er en efterspørg-
sel som vores partnere i Syd også har 
formidlet. Vi har allerede arbejdet med 
24 skoler i landet med midler fra CISU 

(Civilsamfund i Udvikling). Vores arbejde 
skal styrke seksualundervisningen i 
Kenya, men på en måde som samti-
dig skaber en bedre dynamik mellem 
elever og lærere i klasseværelserne. 
Eleverne skal være aktivt involveret i 
undervisningen. Ved at promovere nye 
undervisningsmetoder vil vi fordre elever 
af begge køn til at tænke selvstændigt 
og kritisk. Endvidere stræber vores nye 
fokus på at styrke kapaciteten hos part-
nerne i Syd i forhold til bedre at facilitere 
kampagner, som engagerer flere i at 
sprede oplysning om seksuelle sygdom-
me og reproduktive rettigheder.
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Børnene i Pebi
Vi vil have skolen i Pebi, Ghana, statsgodkendt. Familierne i 
kystbyen Pebi har mange børn, som kun kan komme i skole og 
få mad, hvis vi fortsætter finansieringen. Skolen er nemlig privat, 
men hvis den bliver statsgodkendt, overtager staten udgifterne 
– og på den måde vil Pebi være sikret en skole i fremtiden. 

En statsgodkendelse er kommet nærmere virkeligheden med 
hjælp fra Ingeniører uden Grænser og Operate. Det betyder, at 
staten snart bliver ansvarlig for lærerlønninger, vedligeholdelse 
og drift. Vi har samlet den bedste tekniske erfaring fra Ghana og 
afventer vedligeholdesplan fra staten. Børnene i lokalsamfundet 
vil blive sikret uddannelse langt ud i fremtiden. På den måde 
forebygger vi migration til storbyen og øger chancen for udvik-
ling i lokalsamfundet.



Børn med 
særlige behov
Vi har en ambitiøs målsætning, der lyder, at afstig-
matisere handicap ved at styrke handicappede 
børns trivsel i Kenya. Sammen med vores partner 
APDK tilbyder vi børn med manglende lemmer 
proteser og genoptræning. Lige nu er der råd til 
at arbejde med 15 børn, fordi programmet er dyrt. 
Det er en skam, for de børn som har været i forlø-
bet, har alle fået det mærkbart bedre. 

Det er vigtigt, at landet på sigt overtager NGO’er-
nes rolle, når det kommer til at hjælpe børn med 
særlige behov. Derfor har vi iværksat oplysnings-
arbejde for forældrene, så de kan være med til at 
afstigmatisere handicap og imødekomme børne-
nes 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 sam-
men. 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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Rettigheder for 
unge kvinder med 
særlige behov 
I Kenya er mennesker med særlige behov en stærkt marginali-
seret gruppe, som står uden arbejdsmarkedet og politisk indfly-
delse. I et nyt projekt sætter 100% fokus på unge kvinder med 
særlige behov, fordi de ofte oplever en triple-diskrimination på 
grund af deres sociale status, deres køn og deres fysiske eller 
psykiske udfordring. 

Sammen med vores lokale partner: Association for the Physical-
ly Disabled of Kenya (APDK) vil vi gerne styrke disse unge kvin-
ders synlighed i civilsamfundet og overfor lokale myndigheder. 
De har en stærk stemme, som de gerne vil bruge til at forandre 
deres lokalsamfund. De mangler bare støtten og kompetencer-
ne til at bruge den. Det er formålet med dette projekt.



Ambassadører for
verdensmålene 
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I 2019 har vores fokus været at styrke 
unges forståelse for- og implemente-
ring af FN’s Verdensmål for Bæredygtig 
Udvikling i Ghana. Ved at forstå Ver-
densmålene er de unge bedre stillet, 
når det kommer til at kræve bestemte 
forandringer – såsom at deres regering 

skal fremme ligestilling mellem kønne-
ne eller klimaindsatser. Sammen med 
YES-Ghana engagerer vi unge i ver-
densmåls-aktiviteter og et verdensmåls 
akademi. Vi skal skabe et større ejerskab 
blandt unge i Ghana i forhold til ver-
densmålene – og dermed styrke unges 

muligheder og kapaciteter for aktivt og 
kompetent at forme og skabe deres 
samfund. Det gælder også i forbindelse 
med præsidentvalget i Ghana i 2020. 
100% er sammen med vores ghanesiske 
partner startet på at uddanne fredsam-

bassadører. De skal arbejde for at sikre 
fred i forbindelse med valget i Ghana i 
december 2020 gennem aktiv inddra-
gelse af unge i de tre hårdest konflikt-
ramte områder i det nordlige Ghana. 



Partnerskaber 
100% for Børnene opsøger- og bliver opsøgt af min-
dre danske civilsamfundsorganisationer. Det er med 
henblik på at styrke realiseringen af vores fælles 
ambitioner. Vi søger at koordinere vores indsatser, 
så vi ikke modarbejder hinanden, men i stedet 
lærer af hinandens erfaringer. Sammen kan vi også 
arbejde med flere børn og unge. Ingeniører uden 
Grænser (IUG) er ny samarbejdspartner omkring det 
bæredygtige skolebyggeri i lokalsamfundet Pebi, 
Ghana. IUG skal stå for kvalitetssikringen af projektet 
gennem projektbesøg og direkte kontakt med de 
ghanesiske myndigheder og lokale entreprenører. 
IUG bringer en stærk faglig viden og erfaring til 
projektet. Vi har også styrket partnerskabet med 
danske uddannelsesinstitutioner i 2019. Der er 
mange studerende, som søger hjælp til at gøre en 
forskel for børn og unge. 

Der er så mange organisationer i dag, at det kan 
være svært at finde ud af, hvem man skal hjælpe 
som studerende. 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 arbejder med, 
er Københavns Professionshøjskole. Danske social-
rådgiverstuderende får mulighed for at arbejde i 
Ghana i et læringsforløb struktureret i samarbejde 
med os. Det har været meget gavnligt både for 
100% for Børnene og for de studerende, som oftest 
fortsætter som frivillige efterfølgende. Derfor er vi 
også lige begyndt at strukturere praktikophold for 
studerende på Københavns Universitet (KU), der får 
mulighed for at styrke deres evner til at omsætte 
viden til praksis, når de arbejder sammen med vores 
sekretariat i Danmark.

16 17



18 19



2120

Børn og unge på
lossepladser
I 2019 har vi fortsat haft fokus på at støtte børnene på skolen i 
Kibarani. Skolen er et hellested for 250 børn som bor og arbej-
der i slumområdet Kibarani i Mombasa. Hvis ikke disse børn fik 
mulighed for at gå i skole ville de gå hjemme eller arbejde for 
deres forældre. Børnene oplever i skolen at være en del af et 
stærkt fællesskab, hvor de modtager anerkendelse og positiv 
opmærksomhed fra lærere og andre elever. Når man ankommer 
til slummen, hvor mange af familierne bor, er der en rammende 
forskel på de børn, der går i skole, og de der ikke gør. De børn, 
der har skolen som fristed er mere udadvendte og bedre ernæ-
rede. Skolen er ikke bare et fristed, men også en kapacitetsop-
byggende institution, hvor børnene lærer at tænke kreativt og 
selvstændigt. Skolen styrker børnene så de på sigt kan gøre sig 
gældende som aktive medborgere i lokalsamfundet.

Vores arbejde for gadebørnene i Accra har i 2019 haft fokus på 
at udfordre negative offerbilleder af gadebørnene, da disse ofte 
risikerer at understøtte frem for at udfordre børnenes mangel på 
rettigheder i Ghana. Gadebørnene har gennem et workshopfor-
løb fået mulighed for at definere problemer i deres egen hver-
dag og komme med løsninger på disse problemer og på mere 
overordnede udviklingsorienterede problematikker i relation til 
FN’s 17 Verdensmål. Målet med aktiviteterne var, at gadebørne-
ne skulle inddrages som aktive forandringsagenter og have så 
høj en grad af indflydelse som muligt. Vi fokuserer også fortsat 
på at uddanne de socialarbejdere der arbejder med gadebørne-
ne bl.a. ved at styrke deres kompetencer til at inddrage børnene 
aktivt i aktiviteterne hos vores partner. 



22 23

Oplysningsarbejde 
i Danmark 
Vores oplysningsarbejde i 2019 har i høj 
grad været formet af et ønske om ikke 
blot at ville informere, men også enga-
gerer danskerne i det udviklingsarbejde 
vi laver i Kenya og Ghana. 

Vi tror på, at vi med den rette tilgang 
kan få vores udviklingsprojekter til at 
blive engagementsprojekter som kan få 
danskerne til at handle for en bedre og 
mere ligestillet verden.

Vi deltog i 2019 for første gang på 
folkemødet, hvor vi stod på Verdens- 
målenes Plads. Her talte vi med delta-
gerne om, hvad kvalitetsuddannelse er, 
og hvordan vi bruger kreative redskaber 
såsom digtskrivning til at styrke under- 
visningen for børn og unge. I løbet af 
de 2 dage vi var afsted oplevede vi 
danskernes passion for at indgå i dialog 
om, hvordan vi sammen er med til at 
sikre, at vi når FN’s Verdensmål for  
Bæredygtig Udvikling inden 2030.  
Vi håber på at kunne vende tilbage
på Folkemødet i 2021 og indgå i flere 

spændende dialoger om bæredygtigt 
udviklingsarbejde.

2019 blev året, hvor vi for første gang 
havde to børnereportere med os til 
Ghana på en monitoreringsrejse. De to 
børnereportere, Louis og Emma, var på 
skattejagt efter Verdensmålene.

Sammen med lokale partnere og orga-
nisationer var de på udkig efter gode 
eksempler på, hvordan vi arbejder med 
Verdensmålene i Ghana. Under deres 
jagt lykkedes det Louis og Emma at fin-
de stort set alle Verdensmålene, og de 
har efterfølgende været på besøg på 
både skoler og plejehjem for at fortælle 
om deres skattejagt i Ghana.

Handicappedes rettigheder har længe 
været et vigtigt punkt på vores udvik-
lingsdagsorden. Vi har tidligere deltaget 
i messer for unge med handicap og 
har her fået indtryk af, at det er vigtigt 
for de unge at være med til at bidrage 
til en bedre verden. I samarbejde med 

Danske Handicaporganisationer har vi 
derfor, gennem tre videoer, været med 
til at løfte opmærksomhed omkring, at 
unge med handicap sagtens kan være 
en aktiv del af civilsamfundet både i 
Kenya og i Danmark.

I samarbejde med CHPevent har vi igen 
i 2019 været med på slotsmesser rundt 
omkring i det danske land. Her har vi 
mødt nysgerrige mennesker, der er 
interesseret i at høre mere om det
arbejde vi laver og det håndværk vi har 
med os. Håndværket fortæller nemlig 
en historie om de livsvilkår og mulig-
heder som de børn og unge vi arbejder 
med har. I år havde vi vores populære
juleengle med samt billeder fra fotobo-
gen POSITION.

Fotobogen POSITION, samt øvelses-
hæftet og udstillingen med samme 
navn er et projekt vi startede op i sam-
arbejde med Københavns Professions-
højskole og forlaget Disko Bay i 2019.
Fotobogen og øvelseshæftet stiller 

skarpt på hverdagen for gadebørn i 
Accra i Ghana. Begge produkter er med 
til at engagere undervisere og stude-
rende på socialrådgiveruddannelsen i
København i Verdensmålene og 
udviklingsarbejde. Øvelseshæftet og 
fotobogen bliver netop nu brugt på ud-
dannelsen til at forberede studerende 
på, hvordan de kan arbejde med
Verdensmålene, inklusion og værdier
i deres sociale arbejde gennem ud-
landspraktik eller her i Danmark.

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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Havvej 32, 
8420 Knebel

Telefon: +45 2227 5315
E-mail: contact@100pct.org
100pct.org

Find os også på

100% for Børnene 

Ubuntu-huset
Købmagergade 43, 1. sal
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