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Måske vil nogle af vore læsere synes det er lidt langt væk fra den danske hverdag, når dette ShAA-Nyt pri-
mært beskæftiger sig med Ghana og forhold for udsatte grupper af befolkningen der, men årsagen er at nr.17 
skrives og redigeres i Accra, Ghana. Undertegnede er for tiden i Accra dels p.g.a. opgaver for International 
Børnesolidaritet i forbindelse med udviklingsprojektet sammen med Street Academy, dels for at gennemføre 
en række workshops og diskussioner med vor kommende Ghanesiske samarbejdspartner GAI-GH (Green 
Alliance International – Ghana) og i mindre grad opgaver for BUPL i samarbejdet med GNAT (Ghana Nati-
onal Association of Teachers). 
 
I den sidste tid har der været en del artikler i aviser om børn og unges rettigheder i Ghana, ikke blot i forhold 
til uddannelse men også i forhold til en anstændig opvækst. Baggrunden for debatten var en undersøgelse 
over gadebørn i Ghana i forbindelse med den Internationale dag for Africanske børn, en dag der har sit ud-
spring i 16. juni 1976 hvor omkring 10.000 skolebørn fra Soweto i Sydafrika gik i protest mod manglende 
kvalitet i deres uddannelse og krævede deres ret til bl.a. at blive undervist på deres eget nationale sprog. En 
begivenhed der udløste drabet af mere end 100 deltagere og over 1.000 sårede.  
 
Ghanesisk Social velfærd (Social ministeriet) omtalte en undersøgelse af hvor mange gadebørn og unge, der 
levede på gaden og kom frem til at der i alt var 33.000 børn og unge på gaden i Ghana. Heraf er 75% på ga-
derne i Accra og Kumasi (Ghanas næststørste by), 50% af dem er piger som for langt de fleste aldrig havde 
gået i skole. Jeg har diskuteret det med flere social arbejdere og folk der kender til gadelivet blandt børn og 
unge her; alle er enige i at det er en helt uvirkelig information, flere hævder at der formentlig er op mod 
500.000 børn og unge, der om ikke lever på gade, som mere eller mindre er overladt til sig selv i Ghana. En 
rapport fra ILO (International Labour Organisation) peger da også på at der er 120 millioner gadebørn og 
unge i verden, hvoraf mere end 30 millioner formentlig lever i Africa syd for Sahara. På den baggrund synes 
det helt ude af proportioner, at der ikke skulle være mere end 33.000 gadebørn i Ghana. 
 
I artiklen udtrykte direktøren for Compassion International Ghana Rev. Jemima Amanor at ”forældreløse og 

udsatte børn skulle genforenes med deres familier, fordi deres hjem er det bedste sted for dem frem for en 

institution”. Det er jeg ikke uenig i, men et af de største problemer er, at det oftest er familiens svigt, der er 
grunden til at barnet er havnet på gaden. Og det er ikke blot en påstand, det er reelt situation for alt for man-
ge af de børn jeg kender fra arbejdet i Street Academy, og på sæt og vis en selv-oplevet situation. Der er i 
dag ikke blot i Ghana men store dele af Afrika en kraftig tendens til at når forældrene falder fra, er det ikke 
mere en naturlig sag at familien samles omkring børnene og tager ansvar for dem. Hvorfor det er blevet så-
dan er ikke umiddelbart forståeligt. 
Svend Laursen - Accra 
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Besøg hos bedstemødrene 
Mari-Anne besøgte i forbindelse med familie besøg i og omkring Accra i april bedstemødrene. For Mari-
Anne var det en stor oplevelse at få lejlighed til at møde de bedstemødre, hun nu har været med til at støtte 
de seneste 5 år, men ikke tidligere har haft mulighed for at besøge. Her skriver Mari-Anne om at møde dem: 
Vi besøgte først Paulina og barnebarn Bruce, men for ikke at virke for påtrængende var det aftalt at vor loka-
le koordinator skulle være med, det kiksede dog, men heldigvis var vor anden ShAA kontakt med. Udover at 
få et konkret indtryk af bedstemor Paulina og Bruce, var det aftalt at vi skulle prøve at finde ud af hvilke an-
dre børn, der var i familierne. Der er tilsyneladende op til 7 børn i alderen 1 til 17 år i den familie Paulina er 
overhoved for. I snak med Bruce fortalte han, at Paulina gerne ville have at han skulle lære at være skrædder, 
men det var vist ikke helt hans drøm. Han ville i øvrigt gerne være med i at etablere kontakt til Hornbæk sko-
le og fortælle om hvordan det er at være ung og bo i Osu. Desuden havde jeg noget tøj med som børnene 
kunne bruge eller sælge og tjene lidt. 
 

 
Bedstemor Sophia med datter og Mari-Anne omkring sig – foto: Richard 

 
Derefter besøgte jeg bedstemor Sophia og barnebarn Benjamin. Sophia er som bekendt blind og nu 93 år; der 
er 9 børn i alderen 1 til 17 år i familien hun er overhoved for. Jeg kunne hurtig konstatere at Sophia boede 
under ganske kummerlige forhold. Og den seng hun sov i var meget uhumsk. Jeg var glad for at vi havde 
besluttet at jeg tog en ny madras og tisseunderlag med til hende. Hun blev så glad for det, og snusede med 
det samme til det, og bad om at få det lagt på med det samme. Hun ville – som det ses af fotoet – absolut ha-
ve et billede af os siddende på den rene og velduftende seng. Det eneste hun ellers gerne ville have var vand, 
og det fik hun naturligvis. 
 
Vi var ikke helt tilfreds med at koordinatoren ikke holdt aftalen om at være med; dels kom hun ikke ved Pau-
lina og dels for sent ved Sophia. Men heldigvis havde vi vor kontakt person med os, som viste sig at være 
rigtig god til at håndtere bedstemødrene. Det var da også tydeligt at de begge var glade for hendes besøg. 
Mari-Anne Bryder – apr. 2011 

 
Siden har jeg i juni og juli besøgt dem, og selvom de begge – dog ikke på samme tid – ikke var helt raske, de 
led begge af malaria og havde brug for at komme omkring den lokale klinik for at få den nødvendige 
behandling til at komme sig, var de hurtigt kommet over det. Det skal dog siges, at det var første gang jeg 
har oplevet Paulina værende svag og helst ville ligge ned, men alligevel ikke kunne lade være at rejse sig fra 
sengen fordi jeg kom forbi. I begge tilfælde besluttede jeg at lægge lidt ekstra oveni støtte beløbet således de 
kunne komme på klinikken. Det er sådan set ikke overraskende at de begge led at malaria, det er oftest børn 
og ældre, der får det især her i den våde sæson som primært er fra april til juli og som bestemt ikke har været 
rar denne gang. Hvilket jeg selv har oplevet. Og når så dertil lægges de ikke særligt sunde forhold de bor un-
der, ville det være underligt om de 2 ikke også fik anfald. I øvrigt var Tage Nielsen fra Galten med ved besø-
get i Juli nu for tredje gang, hvor Sophia fortsat husker hvordan Tage sørgede for at der i 2009 blev købt 
Kinkey og Sardiner.  
Svel – aug. 2011 
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Børn omkring Sophia og Paulina  
Vi har adskillige gange i bestyrelsen diskuteret hvorledes vi skulle forholde os til det øjeblik, hvor én af bed-
stemødrene faldt fra. Til trods for det og hvad vi mente var gode beslutninger, gik det ikke specielt godt i 
forbindelse med at Leticia faldt fra og vi tabte forbindelsen med George. Belært af de erfaringer, men også 
baseret på vort nu mere nuancerede kendskab til forholdene, gennemdiskuterede vi endnu engang i maj hvor-
ledes vi fremover skulle forholde os til at én af dem ikke var mere. Vi kunne vælge at finde en ny bedstemor 
og barnebarn eller vi kunne vælge at fortsætte med de 2 familier, vi nu efterhånden kender ganske godt. 
 
Vi valgt ikke at finde en ny bedstemor eller familie, men at fortsætte med de børn, der er i familierne om-
kring Sophia og Paulina. Det gjorde vi af flere grunde. Dels var vi sikre på, at hvis vi begyndte at se os om 
efter en ny bedstemor og barnebarn, ville der hurtigt komme adskillige som gerne ville ind under støtte-
programmet. Bemærkningen: hvordan kan jeg komme ind under jeres program? Kommer ofte i forskellige 
sammenhæng og nødvendigvis ikke fra personer der ser ud til at være helt i samme vanskelige situation som 
Sophia og Paulina. Det kunne blive en vanskelig proces for os at finde frem til den mest rigtige familie. Dels 
har programmet reelt været en læringsproces for os, og ikke tænkt som et længerevarende og mere omfatten-
de program. Og endelig vil vi gerne gøre mere for de piger, der er i de nuværende familier. Derfor besluttede 
vi at fortsætte med Sophia og Paulina familierne, og betragte de 2 som de aktuelle overhoveder i familierne. I 
det øjeblik de falder fra vil der være en ny person som indtager rollen som overhoved og som derved tager 
ansvar for børnene. Det betyder at vi fremover i langt højere grad vil fokuser på flere børn og især pigerne i 
familierne, også fordi det oftest er pigerne der ikke får mulighed for at færdiggøre deres skolegang eller 
kommer videre med en uddannelse. 
 
Hos Sophia vil det være Helene Ansah på 13 år, Rehella Ansah på 10 år og Victoria Acquah på 8 år som 
kommer i fokus. Og hos Pauline vil det være Dorine Nortey på 10 år vi fokuser på. Det betyder dog ikke at 
vi glemmer hverken Benjamin eller Bruce, men blot at vi nu trækker pigerne frem i forgrunden. De går alle i 
skole i området fra 3. til 6. klasse.  

                  
                      Helen         Rehella           Dorine 

Det er dog ikke de eneste børn, der er omkring Sophia og Paulina, der er både ældre og yngre, og især de 
ældre spørger ofte om de ikke også kan være med. Dertil siger vi til dem, de må ikke tro vi er der for at for-
sørge dem, vi er der for at give en lille hjælpende hånd til deres bedstemødre, som har taget ansvar for dem. 
Og at de – især de unge fyre – jo kunne tage at være opsøgende for at skaffe sig et job frem for at sidde og 
hænge rundt omkring, som adskillige af dem reelt gør. Når vi er lidt kontante overfor dem, er det naturligvis 
fordi vi ikke er så blåøjede, at vi falder for deres elendigheds attitude. Men forsøger at sætte fokus på: gør 
noget selv, så er der mulighed for at andre også gør noget for dig. 
 
Vi er sikre på at vi har taget det rigtige valg i den aktuelle situation. Vi har lært meget af bedstemor pro-
grammet og lærer fortsat, men det skal ikke være vores hovedopgave. Det er at etablere et samarbejde med 
en anden NGO med fokus på de mest udsatte og marginalisere børn og unge. 
Svel – Aug. 2011 
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Fra vor egen verden I – Referat Landsgeneralforsamling 12. marts 2011 - København 

Tilstede: Grethe Blomberg, Carl Ejnar Jørgensen, Elly Holm, Mari-Anne Bryder, Find Hansen, Niels Toft og 

Svend Laursen. Eva Christensen og Susanne B Petersen meldte afbud og meddelte samtidig at de ikke 

fremover har overskud til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

Dagsorden i henhold til vore vedtægter § 8: 

1. Valg af dirigent og referent 

Svend ledte mødet og Niels skrev referat 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Svend gennemgik bestyrelsens beretning (se ShAA-Nyt 16). Vi erkender ikke alt går, som vi gerne 

ville, men vi må tage udgangspunkt i de ressourcer vi har og ikke bare hvad vi gerne ville.  Vi ønsker 

at sætte mere fokus på vor oprindelige målgruppe – udsatte og marginaliserede børn og unge. Be-

retning godkendt med de faldende bemærkninger 

3. Aflæggelse af regnskab 

Find og Svend fremlagde regnskab for foreningen, sammenfatning vil blive bragt i ShAA-Nyt. Pro-

jektregnskabet forelå ikke men bliver ligeledes bragt ShAA-Nyt. Regnskab godkendt. 

4. Fastsættelse af budget for 2011-12. 

Forslag til budget for 2011-12 fremlagt og vedtaget. 

5. Fastsættelse af årskontingent 2011-12. 

Efter diskussion besluttedes til trods for generel prisstigning at fastholde kr. 200,00. Forslag om at 

indføre et niveaudelt kontingent f.eks. via et ekstra beløb at kunne støtte et af børnenes konkrete 

videreuddannelse skal diskuteres i bestyrelsen efterfølgende. Forslag om at anvende andre mulig-

heder for at indsamle midler skal ligeledes drøftes fremover. 

6. Indkomne forslag 

Ingen skriftlige forslag. Men et forslag om at genoptage medlemsmøder evt. ved at koble et sådant 

sammen med et andet arrangement f.eks. i områder hvor vi har hovedvægten af medlemmer. Be-

sluttet at bestyrelsen arbejder videre med ideen. 

7. Drøftelse af fremtidig virksomhed herunder mulig samarbejdspartner 

Mulige samarbejdsparter i Ghana: Svend orienterede om møde med Green Alliance International 

Ghana, der arbejder med en lidt ældre målgruppe end os, men som har rod og hjemsted i James 

Town tæt på Street Academy og fortsat ønsker at arbejde med og for de mange børn og unge, der 

drifter rundt i området bl.a. omkring African Art Center. 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. § 3 

Svend ønskede en diskussion om det fortsat var acceptabelt at han igen blev valgt som formand set 

i lyset af at han ofte over længere tid er i Ghana. Beslutningen var, at det var ok da der også er en 

næstformand til at tage sig af akutte spørgsmål. På den baggrund opfordrede Niels Elly til at tage 

næstformands posten, hvor han fortsat er sekretær. Valgene blev derefter:. 

- Svend Laursen – formand  

- Elly Holm - næstformand 

- Niels Toft – sekretær 

- Find Hansen – kasserer 

- Mari-Anne Bryder (ikke på valg) 

9. Valg af kritisk revisor 

Enighed om at spørge Helena Johannessen om at fortsætte 

10. Eventuelt  

Landsgeneralforsamling 2012: 10. marts samme sted – ”Nabo Østerbro” 

 
Niels / referat:12.03.11 
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Fra vor egen verden II – stiftelse af ASOS (Africa South Of Sahara Network) 
 

 
Finn Hansen mellem Uganda og Somaliland – foto: svel 

I forbindelse med Projektrådgivningens (PRNGO) årsmøde i begyndelsen af april, diskutere vi med et par 
andre små NGO’ere, der arbejdede i Africa syd for Sahara, at det ville være godt om der var et forum pri-
mært for mindre NGO’ere, hvor vi kunne diskutere fælles erfaringer og ideer. Det resulterede i at vi beslutte-
de at indbyde til et erfaringstræf i Odense i slutningen af maj. Fra ShAA stillede vi os til rådighed for at ar-
rangere det første træf af forhåbentlig flere. Dette blev gennemført 28. maj med deltagelse af flg. NGO’ere: 
David, Peter og Patrick D (Dansk-Ugandisk Venskabsforening). Ahmed (Dan-Som). Hawa og Mohamed 
(DSN). Lea og Fritse (RAW). Gladys (CAMOUN) samt Niels, Elly, Find og Svend (ShAA). 
 
Udover at der var behov for at mødes, mente vi at der i sær for mindre NGO’ere uden ansatte er særlige fæl-
les erfaringer, som større NGO’ere med lønnet staff ikke har eller deler. Det kan være erfaringer nogle af os 
har gjort er vigtige for andre at kende til f.eks. fælles udfordringer i udviklingsopgaven. 
 
Invitation blev udsendt til 47 små NGO’er, der arbejdede syd for Sahara. 10 NGO’ere meldt positivt tilbage, 
men havde dog ikke mulighed for at deltage, dog ville de gerne fortsat have forbindelse og referat fra mødet. 
7 NGO’ere tilmeldt sig hvor 1 dog måtte melde afbud få dage før. Umiddelbart et ganske tilfredsstillende 
resultat på baggrund af at kun få af os havde nået at diskutere det på PRNGO årsmødet. Der var en almen 
opfattelse af at dette kunne blive starten på et frugtbart netværkssamarbejde, der kan rette fokus på små or-
ganisationers vilkår for arbejde, således at disses behov for fælles dialog ikke drukner i de store NGO’s ofte 
anderledes behov. 
 

På baggrund af brainstorm blev følgende temaer opstillet til diskussion 

1. samarbejdsmulighed for networkingen (i DK) 

2. bæredygtighed (især økonomisk) hos partner / os selv (Afrika og DK) 

3. fundraising 

4. organisatorisk fundament hos partner (Afrika) 

5. kapacitetsudvikling hos partner (Afrika) 

6. projekt faglig udveksling 

7. fælles fortalervirksomhed (i DK) 
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8. Projektpuljens krav til projektansøgninger matcher især til store organisationer med  lønnede ansatte 
og derved nærmest ”ansøgnings-eksperter” – sparring i netværket i forhold til projektudviklingsfasen 

 

Hurtigt fik diskussionen fokus på pkt. 5,7 og 8., f.eks. var det tydeligt, at der er et stort behov for faglig ud-
veksling mellem NGO’erne. Hvordan kommer vi f.eks. ind i et u-land og finder ind i samarbejder med en 
lokal organisation? Dansk-Ugandisk Venskabsforening har mangeårige erfaringer med at samarbejde med 
lokale NGO’er, der lever under diktaturbetingelser. Her kan hentes erfaringer til indsatser i andre lande, fx 
Zimbabwe. 

Selvom vi alle arbejder i Afrika syd for Sahara, er der – såvel som andre steder i verden – store lokale for-
skelle og indsatsbetingelser med hensyn til uddannelse, børn, unge, kvinder, landbrug etc. Her spiller de lo-
kale forhold en vigtig rolle, fx koloni-baggrund, politiske strukturer, kultur og traditioner etc. Forhold og 
betingelser der kan have stor betydning for vores egen kapacitetsudvikling, hvilket er nødvendig, hvis vi skal 
kunne formidle og understøtte kapacitets opbygning hos vores partnere. På samme måde forholder det sig 
med fortalervirksomhed i Danmark. 

 

På den baggrund diskuterede vi vort ansvar i indsatsen derude. Er vi ligeværdige organisationer? Partner i 
syd skal ofte efterkomme krav begrundet i Danmark fx ang. bestyrelse og andre organisatoriske forhold. Det 
kan betyde at vi ikke indgår i et ”ligeværdigt” forhold, hvilket vi skal forvalte med stor respekt og ansvar. 
NGO’s opgaver er at præsentere rettigheder på civilsamfundsniveau, således at den lokale civilbefolkning 
selv formulerer krav om rettigheder. 

 

SWOT-analyse modellen kan med fordel bruges i den gensidige kapacitetsopbygning via opbygning af fagli-
ge kompetencer. Igennem denne kan vi identificere stærke og svage sider hos os selv, muligheder og trusler i 
indsatsen, alle forhold der er gældende både for os selv og vores partneren i Afrika. Almen enighed om at 
sådanne analyser har stor betydning for at kunne understøtte egen og andres kapacitets opbygning og bære-
dygtighed (organisatorisk fundament). Uden selv at vide egen svagheder, styrker, muligheder og trusler vil vi 
ikke på kvalificeret vis være i stand til at støtte og vejlede andre. 

 

Hvad gør vi nu? 

Udgangspunkt: faglig udvikling og kapacitetsopbygning 

Vision/mission: drage nytte af hinandens erfaring m.h.p. at blive bedre til det, vi gør 

Vores udfordring: verden ændre sig hele tiden. Projektansøgningserfaringer bliver hurtigt forældet. 

 

På det grundlag stiftedes Africa South Of Sahara Network (ASOS). PRNGO støttede træffet med 5.200 kr. 
således der kun var et mindre underskud på 154.00 kr. og samtidig hilste de os velkommen og så frem til vo-
re kommende diskussioner og erfaringsudvekslinger. 

ref. Niels / Svend ShAA 06.06.11 

 

Fra vor egen verden III – ShAA og GAI-GH samarbejde 
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Det mulige arbejdsområde og udgangspunkt for ShAA – GAI-GH partnersamarbejde og projekt – foto: svel 

 
Som omtalt i ShAA-Nyt 16 har vi nu etableret kontakt til en Ghanesisk NGO – Green Alliance International 
Ghana (GAI-GH) – med henblik på et partnerskabs samarbejde. Hvor de først skridt vil være en ansøgning 
til Projekt puljen om et mindre partnerskabs program. GAI-GH blev etableret sept. 2010 af en rækker 
personer, der ønskede at sætte et stærkere fokus på sammenhængen mellem uddannelse, kultur og miljø, 
både i forbindelse med almen uddannelse og mere praktisk erhvervs uddannelse. 
 
Det er GAI-Gh’s formål at bidrage positivt til at uddannelsen af Ghanesiske unge har et stærkt element of 
kultur som et nødvendigt middel for fortsatte eksistens som et folk. GAI-GH vil puste nyt liv i unges ansvar 
for at rydde op f.eks. i naturen, usunde og uhygiejniske miljøforhold; negative holdninger og egenskaber, der 
er blevet "accepteret som en integreret del" af den Ghanesiske kultur. De vil sætte fokus på de positive og 
rige aspekter af den Ghanesisk kultur indeholder ikke bare nationalt men også internationalt via kultur-
udstillinger, internationale musikfestivaler og koncerter m.v. Desuden vil GAI-GH arbejde for større vægt på 
videnskab og teknisk uddannelse for børn og unge bl.a. ved at inddrage folk fra fremmede lande i samarbejde 
med Ghanesere, herunder involvere sig i World Climate Change Respons orienterede projekter f.eks. plant-
ning af træer og udvikle mere miljøvenlige transportmidler. Endelig vil GAI-GH i samarbejde med ministe-
rier arbejde for at afhjælpe problemer med hjemløshed i de større byer og voksende bycentre, som en primæ-
re årsager til de voldsomme røverier, prostitution, teenage-graviditeter og større sundhedsproblemer som 
HIV, alkoholisme osv. 
 
Umiddelbart er det måske ikke indlysende at GAI-GH og ShAA har meget tilfælles, men under diskussio-
nerne er det afklaret, at et er deres meget voluminøse vedtægts papir og formål, noget andet er realiteterne. 
Og det er her vi har fælles interesser i at medvirke til at gøre en forskel for nogle af de mest udsatte børn og 
unge især via uddannelse både teoretisk og praksis. Vi skal i den forbindelse i høj grad se på forskellen i 
dansk og afrikansk retorik; det afrikansk er noget mere voluminøst og højtflyvende. Derved er én af opga-
verne også at få et sådant partnerskabs samarbejde til at forholde sig til de konkrete her og nu opgaver, og 
ikke fortabe sig i fremtidige drømme og mere eller mindre urealistiske mål. Derfor er den aktuelle opgave 
her i Accra at komme frem til et realistisk og holdbart udgangspunkt for en ansøgning til Projekt puljen enten 
inden udgangen af 2011 eller først i 2012. Det er det indhold, som der nu er møder om mellem ShAA og 
GAI-GH i den kommende tid. 
 
Som billederne antyder holder GAI-GH til i et område meget tæt på Afrikan Cultur Center og Street 
Academy, det betyder en tæt sammenhæng mellem indsatsen og målgruppen idet GAI-GH har etableret sig i 
det område, som ses på første billed. Det andet viser en bygning hvor GAI-GH nu diskutere med en NGO, 
der har brugsret over bygningen, men ikke er i stand til at vedligeholde den. Flere af GAI-GH medlemmerne 
er aktivt involveret i denne NGO, og et tæt samarbejde mellem disse 2 er formentlig lige på trapperne. Min 
umiddelbare vurdering er, at der faktisk er langt større muligheder her, end det er tilfældet hvor Street 
Academy holder til. Og at et første partnerskabs samarbejde meget vel kan komme til at være centrert om 
f.eks. bygnings istandgørelse. 
Svel – aug. 2011  
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Fra den globale scene I – Millennium Development Goal 6 (MDG)  
4 år, 149 dage, 8 timer, 34 minutter og 12 sekunder (når dette skrives) – er den tid den rige verden har til at 
forsøge at indhente det forsømte i indsatsen for at opfylde de 8 udviklingsmål verdenssamfundet i september 
2000 besluttede skulle nås inden udgangen af 2015. 
 
Udviklings mål nr. 6 er: Bekæmpelse af HIV /  AIDS, malaria og andre sygdomme. Det konkret mål er inden 
sept. 2015 skal indsatsen for at bekæmpe HIV / AIDS og andre lignende sygdomme have resulteret i en hal-
vering af dødsfald på grund af disse sygdomme. Hvorvidt målet nås er vel fortsat usikkert, men der er ingen 
tvivl om at der allerede nu er nået en del.  
 
For HIV / AIDS er situationen den at nye hiv-smittede og dødsfald p.g.a. aids globalt set synes at have top-
pet, men 33 millioner mennesker lever fortsat med HIV og derved stor risiko for at få aids. Den positive ten-
dens er for det meste p.g.a. fald i det årlige antal af nye infektioner nogle af de Asiatiske lande, Latinamerika 
og Africa syd for Sahara. Medens infektionen fortsat stiger i andre dele af verden især i Østeuropa og Cen-
tralasien. I disse regioner er udbredelsen af HIV næsten blevet fordoblet siden 2001 og antallet af mennesker, 
der lever med hiv, er steget fra 760.000 til 1.400.000. 
 
Det anslåede antal af aids dødsfald synes også at have toppet og er siden 2004 faldet fra 2.1 millioner til 1.8 
millioner i 2009. Hvilket primært skyldtes øget adgang til antiretrovirale lægemidler i fattige lande, herunder 
Ghana. Men til trods for denne udvikling fortsætter antallet af mennesker, der lever med HIV på verdensplan 
med at vokses især fordi mennesker smittet med virus overlever længere end tidligere.   

 
Street Academy har tradition for at være på gaden 1. dec – International AIDS dag – foto: svel 

 
En savnet kollega og medstifter af ShAA er ikke mere 
Det var med sorg vi i foråret erfarede at Niels Bentsen døde mit i hans virke i Bangladesh. Niels var sammen 
med hans hustru Inger med i den grupper, der i 2005 stifted Seniorhands to Africa and Asia. Umiddelbart 
efter rejste de begge til Bangladesh for at fortsætte deres virke der, hvor de netop arbejde for at forbedre 
forholdene for nogle af de mest udsatte og marginaliserede i deres indsats i bekæmpelsen af fattigdom. Det 
var deres drøm at ShAA også med tiden kunne arbejde i Asien, og derfor grunden til at ShAA fortsat har 
Asien som del af vort navn og logo. Vi i den stiftende gruppe mindes Niels som en vidende, erfaren og i høj 
grad med et stort hjerte for udsatte børn og unge. Både Niels og Inger har siden være medlemmer af ShAA. 
På vegne af den stiftende gruppe og bestyrelsen: ære være hans minde og hilsen til Inger. 
 
Medlemskab / kontingent 2011 
Måske har du blot glemt eller overset. at vi i sidste ShAA-Nyt huskede dig på. at det var tid til at forny dit 
medlemskab af ShAA. Vi undlod at sende girokort fordi vi vurderede, at mange medlemmer alligevel indbe-
talte på bankkontoen og ikke benyttede giro. Dels fordi det er væsentlig dyre for dig og for os, idet det er ved 
at være omkostnings tungt at sende breve. Og da en stor del af vore medlemmer nu ønsker at modtage 
ShAA-Nyt via e-mail, var det vores vurdering at henvendelsen fra sidst ville være tilstrækkeligt. Det ser det 
desværre ikke helt ud til. Derfor denne fornyede henvendes til dig. Ved at støtte os er du med til at vi fortsat 
er i stand til at arbejde med at være en ganske vist lille del af danske udviklings indsats. Du kan indbetale via 
netbank kort type 73, giro nr. 82328343 (husk navn og adresse) eller Nordea kt. 0678-8477530320.  
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ShAA’s bestyrelse og adresser: 
Svend Laursen (formand)   Elly Holm (næstformand)   Suppleanter: 
Geislersgade 30    Storegade 43, II tv. 
2300 Kbh. S      6100 Haderslev - Tlf. 60 49 13 10  Inger Djupdræt 

Mob: 20 44 21 02    horstogelly@youmail.dk    pt. Bangladesh 
svlau@svelmolbo.dk         Strandtoften 2 
      Mari-Anne Bryder   4850 Stubbekøbing 
Niels Toft (sekretær)   Spurvevej 16    Tlf. 54 44 13 00 
Rønneparken 22    3100 Hornbæk    idjupdraet@stofanet.dk  
4700 Næstved    Tlf. 49 70 10 98  
Mob 26 80 55 43          
ntoft@stofanet.dk    Helena Johannessen    
      (kritisk revisor)     
Find Hansen (kasserer)   Nikolaj Plads 34, 4 mf.    
Aerolitvej 12B    Tlf. 60 77 11 18     

4450 Jyderup          
Tlf. 20 96 11 87         
Find-hansen@hotmail.com        Dette ShAA-Nyt er 

          redigeret af 

          svend laursen 


