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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. 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 frivillig timer på 100% for Børnene.

Tak for støtten i 2021
100% for Børnenes mærkesag er at forbedre vilkårene for børn og unge i Kenya 
og Ghana. 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% for Børnene 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. Det kan være 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 sam- 
fundet, fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud 
i fremtiden.

I 2021 har 100% for Børnene haft et særligt fokus på Børnebeskyttelse. Det er 
vigtigt for os at blive endnu bedre til at beskytte de børn og unge, som vi arbejder 
med, fordi mange af dem er særligt udsatte. De oplever forskellige former for vold, 
udnyttelse og misbrug. Volden mod børnene kan være fysisk, følelsesmæssig 
eller seksuel. Det er et vigtigt mål for os fortsat, at støtte børn og unge med skole-
gang og viden om seksuelle og reproduktive rettigheder for dermed at forhindre 
børneægteskaber og teenagegraviditeter. Samtidigt har vi også i 2021 forstærket 
vores forebyggende arbejde, så flere børn og unge bliver hjemme og ikke ender 
på gaden. Det gør vi ved at styrke udsatte familier i lokalsamfundene og dermed  
forhindre at børn mister deres familie. Med vores forskellige indsatser ønsker vi at 
forebygge – at fattigdom, uvidenhed eller sygdom fører til, at forældre må opgive 
deres børn. Derfor undervises familierne i ernæring, hygiejne og sundhed. 

Ved afslutningen af dette regnskabsår, vil vi også gerne sige en varm tak til 100% 
for Børnenes bestyrelse og frivillige. De har ydet en stærk indsats i 2021. – og vi er 
taknemmelig for al den tid, som de har dedikeret til arbejdet for nogle af verdens 
fattigste børn og unge.  

Uden ildsjæle, trofaste private støtter og medlemmer ville 100% for Børnene ikke 
kunne klare sig. Tusind tak for jeres engagement. I samme forbindelse vil vi gerne 

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2022

Mange kærlige hilsener
100% for Børnenes sekretariat og bestyrelse 

I 100% FOR BØRNENE MENER 
VI, AT ALLE BØRN SKAL HAVE 
EN FAIR CHANCE OG MULIG-
HED FOR AT OPNÅ DERES 
FULDE POTENTIALE 
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2021 i tal 

Og i Danmark er vi nået ud til

I 2021 har vi gennem vores projekter gjort en forskel for 

5.155 børn og unge i 
Kenya og Ghana

703 personer omkring 
barnet/den unge såsom 
lærere og forældre

4200 danske unge 
som har hørt om
vores arbejde

948 unge som er blevet engageret 
direkte ind i vores udviklingsarbejde
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Gadebørn har brug  
for børnebeskyttelse 
Der kan være mange grunde til, at børn ender på gaden.  
Nogle er født ind i fattige familier, der ikke har råd til tag over 
hovedet. Andre er blevet smidt ud eller stukket af hjemmefra 
grundet vold eller seksuelt misbrug. Nogle har mistet deres 
forældre til sygdom, mens andre igen er ofre for krig og konflikt.  
Uanset årsagen har de det til fælles, at der sjældent er nogen 
anden mulighed.

Børn, der lever på gaden, er sjældent sikret eller klar over deres 
rettigheder. Deres liv er en evig kamp mod fattigdom, sult 
og overgreb, hvorfor retten til at være barn og til at lege er et 
privilegium, der ikke eksisterer for dem. Nogle gadebørn har en 
familie, der kæmper sammen med dem, men der er også man-
ge, der ikke har nogen voksne til at tage sig af dem. Disse børn 
har ikke nogen til at give dem kærlighed og støtte. De har heller 
ingen, der sørger for, at de kommer til lægen, i skole eller får 
mad i maven. Og de har ingen til at beskytte dem mod kidnap-
ning, vold eller seksuelle overgreb.

For at overleve tvinges disse børn til at tigge, prostituere sig og 
stjæle, hvorfor de ofte er upopulære og behandles uværdigt 
af lokalbefolkningen. De får ofte øgenavne, som bidrager til at 
opretholde det negative syn på dem. Størstedelen af gadebørn 
er ikke registreret som samfundsborgere og har derfor ikke en 
fødselsattest, der giver adgang til offentlige tilbud som sund-
hedspleje. 

I 100% for Børnene arbejder vi med forebyggelse og støtte til 
den individuelle familie og lokalsamfundet, således at børn kan 
blive i miljøer med omsorg og ikke ender på gaden. 
  



 

Reproduktiv sundhed og 
rettigheder i Kenya
Retten til at bestemme over egen krop, 
bestemme hvem man vil elske og 
hvornår man vil stifte familie er universel. 
Viden om reproduktiv sundhed og rettig-
heder er afgørende for, at unge menne-
sker kan praktisere deres rettigheder og 
træffe informerede valg i ungdommen 
og hele vejen op gennem voksenlivet. 
I Kenya er virkeligheden for de fleste 
unge dog langt fra sådan.   

Seksuelt overførte sygdomme, teenage- 
graviditeter og misbrug er hverdagskost 
for unge mennesker i Kenya. Seksual-
undervisning er nedprioriteret, og ofte 
ikke-eksisterende i skolerne. 

Det har 100% for Børnene kæmpet for  
at ændre på de sidste to år gennem 
vores projekt for styrket seksualunder-
visning og selvstændig kritisk tænkning 
blandt eleverne på 34 skoler i Mlolongo 
slumområde i Nairobi og landområdet 
Baringo i det nordlige Kenya.

Udover den styrkede undervisning 
i klasselokalerne har vi i 2021 også 
etableret 12 skoleklubber, hvor elever 
fra de ældre årgange har haft mulighed 
for at dykke dybere ned i de emner, der 
er vigtigst for dem inden for reproduktiv 
sundhed og rettigheder. Det har givet 

dem mulighed for at engagere sig i 
deres lokalsamfund og sprede informa-
tioner til andre unge og forældre samt 
lokale og religiøse ledere.  
Udvalgte unge har deltaget i udsendel-
ser på lokale radiostationer, hvor de bl.a. 
har talt om vigtigheden af undervisning i 
seksuel og reproduktiv sundhed. 

Elever fra 4 ud af de 12 skoleklubber er 
yderligere blevet digitale ambassadører 
og har gennemgået et forløb, hvor de 
har talt om Verdensmålene, digitale plat-
forme og tilstedeværelse på disse for 
unge mennesker. Det er der kommet fine 
dialoger med danske unge på samme 
alder ud af. 

Projektet nærmer sig sin ende og tilbage 
står det vigtige fortaler-arbejde for både 
vores partnere og de unge. Sammen har 
vi udviklet en strategi for, hvordan vi skal 
adressere den grundlæggende proble-
matik – manglen på kvalitets seksual-
undervisning i de kenyanske skoler – og 
hvilke beslutningstagere vores indsats 
skal målrettes. 

Dette arbejder fortsætter i 2022, hvor vi 
håber på at se reel vilje til at prioritere de 
unges reproduktive sundhed og rettig-
heder.
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Inklusion på  
arbejdsmarkedet  
Sammen med vores partner Association for 
the Physically Disabled of Kenya (APDK) har vi 
arbejdet for større inklusion på det kenyanske 
arbejdsmarked ved at 

1)  øge selvtilliden og selvværdet blandt unge  
 med handicap 
2)  matche dem med statslige og private  
 virksomheder, som ser muligheder frem for 
 begrænsninger 

Dertil kommer det oplysningsarbejde som 10 
stærke unge kvindelige ambassadører har gen-
nemført for at nedbryde de stigma og fordomme, 
der eksistere om mennesker med handicap som 
arbejdskraft. 

De 10 ambassadører er lykkedes med at sparke 
døren ind til topledelsens kontorer hos nogle af 
de helt store virksomheder i Kenya, hvor de har 
opnået en dialog på ligeværdige vilkår. Foran-
dringen er ikke til at overse – hverken hos de 10 
ambassadører eller de virksomheder de er lykke-
des med at trænge igennem til. Ambassadørerne 
er gået fra knap nok at kunne forlade deres hus 
til at kunne tale til store bestyrelsesmøder.

De er lykkedes med at skabe stillinger og 
praktikpladser for unge med handicap. En af 
ambassadørerne har bl.a. fået en stor rolle som 
tegnsprogs-nyhedsvært på en af de lokale 
tv-stationer. 



Børn med 
særlige behov
Børn med særlige behov er en af de mest 
udsatte og sårbare grupper i Kenya. Overtro og 
fordomme hersker stadig i lokalsamfundene og 
et barn med handicap lever langt fra et lige- 
værdigt børneliv. 

Sammen med vores partner Association for the 
Physically Disabled of Kenya sikrer vi 15 børn 
med handicap behandling og hjælpemidler 
såsom krykker og proteser. 

Vi har set hvordan meget lidt kan skabe store 
forandringer for børnene og deres forældre. Vi 
arbejder også med forældrene, hvor vi støtter 
dem i at starte og drifte små forretninger, som 
kan være med til at brødføde familien. 
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Poesiens 
dronninger
I Kenya betød Covid-19, som mange andre steder, nationale 
restriktioner der begrænsede bevægelsesfriheden, lukkede 
skoler ned og desværre frarøvede mange familier deres eksi-
stensgrundlag. Det pressede flere familier ud i ekstrem fattig-
dom, særligt i slumområderne, hvor de fleste familier selv før 
covid-19 levede under fattigdomsgrænsen på 2 USD om dagen 
svarende til 14 Kr om dagen. Både nationalt og lokalt så Kenya 
en stigning i graviditeter blandt piger i alderen 10-19 år – og den 
stigning fortsætter desværre. Tal fra januar og februar 2022 viser 
45.724 tilfælde af graviditeter blandt unge piger. 

I Mlolongo slumområde, hvor 100% for Børnene arbejder, er 
pigernes fortællinger om teenage graviditet forskellige, nogle 
har måtte sælge deres krop i håb om at skaffe penge eller mad 
til den øvrige familie, nogle er blevet misbrugt i hjemmet og 
andre er igen er blevet snydt til sex af ældre mænd. Fælles for 
dem alle er, at de er blevet gravide i en ung alder og derefter 
har oplevet, hvordan familie og venner har vendt dem ryggen. 
De har stået alene med et kæmpestort ansvar i en ung alder og 
ingen steder at gå hen. Det kan være svært for pigerne at tale 
om deres oplevelser. Særligt fordi de føler en stor skam  
omkring deres graviditet. 

I samarbejde med Poesiens hus har 100% for Børnene forsøgt 
at skabe et intimt rum for pigerne, hvor de kunne give udtryk for 
deres følelser og håb gennem poesi. Der ligger en stærk foran-
dringskraft i at kunne genkende sig selv i andres historier – og 
pigerne har gennem projektperioden udviklet et stærkt sam-
menhold. En anden ting som er fælles for alle pigerne er at de 
elsker deres børn, arbejder hårdt og ønsker en lysere og bedre 
fremtid for dem selv og deres børn. 
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Ungdomsengagement: 
Unge i Ghana 
viser vejen
Gennem et langvarigt samarbejde med Youth Opportunity and 
Transformation in Africa (YOTA)  har 100% for Børnene arbejdet 
for, at flere unge får indflydelse på politik og bæredygtig ud-
vikling i Ghana. Det har vi bl.a. sikret gennem projekter, som har 
styrket de ghanesiske ungdomsorganisationer. 

I et helt nyt projekt skal vi sammen med YOTA sikre, at valgløf-
terne fra det seneste præsidentvalg i Ghana bliver efterlevet. 
Det handler primært om at sikre kvalitetsuddannelse til alle. 
Det er den største og første prioritet for de ghanesiske unge. 
Projektet er udformet således, at det er ungdomsorganisatio-
nerne, som skal holde politikere på distrikts – og regionalt plan 
ansvarlige i forhold til  at implementere den nationale uddannel-
sespolitik. På den måde sikres stærkt lokalt lederskab.
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Partnerskaber 
i Danmark
100% for Børnene arbejder fortsat på at 
koordinere og samskabe indsatser med 
danske civilsamfundsorganisationer og 
virksomheder for på den måde at kunne 
nå ud til endnu flere udsatte og sårbare 
børn og unge. Vi går ad nye veje og har 
i 2021 rakt ud til både private virksom-
heder, kommuner og uddannelsesin-
stitutioner i vores færd med at forbedre 
vilkårene for børn og unge i Kenya og 
Ghana. 

Et af de samarbejder, som vi glæder os 
meget til, er med den danske virksom-
hed HEVEA. De producerer forskellige 
produkter af naturgummi og har en 
bæredygtig mission om at passe godt 
på vores fælles klode. Sammen med 
HEVEA skal vi styrke unge kvinders øko-
nomiske uafhængighed og entreprenør-
skab i slummen i Nairobi. 

Vi har i 2021 fortsat vores stærke sam- 
arbejde med Københavns Professions- 
højskole. Vi har sendt danske praktikan-
ter på udlandspraktik og holdt forelæs-
ninger baseret på  undervisningsmate-
rialet Position, som 100% for Børnene 
udviklede i fællesskab med socialrådgi-
verstuderende i 2020. Vi oplever gang 
på gang, hvordan de studerende vender 
retur fra Afrika med vigtige erfaringer 
fra praksis og en lyst til fortsat at være 

engageret i det bæredygtige udviklings-
samarbejde i Syd. Samarbejdet med 
Københavns Professionshøjskole er højt 
værdsat – og vi glæder os til at facilitere 
flere praktikforløb i det kommende år. 

Det danske børnebeskyttelsesnetværk, 
som 100% for Børnene er medstifter af, 
har afholdt flere seminarer i 2021 med 
forskellige tematikker såsom frivillig- 
hed, børn på flugt, uddannelse og 
forebyggende indsatser. Det har været 
en lærerig proces for 100% for Børnene 
og for vores partnere i Syd – og vi vil i 
de kommende år bruge denne viden til 
at blive endnu skarpere på at beskytte 
børn og deres rettigheder i de projekter, 
som  vi implementerer. 
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Engagementsarbejde  
i Danmark
I vores engagements- og oplysnings-
arbejde i 2021 har vi haft fokus på det 
personlige møde, fordi vi ved, at det er 
her vi skaber identifikation og nærhed 
til vores arbejde i Kenya og Ghana.  
Vi arbejder fortsat på at skabe en bred 
folkelig samtale omkring udviklings-
samarbejde og Verdensmålene blandt 
helt almindelige danskere. Det gør vi 
gennem nye og innovative metoder, 
som søger at engagere bredt og på 
tværs af forskellige befolkningsgrupper 
i Danmark. 

I 2021 startede vi bl.a. et projekt op, 
hvor vores tidligere børnereportere igen 
skulle på banen. Ved at besøge Kenya 
og tale med aktivistiske unge skulle de 
fire børnereportere undersøge piger og 
kvinders rettigheder. 

Tilbage i Danmark skal børnereporter-
ne ud til ældrefællesskaber og holde 
oplæg om deres oplevelser, og fortælle 
om situationen for piger og kvinder i 
Kenya. Ideen med projektet er at enga-

gere flere danske ældre borgere ind i 
udviklingsarbejdet ved at gøre globale 
problematikker konkrete gennem det 
personlige møde mellem ældre og 
børn. 

Vi har også startet et samarbejde 
op med Poesiens Hus, hvorigennem 
unge mødre fra Nairobis slum har fået 
mulighed for at skrive digte omkring 
moderskabet. Digtsamlingen udgives i 
Danmark i 2022 – og skal bruges til at 
invitere danskere ind i en snak om vilkår 
og rettigheder for børn, unge piger og  
teenage-mødre. 

I 2021 har vi fortsat været til stede i  
Århus for at afholde workshops for 
unge der ønsker at lære mere om ud- 
viklingsarbejde, Verdensmålene og 
rap. I vores projekter i Kenya og Ghana 
har vi tidligere haft stor succes med at 
bruge kreative værktøjer såsom digte 
og musik til at give de unge et talerør. 
I Århus har 25-30 unge ligeledes fået 
muligheden for at reflektere over eget 

og andres liv og vilkår og ytre dette 
gennem deres helt egne rap-sange. 

I slutningen af året startede vi et  
nyt samarbejde op med aktører fra 
civilsamfund, kommune og private 
virksomheder, hvor vi over de næste 
to år skal være til stede på 7 skoler i 
Fredensborg Kommune. Her skal vi 
sammen med de andre partnere skabe 
venskaber mellem skoler i Danmark og 
Afrika. Det arbejde fortsætter vi i hele 
2022 og 2023. 

Vi ser frem til et 2022 med endnu flere 
engagementsprojekter, hvor vi igen vil 
vægte det nære og personlige møde 
mellem mennesker højt. 

Vi takker alle der har været med til at 
bære nysgerrigheden og engagemen-
tet fremad – og håber, at vi fortsat kan 
være med til at inspirere og engagere 
jer i det kommende år. 
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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
1150 København K


