Pigerne fra Little Rose Warm Shelter danser ved konkurrencen om miljø og bæredygtighed

Shelterprojektet - den næste fase
Både vores vietnamesiske partner og vi stiller lidt større krav til udfordringerne i den
nye ﬁreårige fase af projektet. Sheltergruppen i DVF besøgte Vietnam i sommer
Af Vân-Khanh Dang og Ole Riis

E

fter omfattende aktivitet i juli er vi nu
kommet ordentlig i gang med den nye fase
af shelterprojektet. Hvor det gamle projekt
udelukkende fokuserede på bedre rehabiliteringsmetoder og begyndende fundraising, fokuserer
det nye projekt på bedre rehabiliteringsmetoder og
forebyggelsesaktiviteter samt øget fundraising, der
skal resultere i at skabe bæredygtighed for shelteret
efter afslutning af projektet. I tillæg til det skal Little
Rose Warm Shelter (LRWS) nye rehabiliterings- og
forebyggelsesevner videreformidles til 27 andre
sheltere i det sydlige Vietnam i løbet af den ﬁreårige
projektperiode.
Så der er nok at tage fat på for vores vietnamesiske
partner, som ved siden af disse nye udadvendte aktiviteter fortsat skal passe det daglige arbejde med
pigerne. Vi er allerede nu lidt usikre på, om de kan
nå det hele og taler for øjeblikket med vietnameserne
om vi skal ansætte en person mere, så der bedre kan
holdes fokus på projektmålene i det daglige. Der er
dog umiddelbart ikke luft i budgettet til det. Vi
overvejer at lade nogle af de indsamlede midler gå
til dette arbejde.

Forebyggelse sammen med Stairway
I forebyggelsesindsatsen samarbejder DVF med
Stairway Foundation, der har stor erfaring med dette
fra deres arbejde på Filippinerne og som har udviklet
noget rigtigt godt materiale. Vores vietnamesiske
partner er i øjeblikket ved at sørge for at oversætte
manualer og ﬁlm til vietnamesisk.
Tre af projektgruppens medlemmer, Van-Khanh
Dang, Rikke Bille og Nis Jensen var i juli på besøg
hos Stairway Foundation for at høre om deres arbejde
og planlægge det videre samarbejde. Deres domicil lå
i nogle særdeles smukke omgivelser på øen Mindoro.
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I møderne deltog også vores vietnamesiske partner,
repræsenteret ved mrs. Thuan, den nye leder af Ho
Chi Minh City Child Welfare Foundation, mrs.
Thien og mrs. Hong fra Little Rose Warn Shelter.
Møderne gav en god menneskelig og faglig basis
for det videre samarbejde. Det er vigtigt, at man har
et godt personligt forhold til hinanden i sådanne
projekter.

Udfordringer
Ud over udfordringen med at vores partner nok
mangler lidt personale, når vi skal til at distribuere

Stairway Foundation
Stairway Foundation er et dansk udviklingsprojekt i Filippinerne, som arbejder med
gadebørn, styrkelse af børns rettigheder og
bekæmpelse af sexmisbrug af børn.
Stairway Foundation er stiftet i 1990 af
amerikanske Monica Ray og danske Lars Jørgensen. Organisationen driver et børnehjem
for stærkt belastede gadebørn på øen Mindoro.
Samtidig har Stairway i stigende grad engageret sig i kampen for børns rettigheder og mod
sexmisbrug af børn.
Arbejdet med oplysning og træning i forebyggelse af sexmisbrug af børn fylder i dag
den største del af Stairways arbejde. Tusinder
af socialarbejdere, lærere, præster og politifolk
har gennemgået Stairways træning i at forebygge seksuelt misbrug af børn. Samtidig har
Stairway produceret to meget roste tegnefilm
om henholdsvis incest og pædofiles udnyttelse
af gadebørn. En tredje tegnefilm om trafficking
er undervejs.

www

stairwaydanmark.dk
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vores materiale, så fandt vi også ud af at vietnameserne
havde underbudgetteret oversættelsesarbejdet. Det
har vi foreløbig klaret med nogle budgetændringer.
På sigt er det dog vores klare fornemmelse, at de
midler, vi samler ind i Shelterindsaamlingen, bør
bruges til at sikre projektets kvalitet og mulighed
for at kunne fortsætte ud over de ﬁre år. Vi håber
på støtte til dette arbejde fremover.
Møderne i Filippinerne varede fem dage, og
derefter fortsatte vi til HCMC sammen med vores
partner i Ho Chi Minh Byen.
Forebyggelsesmaterialet er delt op, så det retter
sig mod trafﬁcking, gadebørn og incest. Sidstnævnte
tema gav anledning til mange drøftelser, da vores
vietnamesiske venner var blevet nervøse for at adressere dette tema så direkte som materialet lægger op til.
Dette er blot et eksempel på, at sådant materiale ikke
altid kan overføres frit mellem forskellige kulturer.
I første omgang afviste HCWF at bruge ﬁlmen, da
den nye leder mrs. Thuan havde set den. Incest er
simpelthen meget mere tabu end risikobørn på gaden
og trafﬁcking.
Drøftelsen endte dog med, at vi har arrangeret
et ekstraordinært møde, hvor vi inviterer peoples
committee, sociologer, politi, UNICEF m.ﬂ., så vores
partner får al den opbakning, de ansatte skal bruge
for at gå videre med arbejdet.
Vi skriver så udførligt om dette emne for at
informere om, hvilke udfordringer vi kommer ud
for i vores arbejde. Men alt i alt er 2. fase kommet
rigtig godt i gang. Det kræver dog meget af både
den danske projektgruppe og vores vietnamesiske
partnere, fordi overlæggeren er sat noget højere end
i første projektfase.

Miljø og softice
Ugen sluttede trods sygdom og ind i mellem svære
forhandlinger af med et meget positivt indslag: Vores
partner havde arrangeret en såkaldt ”contest”, det vi
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Vietnam
under overﬂaden

D
Alle 300 børn måtte stå i kø for at få sig en is
i Danmark nok ville kalde en workshop, for børnene
i alle deres projekter. Der deltog ca. 300 børn. De
skulle alle ud og demonstrere hvad de havde lært om
miljørigtig opførsel. HCMC’s store forlystelsespark
Soui Tien Cultural Park havde tilladt at man kunne
være der, og de gav også frokost samt lov til efterfølgende at bruge forlystelserne. Der var forskellige
indslag på en scene, hvor børnene gennem dels en
slags overhøring og dels kreativt teater demonstrerede
ansvarlig omgang med miljøet. I sådanne situationer
oplever man, hvor ressourcestærke børn er, når de
får mulighederne for at vise det.
Nogle af børnene havde fået penge med (ca.
3 kr.) til is af deres pædagoger, nogle havde ikke.

Derfor besluttede vi på shelterindsamlingens vegne
at donere is til alle 300 børn. Der kom gang i to
softice maskiner, og efter ca, en halv time havde
alle børn fået is. Det var et fantastisk syn at se alle
de glade børn.
Hvis man har spørgsmål til projektet eller
Shelterindsamlingen er man velkommen til at
kontakte Ole Riis, tlf. 20 11 16 80, e-mail oriis@
post2.tele.dk.
Der er lavet følgende fotoserier fra rejsen: Besøg
og portrætter fra LRWS, Stairway Filippinerne og
Konkurrence på Soui Tien Cuktural Park.

www

davifo.dk/foto

et farverige magasin på 52 sider handler
om Vietnam som rejseland og fortæller om
bistandsprojekter, som CARE Danmark,
Dansk Vietnamesisk Forening og OVE, Organisation
for Vedvarende Energi, arbejder med. Det er en del
af oplysningsarbejdet om dansk bistand gennem
PACODE-projektet. Magasinet er ﬁnansieret med
støtte fra Danida. PACODE-projektet støtter fattige
mennesker i otte kommuner i Mekong-deltaet.
Magasinet distribueres primært via rejsebureauer, vietnamesiske restauranter og købmænd,
vaccinations-klinikker mv.
Men vi syntes også, at vores medlemmer og støtter skulle have glæde af dette ﬂotte magasin, og har
derfor udsendt det til alle. Vi håber, at medlemmerne
vil hjælpe med at magasinerne kommer ud til interesserede og til arrangementer, hvor det er relevant. Flere
magasiner kan bestilles fra kontoret. Man er også
velkommen til at bestille eksemplarer af vores blad
VietNam Ajour og A5-folder i farver.
Vi har samlet alle oplysninger og artikler om
Pacode-projektet på vores hjemmeside www.davifo.
de under Bistandsarbejde - Pacode.
Desværre har CARE udelukket os fra en del af
processen, og vi beklager over de rejsebureauer, der
ikke er med på bagsiden. Ligeledes har der indsneget sig fejl i den historiske artikel, hvor Vietnams
uafhængighedserklæring er lagt et år senere end 2.
september 1945.

Pigerne diskuterer konkurrencens forløb hjemme på shelteret

Drenge fra Green Bamboo Warm Shelter
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Til sidst var der underholdning i parken
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