PRESSEMEDDELELSE:

Vietnams sårbare børn vil i skole
Vietnams udsatte børn tror på en bedre fremtid, og de ved, at uddannelse og et godt helbred er vejen
dertil. Det viser ny dansk-vietnamesisk interviewundersøgelse.
En interviewundersøgelse af 50 børn fra to sheltre i Ho Chi Minh City, Vietnam, løfter sløret for en
hverdag fuld af trusler mod deres helbred, velfærd og sikkerhed. Men undersøgelsen viser også, at
de tror på en bedre fremtid.
De har ellers nok at slås med, disse drenge og piger i alderen 9-18 år.
- Fælles for dem alle er, at de har måttet forlade deres familier, som ikke har kunnet tage sig af
dem, og nu lever i henholdsvis et drenge- og et pigeshelter i Ho Chi Minh City, forklarer den danske
projektkoordinator Freddy K. Pedersen
Stoffer, slaverarbejde og seksuelt misbrug
- Der er tale om sårbare børn, som risikerer at ende på gaden, hvis ikke de får hjælp og omsorg,
fortsætter Freddy, og med risikoen for at ende på gaden følger en række alvorlige trusler mod deres
sikkerhed og helbred.
Selv fremhæver børnene især tre ting som de er bange for. Det gælder risikoen for at ende i
stofmisbrug, at ende i en form for slavearbejde, samt at blive udsat for seksuelt misbrug. I alt 44,7%
af de adspurgte nævner en af disse tre trusler som den største mod deres sikkerhed.
Andre trusler som også nævnes er blandt andet sygdom, at ende i kriminalitet, blive kidnappet og at
blive udsat for vold.
Vejen til en bedre fremtid
- Den gode nyhed er, at shelterpersonalet er i stand til at give børnene troen på, at de selv kan gøre
noget for at forbedre deres liv, slutter Freddy K. Pedersen.
Undersøgelsen viser nemlig også, at shelterbørnene tror på en bedre fremtid. Når børnene bliver
spurgt, hvad de anser for vigtigst for dem er de mest hyppige svar ’et godt helbred’ og ’et godt job’
og ’en lovende fremtid’.
At de også er bevidste om vejen dertil fremgår af, at de nævner ’ skolegang’, og erhvervstræning’ og
’mad/sikkert husly’ som deres mest presserende behov.
Et underbelyst emne
Undersøgelsen er én ud af tre undersøgelser, som udover shelterbørnene skal afdække livsvilkårene
for gadebørn og migrantbørn i Ho Chi Minh City. De tre undersøgelser bliver gennemført af den
vietnamesiske NGO, Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA), med økonomisk og
teknisk støtte fra Dansk Vietnamesisk Forening (DVF). Undersøgelserne er en del af DVFs og
HCWAs projekt ”Børns Rettigheder”.

Resultatet af undersøgelserne skal dels danne grundlag for HCWAs fremtidige arbejde med at
hjælpe udsatte børn, og dels skal de bruges til oplysning af myndigheder og offentlighed om
børnenes vilkår. Et emne som stærkt som er underbelyst i Vietnam.
Fyraftensmøde i København
Den 22. september kl. 17.00-18.30 afholder DVF et fyraftensmøde i Mellemfolkeligt Samvirkes
lokaler på Fælledvej 12, i København N, hvor projektkoordinator og bestyrelsesmedlem i DVF,
Freddy K. Pedersen fortæller om resultaterne i undersøgelserne og Sepideh Foroosh fortæller om
arbejdet på det ene af de to sheltre, pigeshelteret Little Rose Warm Shelter.
Alle er velkomne.
For mere info om Fyraftensmødet d. 22. September se https://www.facebook.
com/events/1741426246134190/
Spørgsmål til projekt ”Børns Rettigheder” kan rettes til Freddy K. Pedersen: freddy@davifo.dk, tlf.
45 81 00 81
Foto findes her: https://www.dropbox.
com/sh/py9olhchaelzza8/AABeeSWPBGfML893FQ088W44a?dl=0

