
barnahjálp
Júní 2018



Hvert starfsár ABC barnahjálpar er 
fagnaðarefni því hvert eitt og einasta 
ár færir þúsundum barna tækifæri og 
von. Þetta starfsár er okkur sérstakt 
fagnaðarefni því við fögnum 30 ára 
afmæli. 

Með þessu veglega afmælisriti 
viljum við segja frá því sem við höfum 
áorkað á árunum þrjátíu með dyggum 
og beinlínis ómetanlegum stuðningi 
frá ykkur, íslensku þjóðinni. Án ykkar 
væri ekkert af þessu mögulegt.

Tugþúsundir fátækra barna hafa 
haldið út í lífið með menntun og von. 
Þegar börn fæðast inn í örbirgð 
skapast vítahringur vonleysis. En 
þegar vonarglæta brýst í gegn tekur við 
annar veruleiki. Veruleiki sem er 
óskrifað blað. „Ég áttaði mig á því að 
hér hæfist líf mitt fyrir alvöru,“ sagði 
Wycliffe, fyrrum nemandi ABC skóla í 
Úganda um daginn sem hann gekk 
inn um dyr skólans í fyrsta skipti. Í 
dag starfar hann sem barnalæknir. Ég 
var þeirrar ánægju aðnjótandi að hitta 
þennan unga lækni í vetur þegar við 

heimsóttum nokkra af skólunum í 
Úganda. Wycliffe var níu ára gamall 
þegar hann kom í skólann og ég varð 
djúpt snortin þegar hann sagði mér 
frá hve snemma hann setti sér háleit 
markmið um að verða læknir. Ég 
fylltist móðurlegri umhyggju og fann 
fyrir stolti í garð þessa unga manns: 
„Þetta gast þú og þetta gátum við!“ Það 
var áhrifaríkt að heyra sögu hans sem 
er sögð hér í blaðinu.

Tækifæri eru svo dýrmæt. Já, þau 
geta hreinlega reynst ómetanleg! Hinn 
hrjúfi og harðneskjulegi veruleiki er 
eftir sem áður sá að margir fæðast inn 
í líf þar sem tækifærin eru engin. 
Þegar tækifærin eru engin og vonar-
neisti ekki til staðar getur skapast 
vítahringur sem heldur kynslóðum í 
heljargreipum fátæktar, vonleysis og 
örvæntingar.

 Þeir sem fæðast inn í þessar 
aðstæður eru skjólstæðingar ABC 
barnahjálpar. 

Hugsjónarfólk með vilja til að rétta 
fram hjálparhönd stofnuðu samtökin 

ABC. Hugsjónarfólk sér um starfið á 
vettvangi. Ein þeirra heitir Trudy og 
hún starfar í Úganda. Hún Trudy segir 
iðulega: „Þótt þú sért fátækur þýðir það 
ekki að hugurinn sé fátækur.“ Ef þú 
trúir þessu þá kemstu að raun um að 
með menntun og dugnaði eru þér allir 
vegir færir. Þessu trúa börnin í ABC 
skólunum og þessa von ala þau í 
brjósti. Með von í brjósti verður til 
lífsgleði, styrkur, kærleikur og 
tilhlökkun. Þetta sá ég með eigin 
augum í Úganda, svo tekið sé nýlegt 
dæmi. Bæði sá ég og fann hversu stolt 
börnin voru af skólanum sínum. Í 
þeim var hugprýði og lífsþróttur sem 
fékk þau til að bera höfuðið hátt og 
horfa með eftirvæntingu til framtíðar-
innar.

Foreldrar barnanna eru ákaflega 
þakklátir fyrir að börn þeirra fái 
tækifæri til náms fyrir milligöngu ABC. 
Tækifæri sem þau fengu ekki sjálf. Á 
ferðalögum um löndin sem við 
störfum í hitti ég alltaf foreldra barna 
sem stunda nám í ABC skólum. 
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Á heimasíðu ABC barnahjálpar, abc.is, 
finnur þú barn sem þarf á hjálp þinni að halda.

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa 
vítahring fátæktar. Starf ABC barnahjálpar snýst 
um að gefa fátækum börnum tækifæri til 
menntunar og hjálpa götubörnum til nýs lífs 
með því að veita þeim heimili og menntun. 

Styðjum börn 
til lífs og náms



Þakklæti þeirra er oft áþreifanlegt og 
það hefur haft mikil áhrif á mig að 
hitta fjölda mæðra, einstæðar mæður 
og ekkjur sem þakka innilega fyrir 
stuðninginn sem börnin fá. Það er svo 
magnað að sjá og upplifa að móður-
eðlið er samt við sig. Sama við hvaða 
aðstæður við búum höfum við sömu 
áhyggjur af börnunum okkar. Áhyggj-

ur af líðan og heilsu þeirra, skóla-
göngu og framtíð. Það eru forréttindi 
að geta hitt aðra foreldra sem eru í svo 
gjörólíkri aðstöðu og létt undir þeim 
með því að borga fyrir skólagöngu 
barna þeirra og geta stuðlað að bjartari 
framtíð þeirra sem fæddust inn í 
aðstæður sem í upphafi gáfu hvorki 
miklar vonir né fögur fyrirheit.

Við hjá ABC erum óendanlega 
þakklát fyrir stuðninginn í gegnum 
þessa þrjá áratugi og þökkum það 
traust sem við höfum notið til að 
styðja þúsundir barna til náms. 

Þessi stuðningur hefur gert okkur 
mögulegt að kaupa landareignir, 
byggja hús, skóla og heimavistir. 
Þannig höfum við styrkt samfélagið á 
hverjum stað fyrir sig og glætt 
umhverfið lífi með því að leggja okkar 
af mörkum. Byggingar hafa risið og 
frjóir hugar fengið að blómstra. 
Vonleysi hefur breyst í von og fyrir-
fram ákveðin örlög orðið að óskrifuðu 
blaði. 

Við viljum fyrst og fremst segja takk 
við alla þá þúsundir Íslendinga sem 
hafa tekið þátt í þessari 30 ára vegferð 
með ABC sem hefur gefið þúsundum 
barna í Afríku og Asíu tækifæri til 
vonaríkrar framtíðar til heilla og 
hamingju. Og þakklæti til þeirra 
fjölmörgu einstaklinga sem hafa 
komið að starfinu í 30 ár í lengri eða 
skemmri tíma og lagt gjafir sínar og 
hæfileika inn í starfið með það í huga 
að enginn á það. Eða heiðurinn af því. 
Heldur erum við saman að fylgja í 
fótspor Jesú, og gera vilja hans.

Takk, shukrani, dankie, barka, 
merci, salamat, webale, asante, thank 
you, dhanyavaad, shukriyah, dhonno-
bad og enn og aftur takk. 

Laufey Birgisdóttir, framkvæmda-
stjóri ABC barnahjálpar. 
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ABC hjálparstarf var stofnað í júní árið 1988. Stofnendur 
samtakanna voru átta einstaklingar. 

Hugsjón og vilji til að rétta fram hjálparhönd voru ástæð-
urnar og afraksturinn er að tugþúsundir bágstaddra 
einstaklinga hafa haldið út í lífið með menntun og von. 

Stofnendurnir líta til baka:

„Ég er mjög stoltur og þakklátur fyrir að hafa verið einn af 
stofnendum ABC barnahjálpar. Það er með ólíkindum þegar 
maður lítur til baka að vera búinn að taka þátt í því að 
bjarga tugum þúsunda mannslífa.“ – Ólafur Gränz

„Þegar maður hugsar til þess hvaða grettistaki ABC hefur lyft 
þá getur maður ekki annað en verið stoltur yfir því að hafa 
tekið þátt í þessu.“ – Georg Ólafur Tryggvason

„Ég er mjög stoltur af því. Þetta er einn af mínum toppum að 
hafa komið nálægt því í lífinu.“ – Halldór Pálsson

„Mér finnst þetta eitt af merkari hjálparstörfum Íslands.“ – 
Hjalti Gunnlaugsson

„Ég hef alltaf verið stoltur af því að vera einn af stofnendum 
ABC.“ - Gunnar Halldórsson

„Það er lyginni líkast hvað þetta hefur vaxið og dafnað.“ – 
Guðfinna Björnsdóttir

„Þetta er alveg frábært starf og hefði aldrei verið hægt að 
vinna nema með mjög óeigingjörnu starfi margra.“ 
– Hannes Lentz

„Snemma í þessu ferli var ég komin með mjög stóra hugsjón 
og hef í rauninni stærri hugsjón en ég er búin að sjá. Það 
bara kemur í ljós hvað verður úr því.“ – Guðrún Margrét 
Pálsdóttir

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa vítahring 
fátæktar. Með menntun eru öllum allir vegir færir og sú 
hugsjón ABC hefur verið leiðandi frá upphafi. 

1988 : Hafist handa í Sigtúni
ABC hjálpastarf hefur starfsemi og 
skrifstofu er komið upp í Sigtúni í 
Reykjavík, sem í dag heitir Sóltún. „Það 
reyndist vera mikil blessun fyrir starfið 
að fá þetta húsnæði því þaðan gátum við hafið starfsemina,“ 
segir Hannes Lentz, einn af stofnendum ABC barnahjálpar. 

Ýmsum hugmyndum kastað fram um hvernig skuli 
raungera hugsjón þessara nýju samtaka. 

1989: Fyrstu verkefnin 
Prentaðar lestrar-
kennslubækur og 
haldin lestrar-
kennslunámskeið á 
tveimur indíána-
málum í Mexíkó. 
Námskeiðin voru 
haldin fyrir tvo 
þjóðflokka í sam-
starfi við þekkta Biblíuþýðendur í Bandaríkjunum. „Starfið 
fór af stað og við styrktum gerð ritmáls indíánaættbálks. Það 
voru ýmsir fleiri sem leituðu fjárhagsaðstoðar en þetta 
spurðist fljótt út og það voru einhver smáverkefni sem voru 
styrkt. En mjög fljótlega fórum við að styrkja börn til náms,“ 
segir Georg Ólafur Tryggvason, einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar. 

Verkefnið var fjármagnað fyrir ágóða af sölu plötunnar 
„Hjálparhönd“ og sölu á pennum. 

Árið eftir var haldið lestrarkennsluverkefni fyrir þjóðflokk 
á Fílabeinsströndinni. 

1990: Samstarf við Barnmissionen og stuðningur á 
Filippseyjum
Árið 1990 hóf ABC í samstarfi við Barnmissionen, sænsk 
hjálparsamtök, að styðja börn til náms á Filippseyjum. 
Barnmissionen rekur þar í landi þrjá forskóla, einn grunn-
skóla, stendur fyrir starfsnámi í alls kyns greinum og 
starfrækir barnaþorp í samstarfi við félagsmálayfirvöld. 
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Samstarf ABC við Barnmissionen hefur haldist alla tíð 
síðan og í dag taka sænsku hjálparsamtökin virkan þátt í 
gæðaeftirliti með skólum ABC. „ABC hefur stutt við starf 
Barnmissionen í langan tíma. Samtökin láta að mörgu leyti 
ekki mikið fyrir sér fara en þau hafa verið dyggur stuðnings-
aðili okkar. Nánara samstarf mun gagnast báðum aðilum. 
Sameinuð erum við sterkari og getum hjálpað fleirum,“ segir 
Bo Wallenberg, framkvæmdarstjóri Barnmissionen. 

Í dag styrkja íslenskir stuðningsaðilar hundruð barna til 
náms á Filippseyjum. 

ABC barnahjálp safnaði einnig pening fyrir byggingu 
barnaheimilis í Kambódíu sem Mission of Mercy rekur. 
Heimilið var byggt fyrir pening sem var safnað með súkku-
laðisölu á útvarpsstöðinni Stjörnunni. 

1993 : Starf hafið í Úganda
Samstarf hafið við Uganda Australia Foundation sem hjónin 
Trudy og Francis Odida stofnuðu til hjálpar nauðstöddum 
börnum í Úganda. Samtökin bera nafnið ABC Children‘s Aid 
Uganda í dag. „Ég sá hvað þetta er að gera mikið fyrir 
krakkana. Þarna eru börn sem hefðu annars ekki átt 
möguleika á að fara í skóla. Það eru ókeypis ríkisreknir 
skólar en þarna er svo mikil spilling og oft er rukkað fyrir þá 
og það er ekki góð menntun sem krakkar fá í þeim skólum. Í 
ABC skólanum eru þeir að fá virkilega góða menntun. Ég 

hitti þarna gamla nemendur sem voru komnir í háskóla og 
eru að læra að verða læknar og allt mögulegt. Það er frábært 
að sjá hvað margir hafa náð langt,“ segir Berglind Bernar-
dsdóttir sem hélt út í sjálfboðaliðastarf til Úganda á vegum 
ABC barnahjálpar árið 2015. 

Alls rekur ABC Children‘s Aid Uganda níu skóla í landinu 
og samstarfið heldur áfram í dag. Íslenskir stuðningsaðilar 
styrkja á annað þúsund börn til náms í skólunum. 

1995 : Starf hafið á Indlandi
ABC stendur fyrir stofnun heimilis fyrir götubörn í borginni 
Chennai á Indlandi. Samtökin keyptu land og byggðu heimili 
og skóla á því. Hugsjónakonan Eva Alexander stofnaði 
Comforter Ministries í þeim tilgangi að hjálpa hinum 
stéttlausu að mennta sig og komast í starfsnám. 
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Í gegnum árin hefur ABC staðið fyrir söfnunum og hjálpað 
samtökunum að koma sér upp og í dag er rekinn skóli sem 
gagnast þeim nauðstöddu sem annars gætu ekki nálgast 
menntun sökum stöðu sinnar og fátækt. „Mín vinna snerist 
um að hjálpa konum sem voru fordæmdar í þjóðfélaginu. 
Með tímanum fórum við einnig að hjálpa börnum þeirra og 
einnig munaðarleysingjum. Við byggðum heimili til að forða 
þeim frá vítahring höfnunar, útskúfunar, fordæmingar, 
misþyrmingar, vinnuþrælkunar og mansals með því að 
veita andlegan styrk og menntun. Markmiðið var að hjálpa 
þeim að verða sjálfstæð,“ segir Eva Alexander. 

1996 : Stuðningur við Heimili litlu ljósanna á 
Indlandi
ABC stendur fyrir byggingu íbúðarhúss og fjárfestir í landi 
fyrir Heimili litlu ljósanna á Indlandi. 

Í gegnum árin hafa tugþúsundir fátækra barna fengið 
góða menntun í skólanum og á landsvísu hefur hann skarað 
fram úr ár eftir ár. ABC hefur fjármagnað margar skólabygg-
ingar og heimavistir á svæðinu. Einnig er skólinn mjög 
sjálfbær þar sem rekinn er eigin búgarður og mikil græn-
metisrækt er á svæðinu. „Okkar markmið á Heimili litlu 
ljósanna hefur alltaf verið að hlúa að þeim yfirgefnu og 
fátæku og gefa þeim tækifæri í lífinu,“ segir Samuel Motu-
palli, forstöðumaður. 

Íslenskir stuðningsaðilar hafa frá upphafi styrkt börn til 
náms og ABC hefur staðið fyrir fjölmörgum söfnunum sem 
hafa hjálpað til við uppbyggingu skólans. 

Árið 2017 var samstarfi við Heimili litlu ljósanna hætt en 
starfsemin þar gengur mjög vel. „Þökk sé ABC höfum við 
stutt við og menntað þúsundir barna. Flest þeirra hafa 
komið sér vel upp í dag. Björgun á lífi þýðir björgun fyrir 
heila kynslóð og börnin eru vitnisburður um það. Það gleður 
mig að vita að börn sem virkilega þurfa á hjálp að halda 
muni fá hana í gegnum ykkur. Heimili litlu ljósanna hefði 
ekki blómstrað eins og það hefur gert án ykkar hjálpar,“ 
segir Samuel. 

1998 : Börn hjálpa börnum
Árleg söfnun ABC barnahjálpar, Börn hjálpa börnum, fer af 
stað. 

Nemendur í grunnskólum landsins taka höndum saman 
og ganga í hús og í fyrirtæki á nærliggjandi svæðum og 
safna í bauka. Söfnunarféð er svo notað í ýmis brýn verkefni 
eða notað til að styrkja innviði skólastarfs í stuðningslönd-
unum. „Einn daginn var ég að hugsa um hvernig við gætum 
safnað fyrir hlutum og þessi hugmynd kom upp. Við ættum 
bara að fá börn í lið og þá yrði þetta í orðsins fyllstu að börn 
hjálpa börnum,“ segir Guðrún Margrét Pálsdóttir, einn af 
stofnendum ABC barnahjálpar. 

Frá upphafi og til ársins 2017 hafa þessir „ungu sendi-
herrar ABC“ safnað um 130 milljónum króna til styrktar 
starfinu. „Það varð svo mikið úr peningunum. Við vorum að 
byggja stórar byggingar og fleira fyrir afraksturinn úr 
þessari einu söfnun. Við hugsuðum með okkur „vá hvað 
þetta skiptir miklu máli,“ segir Guðrún.

2004 : ABC hjálparstarf verður ABC barnahjálp
Nafninu á samtökunum er breytt í 
ABC barnahjálp. Nafnið þótti betur 
árétta eðli starfsins. 

Á sama tíma var „lógó“ samtak-
anna breytt og hannaði Þórhallur 
Kristjánsson nýja merkið. 

2005 : Starf hafið í Pakistan og höfuðstöðvar fluttar
ABC hefur samstarf við Pakistana að nafni Sharif Ditta sem 
hóf starfsemi skóla í eigin húsnæði sem synir hans byggðu 
fyrir hann til að njóta eftirlaunaaldurs. 
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Opið 12-18 virka daga og
12-16 á laugardögum. 

Tekið er á móti varningi á opnunartíma. 

Fylgist með okkur á Facebook. 

Víkurhvarfi 2 - Kópavogi - Sími 520 5500

Dalshrauni 13 - Hafnarfirði - Sími 414 0988

Alls stóð ABC fyrir byggingu sex skóla í landinu með 
söfnunum og stuðningi frá íslenskum styrktarforeldrum. 
„Þetta er erfitt land og erfitt umhverfi. Ég held það sé 
vandfundið í heiminum erfiðari kringumstæður til að búa í 
sem kristinn einstaklingur. En við getum verið stolt af því 
sem við erum að gera þarna. Peningarnir sem fara út eru vel 
nýttir,“ segir Þráinn Skúlason, aðstoðarskólastjóri í Slysa-
varnarskóla sjómanna og stjórnarmaður ABC. 

Árið 2017 lauk samstarfi ABC í Pakistan. Höfuðstöðvar ABC 
barnahjálpar flytja úr Sóltúni yfir í Síðumúla.

2006 : Starf hafið í Kenýa
ABC hefur starfsemi í Nairobi, höfuðborg Kenýa, eftir að 
heimamaður vekur athygli á hinni miklu neyð sem ríkir og 
á þeim fjölda barna í fátækrahverfum sem ganga ekki í 
skóla. Í fyrstu var opnað heimili fyrir umkomulaus börn í 
einkahúsnæði en fljótlega var leigður skóli sem staðsettur er 
í miðju fátækrahverfi og ber hann heitið „Star of Hope“. „Við 
komum í stórborg og sá ég gríðarlega mikla fátækt og hins 
vegar gríðarlega mikið ríkidæmi. Þetta hafði maður alveg 
heyrt um,“ segir Laufey Birgisdóttir, framkvæmdastjóri ABC. 

Nemendur skólans eru fyrrum götubörn sem hafa alist 
upp í fátækrahverfunum í höfuðborginni og góður námsár-
angur sem og framúrskarandi gengi ljóðahópsins í árlegri 
keppni á landsvísu er hreint magnaður. Stjórnendur á 
svæðinu eru einnig í góðu samstarfi við hverfistjóra barna í 
Mathare, hverfinu þar sem skólinn er staðsettur, og því er 

hægt að nálgast fjölskyldur sem eru í mikilli neyð og koma 
börnum úr þeim inn í skólann. 

2007 : Starf hafið í Búrkína Fasó
Hinrik Þorsteinsson og Guðný „Gullý“ Ragnhildur Jónasdóttir 
halda út til Búrkína Fasó til að hefja starf á vegum ABC. 
Fátæktin í landinu er gríðarleg og talið að um 60% þegna líði 
verulegan skort. Starfið hófst í leiguhúsnæði með 100 
nemendum en mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá. 

Viðamikið starf hefur byggst upp og í dag er kominn á 
laggirnar menntaskóli og munu nemendur geta klárað ígildi 
stúdentsprófs í skólanum. „Ég er alveg bit yfir því hvað þetta 
er þróuð hugmynd hjá stofnendunum. Hér eru hundruð 
barna í skólanum og þeim á eftir að fjölga. Mun fleiri börn 
koma inn á svæðið að skólatíma loknum og taka þátt í 
íþróttastarfi sem er öllum opið. Það er verið að nýta tæki-
færið út í ystu æsar. Hver einasta króna nýtist vel,“ segir 
Einar Rúnar Einarsson, sjálfboðaliði sem hefur tvisvar 
haldið til ABC skólans í Búrkína Fasó. 

Skólinn er staðsettur nálægt stóru fátækrahverfi og 
nemendur hefðu án hans ekki kost á skólagöngu. 

2008 : Nytjamarkaður stofnaður
Nytjamarkaður ABC hefur göngu sína í Faxafeni í samstarfi 
við Líknarfélag Kærleikans. Ári seinna er hann fluttur yfir í 
Skútuvog og er alfarið rekinn af ABC barnahjálp og mann-
aður af sjálfboðaliðum á vegum samtakanna. 

Stærra og betra húsnæði fannst handan við hornið í 
Súðarvogi og „Nytjó“ orðinn að mikilvægri tekjulind fyrir 
samtökin. Markaðurinn festir rætur og hefur alla tíð síðan 

A B C  í  3 0  á r



10

reynst ómissandi í að breiða út boðskap ABC ásamt því að 
vera heilmikil búbót fyrir landsmenn. „Það er mjög gaman 
að hafa verið vitni að og hafa tekið þátt í að gera Nytja-
markaðinn að raunverulegu og viðurkenndu fyrirtæki. 
Viðbrögð fólks hafa gert þetta að verkum. Við tökum vel á 
móti öllum sem koma og sýnum þakklæti í garð þeirra sem 
færa okkur gjafir,“ segir Gróa Halldórsdóttir, fyrrverandi 
„kaupfélagsstjóri“ Nytjamarkaðarins. 

2009 : ABC skólinn hefur göngu sína
ABC hefur göngu skóla sem fræðir fólk um starfsemi 
samtakanna og hjálparstarf almennt. Fagfólk víða leggur lið 
við að móta kennsluefni og sinna kennslu. Í lok hverrar 
annar hélt hópur út á vettvang til Kenýa og fékk að kynnast 
starfinu þar og taka virkan þátt. „Skólinn var góð leið til að 
kynna starfið, ekki bara okkar heldur allra hinna. Það sem 
við vonuðumst helst eftir var að það kæmu einhverjir 
liðsmenn til okkar,“ segir Guðrún Margrét. Allir kennarar 
gáfu vinnuframlag sitt. 

Árið 2015 hættir ABC skólinn starfsemi sinni í óákveðinn 
tíma eftir að hafa verið starfræktur í sex ár. Fjöldi manns 
útskrifaðist á þessum tíma og urðu formlega „ABC liðar.“ 
„Við útskrifuðum rúmlega 140 manns og enn fleiri tóku þátt 
á einn eða annan hátt. Ávinningurinn af skólanum skilaði 
sér í miklum mannauði,“ segir Bryndís Rut Stefánsdóttir, 
skólastjóri ABC skólans. 

2011 : Starfið stækkar í Kenýa og stuðningur við 
innanlandsverkefni
Í lok ársins setti ABC á fót skóla að nafni ABC Complex School 
á svæði Masai fólksins á miklu dreifbýlissvæði í Kenýa. „Í 
Namelok hjá Masaaia ættbálknum ríkir alger friður og þar 
er engin umferð og ekkert áreiti eins í hinum ABC skólanum 
í Naíróbí. Hér er maður kominn í allt annan menningar-
heim,“ segir Laufey. 

Framtíðarhorfur Masaianna eru í miklu uppnámi sökum 
slæmra skilyrða og því binda þeir miklar vonir við menntun 
barnanna. Fátæktin á svæðinu er gríðarleg. Nemendur 
skólans byrja í grunnskóla og geta klárað ígildi stúdents-
prófs. 

ABC ræðst í fyrsta innanlandsverkefnið í samstarfi við 
Marita fræðsluna og IOGT. Samtökin kosta jákvæðar 
forvarnir fyrir nemendur og foreldra 5. og 6. bekkinga. Í dag 
fer fræðslan fram undir heitinu „Forvarnarfræðsla Magga 
Stef“. Á fræðslufundum sínum í gegnum árin hefur Magnús 
rætt við yfir 180.000 einstaklinga. „Fræðslan hefur verið í 
stöðugum uppgangi í fjölda ára og það ber að taka hana 
alvarlega“, segir Magnús Stefánsson framkvæmdarstjóri. 

2015 : Höfuðstöðvar og „Nytjó“ flytja í Kópavoginn 
Í byrjun árs flytja höfuðstöðvar ABC og „Nytjó“ starfsemi sína 
yfir í Víkurhvarf 2 í Kópavogi. Í fyrsta sinn eru Nytjamarkað-
urinn og skrifstofur samtakanna á sama stað. Gengi „Nytjó“ 
heldur áfram að blómstra. „Það er búin að vera verðstöðvun 
síðan við byrjuðum, sama verðið frá upphafi. Þetta er 
langbesti markaðurinn,“ segir Eggert Ólafur Antonsson, 
starfsmaður á Nytjamarkaðnum. 

2017 : Þátttaka í starfi í Bangladess
ABC hefur samstarf við frjálsu félagasamtökin Agape Social 
Concern sem reka „Heimili friðar“ sem er skóli og heimavist 
á dreifbýlissvæði í Bangladess. Á þessu svæði er mikil fátækt 
og lífsskilyrði erfið. „Okkar markmið er að veita börnunum 
ást og umhyggju ásamt því að mennta þau og hugsa um 
líkamlega vellíðan,“ segir Albert Mridha, forstöðumaður 
Heimilis friðar. 

Á heimilinu eru hundruð barna og geta þau klárað þar 
ígildi gagnfræðaskólanáms. 
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Við bjóðum glæsileg síma-
fríðindi og blaðberar okkar 
sem nota Póstdreifingarappið 
í 30 útburðardaga í röð fá 
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Við hjá Póstdreifingu leitum 
að duglegu og ábyrgu fólki til 
að bera út blöð í þínu nágrenni milli 
klukkan 6 og 7 á morgnana. 

Dreifing fer fram sex daga vikunnar, 
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Nánari upplýsingar má finna 
á ráðningarsíðu okkar 
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í dag og við munum hafa 
samband.
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2018 : 30 ár og horft til framtíðar
ABC hefur samstarf við Rasta Foundation í Pakistan sem 
starfrækir „Brick Kiln slaves school“. Nemendur skólans eru 
börn þræla í múrsteinaverksmiðju í dreifbýlishéraði í 
landinu og í sumum tilfellum hafa börnin þegar unnið við 
að búa til múrsteina. Börnin eiga það sameiginlegt að hafa 
ekki fengið neina kennslu áður en þau koma í skólann. „Ég 
hef komið víða við í heiminum og séð margt en ég hef aldrei 
séð jafn mikla eymd og þarna. Þetta er mjög gott tækifæri 
fyrir ABC að hafa gríðarlega mikil áhrif á líf einstaklinga,“ 
segir Þráinn Skúlason. 

Nýr nytjamarkaður hefur göngu sína að Dalshrauni 13 í 
Hafnarfirði.

ABC barnahjálp fagnar 30 ára afmæli. „Það er magnað að 
horfa til baka á þessa 30 ára sögu starfsins og þær þúsundir 
barna sem eru vitnisburður þess. Mjög margir hafa lagt 
gjafir sínar og hæfileika í starfið til lengri og skemmri tíma 
með það í huga að það er enginn sem á það eða heiðurinn af 
því. Alveg frá upphafi hefur það verið grópað inn í starfið að 
við erum að fylgja í fótspor Jesú Krists og gefa börnum 
tækifæri til vonaríkrar framtíðar til heilla og hamingju,“ 
segir Laufey. 

Kveðja frá Guðrúnu Margréti
Þegar maður lítur til baka yfir þessi 30 ár sem liðin eru 
frá stofnun ABC barnahjálpar er ekki annað hægt en að 
fyllast þakklæti fyrir öll þau börn og fjölskyldur sem notið 
hafa blessunar af starfi ABC. Við höfum fengið að leggja 
okkar lóð af mörkum á Indlandi, Pakistan, Bangladess, 
Filippseyjum, Kambódíu, Búrkína Fasó, Úganda, Kenýa, 
Fílabeinsströndinni, S-Afríku, Líberíu, Senegal, Haítí, 
Mexíkó og á Íslandi. 

Við erum forréttindafólk að hafa getað látið gott af 
okkur leiða og fengið aðra í lið með okkur svo starfið 
hefur getað breiðst út og veitt fjölmörgum skjól, nýja von 
og tækifæri til framtíðar. Það er ómögulegt að sjá fyrir 
endann á þeirri blessun því hver sem rís upp úr örbirgð 
verður öðrum hvatning og hjálpin vindur upp á sig líkt og 
snjóbolti. Hver stuðningsaðili og velgjörðamaður er 
þannig liður í miklu stærra samhengi og áhrifa stuðn-
ingsins gætir um ókomin ár. 

Hjartans þakkir fyrir að halda áfram frábæru starfi 
sem gefur bágstöddum von og líf.

Guðrún Margrét Pálsdóttir. 
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B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is
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Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Akranes
2Gómar ehf.

Akraneskaupstaður

Spölur ehf.

Vignir G. Jónsson hf.

Akureyri
Baugsbót ehf.

Grand ehf.

Hlíð ehf.

Kælismiðjan Frost ehf.

Securitas-Akureyri ehf.

Svartfugl listhús ehf.

Blönduósi
Húnavatnshreppur

Vilko ehf.

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður

Borgarnes
Borgarbyggð

Jörvi ehf.

Landnámssetur Íslands ehf.

Límtré Vírnet ehf.

Dalvík
Sæplast Iceland ehf.

Drangsnes
Ásbjörn Magnússon

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.

Fljótsdalshérað

Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.

Eskifirði
Egersund Ísland ehf.

Flúðum
NPK ehf.

Garðabær
Garðabær

GJ bílahús ehf.

Vörukaup ehf.

Garði
GSE ehf.

Grindavík
Einhamar Seafood ehf.

Grindavíkurbær

Þorbjörn hf.

Vísir hf.

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf.

Bílaverk ehf.

DS lausnir ehf.

Eiríkur og Einar Valur ehf.

Fínpússning ehf.

Hvalur hf.

Kæling ehf.

Kexir ehf.

Kreativ online ehf.

Krissi ehf.

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.

Markus Lifenet ehf.

MEDOR ehf.

Ópal Sjávarfang ehf.

Rafgeymasalan ehf.

Reykhúsið Reykhólar ehf.

Reykjavík Warehouse ehf.

SJ Tréverk ehf.

Umbúðamiðlun ehf.

Verkþing ehf.

VR-5 ehf. / Vélarás

Hella
Jöklamús ehf.

Hellissandur
Sjávariðjan Rifi hf.

Höfn í Hornafirði
Rósaberg ehf.

SF - 47 ehf.

Hólmavík
Bjartur ehf.

Hrísey
Hrísiðn ehf.

Húsavík
Heimabakarí - Eðalbrauð ehf.

Saltvík ehf.

Víkurraf ehf.

Hveragerði
Magnús Grétar Sölvason

Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.

Vilhjálmur Roe ehf.

Hvolsvöllur
Nínukot ehf.

Ísafjörður
G.I. Halldórsson ehf.

GG málningarþjónusta ehf.

Kópavogi
ALARK arkitektar ehf.

Arnarljós slf.

Ásborg slf.

Bílaverkstæði Kjart/Þorgeir sf.

Idex ehf.

Iðnvélar ehf.

Init ehf.

Íslenskt sjávarfang ehf.

Kraftvélaleigan ehf.

Kríunes ehf.

Lind fasteignasala ehf.

Loft og raftæki ehf.

Múrdeildin ehf.

Rafmiðlun hf.

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf.

Samhjálp félagasamtök

SLB ehf.

Vatnsvirkinn ehf.

Verkhönnun ehf.

Vetrarsól ehf.

Zenus

Þorsteinn G Kristjánsson

Laugavatn
Ásvélar ehf.

Mosfellsbæ
Álgluggar JG ehf.

Dynkur ehf.

Höfðakaffi ehf.

Mosfellsbakarí ehf.

Nonni litli ehf.

Mývatni
Jarðböðin hf.

Vogar, ferðaþjónusta ehf.

Neskaupstað
Síldarvinnslan hf.

Ólafsfjörður
Marsibil ehf.

Ölfus
Eldhestar ehf.

Skjólklettur ehf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Reyðarfjörður
Tærgesen ehf.
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Elin Alfhild Stengrimsen hefur 
lengi verið viðloðandi ABC 
barnahjálp og á stóran þátt í 
upphafinu á mjög farsælu 
samstarfi samtakanna við 
frábært skólastarf í perlu 
Afríku. „Ég er mjög þakklát 
fyrir að hafa fengið að vera 
þetta verkfæri í höndum Guðs. 
Atburðarrásinni var algerlega 
stýrt,“ segir Elin þegar hún sest 
niður og rifjar upp mikilvægan 
kafla hjá ABC og þátt sinn hjá 
samtökunum. 

Elin og eiginmaður hennar, Nils 
Gíslason, héldu út til Kenýa árið 1992. 
Ferðin var að frumkvæði Nils og þurfti 
hann að sannfæra Elinu um að slást í 
för þar sem hún var komin sex 
mánuði á leið. „Eftir mikið bras og 
vesen samþykki ég að fara en þá er ég 
orðin ófrísk af yngsta barninu mínu,“ 
segir Elin. Hún lét Guðrúnu Margréti 
Pálsdóttur, þá framkvæmdastjóri ABC 
barnhjálpar, vita af fyrirhugaðri ferð 
og ein smá bón fylgdi í kjölfarið. 

„Gunna Magga biður okkur um að 
„skreppa aðeins“ til Úganda því hún 
var þá komin í samband við aðila sem 
fór fyrir hjálparstarfi í gegnum 
áströlsku barnahjálpina. Hún vildi 
alltaf ganga úr skugga um að þarna 
væri öruggt fólk sem stýrði starfsem-
inni og þetta þyrfti að vera alveg 
100%,“ segir Elin. 

Guðleg íhlutun
Er komið var til Kenýa gekk illa að fá 
upplýsingar um þetta hjálparstarf í 
Úganda. „Við höfðum ekkert heimilis-
fang og ekkert eftirnafn. Aðilar í 
Hvítasunnukirkjunni í Kenýa komu 
okkur í samband við trúboða í Úganda 
og sögðu að hann gæti mögulega 
hjálpað okkur,“ segir Elin. Þessi 
fyrirhugaða dagsferð til Úganda hrökk 
í gang þegar Elinu og Nils bauðst 
flugfar með MAF, Mission Aviation 
Fellowship, en það er trúboðsflugfélag 
sem flaug með gögn til trúboðsstöðv-
anna og tók við farþegum til að liðka 
fyrir rekstrinum. „Í flugvélinni var 
beðið fyrir okkur. Að við myndum 
finna hótel og hitta þetta fólk sem fór 

fyrir hjálparstarfinu,“ segir hún. Við 
komuna til Úganda brá tollgæslu-
vörður sér í hlutverk leigubílstjóra og 
keyrði Elinu og Nils að hóteli. Konan í 
móttökunni gat ekkert upplýst þau um 
hjálparstarf tengt Ástralíu. Restin af 
deginum fór í að finna stað þar sem 
hægt var að skipta dollurum í shill-
inga en þau voru engu nær um 
staðsetningu hjálparstarfsins. „Við 
fundum það á okkur að við gátum 
ekkert gert og ætluðum bara heim. 
Morguninn eftir þá er bankað á dyrnar 
hjá okkur og í dyragættinni standa 
hjónin Francis og Trudy Odida.“ 

Þannig vildi til að skiptinemi frá 
Ástralíu var á leið til Úganda til að 
hitta Trudy og Francis, sem þá 
störfuðu sem trúboðar. För skiptinem-
ans nam staðar í Kenýa og var henni 
ekki hleypt í vélina og missti þar af 
leiðandi af tengiflugi til Úganda. 
Móttökudaman sagði svo Trudy og 
Francis frá hjónunum sem voru að 
leita að hjálparstarfinu. „Þau spyrja 
mig hvort við séum að leita að 
barnaheimili sem er starfrækt frá 
Ástralíu og ég segi já við því,“ segir 

■ Elin við vinnu heima hjá sér



Góðir hlutir 
endast
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Elin. Trudy og Francis segjast vilja 
hjálpa til en jafnframt sýna þeim fleiri 
hjálparstörf sem eru starfrækt á 
svæðinu. „Þau fóru með okkur á 
marga staði,“ rifjar Elin upp. 

Maðkur í mysunni
Fyrirhuguð dagsferð var nú komin á 
þriðja dag þegar Elin og Nils hitta á 
aðilana sem var ástæða komunnar. 
„Við komum þangað og Francis segist 
vera með fólk frá Íslandi sem ætli 
mögulega að styrkja starfsemina og 
það vilji sjá hvernig svæðið er. Þá er 
okkur sagt að það sé ekki hægt að 
skoða svæðið fyrr en daginn eftir og 
nefnt er sérstaklega að þau hafi ekki 
verið látin vita,“ segir Elin. Strax í 
morgunsárið daginn eftir eru Elin og 
Nils sótt og ekið með þau í skólann 
sem er á frekar eyðilegu og galopnu 
svæði. Þeim var tjáð að þarna væru 
um 1.400 börn og um 700 þeirra nytu 
fjárhagslegs stuðnings til náms. „Ég 
talaði við forstöðukonuna á svæðinu 
og margt sem ég sá þarna þótti mér 
skrítið. Þarna var hús sem átti að vera 
heilsugæsla og þar var ekkert inni 
nema fuglaskítur. Til stóð að byggja 
hús fyrir gesti og þar átti að vera 
internettenging en það voru ekki til 
peningar fyrir lyfjum á heilsugæsluna. 
Ég sá hóp af börnum og mörg þeirra 
auðsýnilega veik og mér var sagt að 
þau væru með malaríu. Þá var mér 
sagt að það væru ekki til peningar fyrir 
malaríulyfjum. Svo vantaði peninga til 
grafa brunn en vatnið var sótt í 
skítuga polla þar sem m.a. moskító-

■ Elin og Nils í Úganda

■Börnin í skólanum sem Elin og Nils skoðuðu stilltu sér upp fyrir myndatöku
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flugur höfðu verpt eggjum,“ rifjar Elin 
upp. Elin og Nils báru saman bækur 
sínar og þótti þeim dæmið ekki ganga 
upp. Að sögn forstöðukonunnar 
jafngilti styrkur tveggja barna launum 
kennara en að sögn yfirmannsins á 
svæðinu myndi styrkur um 30-50 
barna fari í kennaralaun. Börnin voru 
í rifnum og skítugum fötum og fengu 
einungis eina máltíð á dag sem var 
vatns þynntur grautur. „En svo sáum 
við þennan rosalega flotta bíl sem var 
merktur skólanum en dekkin voru 
ekki á honum. Okkur var sagt að 
bíllinn gengi bara þegar gestir kæmu,“ 
segir Elín. Þeim þótti greinilegt að 
skóli var starfræktur á svæðinu en 
peningarnir voru ekki að skila sér 
þangað. „Þau nutu ekki heilsugæslu og 
fengu ekki lyf. Þarna voru töflur og 
krítar en ekki skólabækur. Skólinn var 
bara alls ekki eins og sagt var frá.“

Þegar búið var að sýna Elinu og Nils 
skólann var þeim sagt að annar skóli 
væri starfræktur í borginni. Við 
komuna þangað var á að líta allt 

annan veruleika. „Þetta var eins og 
dagur og nótt. Öll börnin voru í 
einkennisbúningum, 
þrifaleg og heilbrigð, 
fleiri máltíðir og þau 
fengu lyf undir eins 
ef þau fengju 
malaríu. Mér var 
sagt að styrkurinn 
væri sá sami og í 
hinum skólanum 
sem við skoð-
uðum,“ segir Elín. 
Að mati Elinar og 
Nils voru peningarnir 
ekki að skila sér í 
skólann þar sem óskað 
var eftir stuðning frá ABC.

Farsælt samstarf fæðist
Trudy og Francis fóru á fund með 
Elinu og Nils daginn eftir og vildu vita 
hvað þeim fannst. Elin lét Trudy vita 
af öllu sem henni þótti að starfsem-
inni og í ljós kom að Trudy var 
sammála henni í einu öllu. „Trudy 

annan veruleika. „Þetta var eins og annan veruleika. „Þetta var eins og 
dagur og nótt. Öll börnin voru í dagur og nótt. Öll börnin voru í 
einkennisbúningum, einkennisbúningum, 

Nils voru peningarnir Nils voru peningarnir 

skólann þar sem óskað skólann þar sem óskað 
var eftir stuðning frá ABC.var eftir stuðning frá ABC.

■ Af þessum hóp sá Elin greinilega 
að strákurinn lengst til hægri væri 
mikið lasinn
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hafði komið frá Ástralíu á sínum tíma 
til að vera meðstofnandi að þessu 
starfi. Þegar hún sá spillinguna lét 
hún vita af því en það var ekki hlustað 
á hana. Því vildi hún ekki taka þátt í 
þessu og fór,“ segir Elin en allur 
styrkurinn til starfseminnar kom frá 
Ástralíu og Svíþjóð. Í kjölfarið fóru þær 
að spjalla og úr varð að Trudy hafði 
hug á að stofna hjálparstarf sem 
myndi koma fátækum börnum í skóla. 
Trudy var með skýra skilmála ef til 
samstarfs kæmi. „Þetta var gert á 
þeim forsendum að við myndum 
senda reglulega út aðila til þess að sjá 
hvort allt væri ekki nákvæmlega eins 
og það ætti að vera. Að ABC á Íslandi 

mynda vera í algerri vissu um að 
peningarnir færu á réttan stað. Að allt 
væri alveg 100% . Eins og Gunna 
Magga vildi,“ segir Elin. Úr þessu 
spjalli varð kveikjan að farsælu 
samstarfi ABC barnahjálpar við hjónin 
Trudy og Francis Odida sem eru 
forstöðumenn ABC Children‘s Aid 
Uganda enn þann dag í dag. 

Við heimkomuna til Íslands mælti 
Elin eindregið með því að ABC færi í 
samstarf við Trudy og Francis en 
myndi ekki koma nálægt starfinu sem 
þau skoðuðu að beiðni Guðrúnar 
Margrétar. „Og þá er starfi mínu lokið. 
Nema að ég vildi styrkja börn til náms 
og ég bað Trudy um að velja barn fyrir 

mig. Ég styrkti stúlku sem heitir Eva, 
bróður hennar og strák að nafni 
Tomas. Trudy þekkti mömmu Evu, 
sem var ekkja. Þessi fjölskylda var 
mikið tengd mér þó ég hafi ekki haft 
samband við þau. Ég fékk þó upp-
lýsingar um þau í gegnum Trudy í þau 
fáu skipti sem hún kom til Íslands“ 
segir Elin. Tomas var í Gulu héraði en 
þar þótti áhættusamt að vera en Trudy 
og Francis vildu ná til barna á þessu 
svæði sem var látið óafskipt. Einn 
daginn var ráðist á svæðið og Tomas 
hvarf í kjölfarið ásamt nokkrum 
öðrum börnum. „Það vissu allir hvað 
þetta þýddi. Hann hefur að öllum 
líkindum verið tekinn í barnaher. Það 
var vitað hve hættulegt þetta svæði var 
en talið áhættunnar virði til að hjálpa 
mörgum börnum. Ég fann til mikillar 
sorgar og bað fyrir honum í mörg, 
mörg ár að ef hann væri á lífi að hann 
myndi losna,“ segir Elin. 

Í dag er Eva orðinn starfsmaður á 
skrifstofu ABC Children‘s Aid Uganda 
og dóttir hennar hefur hafið nám í 
skólanum. „Mér finnst þetta rosalega 
spennandi og æðislegt. Ég var alveg í 
skýjunum þegar ég frétti þetta. Ég hef 
alltaf haft Evu í hjartastað,“ segir Elin. 

Kortagerð sem gefur nýtt líf
Í dag tilheyrir Elin hópi sjálfboðaliða 
sem býr til handunnin kort og sala 
þeirra safnar fjármunum til styrktar 
mæðrum í skólum ABC barnahjálpar. 
Sú vegferð hófst í ABC skólanum á 
Íslandi. „Ég er ein af þeim sem fór í 
ABC skólann. Gunna Magga þrábað 
mig um að mæta í hann en ég var ekki 
mjög spennt,“ segir Elin. Hún hafði 
blendnar tilfinningar gagnvart Afríku 
eftir tíma sinn þar og taldi sig ekki 
eiga mikið erindi í ABC skólann sem 
hóf starfsemi árið 2009. Elin mætti á 
kynningarfundinn með það í huga að 
geta sagt við Guðrúnu Margréti að hún 
hafi mætt, séð og afþakkað en þá tók 
Bryndís Rut Stefánsdóttir, skólastjóri, 
til máls. Bryndís nefndi að ABC hefði 
verið gefið fullt af kortaefni og það 
væri draumur þeirra að koma á 
laggirnar kortagerð en enginn gæti 
tekið það að sér. „Þetta er þitt starf 
Elin“, heyrði ég Guð segja við mig. Ég 
sagði bara; OK!,“. 

Í fyrstu var safnað til styrktar 

■ Kennslustofurnar voru efst á hæðinni

■ Kortagerðahópurinn að störfum
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börnum sem nutu ekki stuðnings en 
voru í skóla. En Elinu var oft hugsað til 
tíma síns í Afríku og þar blasti við 
henni neyð mömmunnar. „Ég hugsaði 
alltaf að ef mamman fær hjálp þá 
hefur það margfeldisáhrif fyrir 
fjölskylduna. Kortagerðahópurinn fékk 
nafnið „Talíþa Kúm“ og það þýðir að 

gefa stúlkunni nýtt líf. Með þessu væri 
verið að gefa mömmunum nýtt líf. 
Peningurinn fór þá fyrst til Búrkína 
Fasó og þar fengu mæður kennslu í að 
lesa, reikna og skrifa. Þetta hefur 
haldið áfram að þróast og mæður í 
Búrkína Fasó og í Úganda hafa notið 
aðstoðar frá kortasölunni,“ segir hún. 

Kortin eru seld í Blómaval, Garð-
heimum og Rúmfatalagernum á 
Akureyri og er salan, að sögn Elinar, 
nokkuð góð. „Við merjum þetta. Við 
eigum ekkert á lager. Allt fer bara út.“

Aftur til Afríku
Það gerðist á endanum að leiðin lá 

aftur til Afríku og hélt Elin út til ABC 
skólans í Búrkína Fasó í febrúar árið 
2017 ásamt góðum hóp sjálfboðaliða. 
En hún myndi gjarnan vilja fara aftur 
til Úganda og sjá starfið berum augum. 
„Mér finnst ég eiga ákveðinn þátt í að 
starfið þarna hófst. Ég er mjög þakklát 
fyrir að hafa fengið að vera þetta 
verkfæri í höndum Guðs til þess að 
tengja þetta. Öll atburðarrásin var ekki 
eðlileg og var algerlega stýrt. Dagsferð 
breyttist í viku og við erum algerlega 
leidd frá A til Ö,“ segir Elin. 

Aðspurð um hvort henni þyki það 
merkilegt að ABC barnahjálp skuli vera 
að fagna 30 ára afmæli sínu segir Elin 
einfaldlega: „Ég veit að þegar Guð gerir 
hluti að þá gerast þeir og endast. Ég er 
alveg rosalega stolt af því að hafa 
fengið að vera með í þessu starfi í 
gegnum tíðina. Mér finnst þetta 
pottþétt starf.“

■  Handunnin Talíþa Kúm kort

■  Ásamt hópi sjálfboðaliða og starfsmanna í ABC skólanum í Búrkína Fasó
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Eva og Trudy rifjuðu upp gamla 
tíma frá upphafi starfsins og ræddu 
mikið um Hope, móður Evu, sem lifði 
með banvænum sjúkdómi og var 
mikill örlagavaldur í lífi beggja. 

Eva fæddist 18. desember árið 1985. 
Móðir hennar, Hope, var flóttamaður 
frá Rwanda en hún kom til landsins 
þegar pólitískur órói hrakti marga 
þegna landsins á brott. „Margir flúðu 
frá Rwanda til Úganda og enginn 

kenndi sig sérstaklega sem þegn frá 
því landi. Við héldum öll að hún væri 
frá vesturhluta Úganda,“ segir Trudy. 

Allslaus með þrjú börn
Faðir Evu starfaði sem rafvirki og 
þénaði ágætlega. Minningar hennar 
ná aftur til fjögurra ára aldurs og Eva 
naut sín vel í leikskóla og átti tvö yngri 
systkini, þau Lameda og Leu. En 
fljótlega versnaði ástandið þegar faðir 

hennar lést. „Lífið breyttist þegar hann 
dó. Ég vissi það ekki þá en hann lést úr 
eyðni. Við fórum í þorpið hans til að 
vera viðstödd jarðarförina. Næsta dag 
héldum við heim á leið og ég man að 
mamma hjólaði með okkur öll. Hún 
sagði einfaldlega; „Hvert sem ég fer 
þar tek ég börnin mín með mér“, rifjar 
Eva upp. 

Hver ættbálkur í Úganda er með 
sínar eigin hefðir og Trudy útskýrir 

Evelyne Namulida, kölluð Eva, er meðal fyrstu barnanna sem nutu fjárhagslegs stuðnings Íslendinga 
þegar hjónin Trudy og Francis Odida voru að leggja grunninn að starfsemi skóla í Úganda með 
fjárhagslegum styrk frá ABC barnahjálp. „Við vorum frumkvöðlar með Trudy. Við lögðum grunninn að 
skólunum og gerðum allt saman,“ segir Eva. Í dag er hún starfsmaður hjá ABC í Úganda og dóttir hennar 
er í leikskólanum á svæðinu. 

■Eva, til vinstri, ásamt systkinum sínum: „Hope sá til þess að börnin hennar væru ávallt mjög samrýmd. Það er frekar 
óvenjulegt í Afríku. Þau hugsa vel um hvort annað enn þann dag í dag.“ – Trudy Odida

Fann framtíð og 
fjölskyldu hjá ABC
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hlutina. „Í Afríku eru börnin eign 
fjölskyldu föðurins. Hann og Hope 
voru í raun ekki lagalega gift en hann 
átti aðra konu sem einnig ól honum 
börn. Þegar hann dó var Hope kennt 
um að hafa komið með eyðni til hans. 
Það er mjög algengt í Úganda að kenna 
konunum um allt. Hope átti að skilja 
börnin eftir í þorpinu hans og vera um 
kyrrt en hún vildi fara og taka þau 
með sér. Henni var gert það ljóst að 
enginn myndi aðstoða hana og því 
hélt hún á brott allslaus.“ 

Það eru ekki bara börnin sem eru 
talin vera eign fjölskyldu föðurins 
heldur einnig allar veraldlegar eigur 
og húsið þeirra var nær alveg tæmt 
eftir fráfall hans. „Næstum því allt var 
horfið þegar við komum heim. Með 
tárin í augunum spurði ég mömmu 
hvar leikföngin mín væru og hvað 
hefði orðið um rúmið mitt. Hún 
fullvissaði mig um að allt myndi verða 
í lagi því Guð myndi sjá fyrir okkur,“ 
segir Eva. 

Hope fékk fjárhagslegar bætur þegar 

yfirvöld gerðu húsnæði þeirra upptækt 
en þær dugðu skammt og hún gat ekki 
séð börnum sínum farborða. Börn-
unum var skipt upp og þau sett í gæslu 
hjá ættingjum hennar og vinum og 
Eva var í umsjá frænda síns um tíma. 
Eva vissi ekki að heimili þeirra væri 
ekki lengur til staðar og hún á 
endanum yfirgaf vistarverur frænda 
síns og hafði upp á mömmu sinni sem 
þá bjó í tveimur litlum herbergjum. 
Fljótlega varð öll fjölskyldan sameinuð 
á nýjan leik.

Hluti af grunni ABC í Úganda 
Það hafði mikil áhrif á Trudy þegar 
hún kynntist fyrst Hope og heyrði sögu 
hennar. Híbýli Hope voru lítil, hún 
hafði enga vinnu, var eyðnissmituð og 
með þrjú lítil börn í sinni umsjá. 
„Þegar þarna kemur við sögu vildum 
við endilega hjálpa eyðnissmituðum 
ekkjum. Skólastarfið var ekki langt á 
veg komið en við höfðum verið að eyða 
mestri orkunni í norðurhluta landsins 
þar sem fátæktin er enn meiri. Þökk sé 
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Apótekið þitt

■  Hope, mamma Evu
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fjárhagslegum styrk sem við fengum 
gátum við byggt henni og börnum 
hennar lítinn kofa á landi sem við 
höfðum til afnota. Þar bjó Hope ásamt 
börnunum sínum. Í þá daga áttum við 
ekki mikla peninga en Hope var fyrsta 
manneskjan sem við veittum aðstoð. 
Eva var ekki fyrsti nemandinn sem 
naut fjárhagslegs stuðnings en Hope 
var fyrsta ekkjan sem við störfuðum 
með. Hún er stór hluti af grunni 
okkar,“ segir Trudy. 

Skínandi stjarna fellur frá
Hope starfaði með Trudy og lagði 
mikið að mörkum. Hún átti einnig 
mikið af svínum sem hún gat selt og 
fyrir ágóðann af því keypti hún lítið 
landsvæði í smá fjarlægð frá staðnum 
þar sem fjölskyldan bjó í kofanum. 
Hjálparsamtök frá Ástralíu sendu 
pening henni til stuðnings og fyrir 
hann var byggt almennilegt hús á 
lóðinni sem gat hýst Hope og börnin 
hennar þrjú. „Mamma Evu var 
mögnuð kona. Hún lifði með eyðni og 
neitaði alfarið að taka lyf. Hún trúði 
því ávallt að Guð myndi lækna hana. 
Hún var hörkudugleg og reyndist 
mörgum vel. Hún var skínandi stjarna 
í samfélaginu. Þegar heilsu hennar 
hrakaði þá hrakaði henni hratt. Gröf 
hennar er við hliðina á húsinu sem 
við byggðum. Hún lifði með eyðni í 
rúm 20 ár,“ segir Trudy. 

Eva var níu ára gömul þegar hún 
komst að því að mamma hennar væri 

með ólæknandi sjúkdóm. „Mamma 
sagði okkur ekki frá því að hún væri 
með eyðni og ég lét hana ekki vita af 
því að ég hefði komist að því. Ég lét 
systkini mín ekki vita af því heldur. Ég 
var ekki sátt við að mamma neitaði að 
taka lyf og hún dó að lokum 18. mars 
2013. Í raun er kraftaverk að ekkert af 
okkur börnunum skuli vera með 
sjúkdóminn en ég held að hún hafi 
greinst með hann árið 1992,“ segir Eva. 

Frá grunnskóla ABC til 
háskólagráðu
Eva var ánægð alla tíð í ABC skólanum. 
„Ég skemmti mér vel. Á þessum tíma 
bjó ég með mömmu og systkinum 
mínum og gat verið barn á nýjan leik. 
Mér fannst námið skemmtilegt og ég 
tók þátt í öllu mögulegu aukalega. Ég 
lærði á nokkur hljóðfæri, söng með 
kórnum og gekk í ræðuliðið. Ég hef 
alltaf viljað hafa nóg fyrir stafni,“ segir 
hún. Eva kláraði grunn- og mennta-
skólanám í ABC skólanum í Kitetikka 
og naut ávallt fjárhagslegs stuðnings 
frá Íslandi. „Ég var svo heppin að vera 
náin Trudy og ég fékk vinnu við að 
passa börnin hennar tvö. Fjárhags-
legum stuðningi lauk þegar ég kláraði 
menntaskólann og ég hafði ekki efni á 
að fara í háskóla. Trudy borgaði mér 
laun og stofnaði bankareikning fyrir 
mig. Ári seinna hafði ég safnað nógu 
miklum pening til að hefja nám í 
Uganda Christian University í félags-
ráðgjöf. Hann var mjög kostnaðar-
samur en ég vildi frekar fara í 
einkarekinn skóla því þar er meiri 
regla og agi,“ segir Eva. 

Námið í háskólanum var fjögur ár 
en Eva gat fyrst um sinn einungis 
klárað Diplóma nám sem tók tvö ár. 
„Ég vildi hjálpa fólki sem á bágt. 
Hjálpa þeim sem eygja enga von. Það 
hefur alltaf verið markmiðið mitt. Á 
minni ævi hefur Guð leyft mér að 
kynnast öllum mögulegum erfið-
leikum og það er hreinlega ekkert sem 

■  Eva ásamt dætrum sínum

■  Eva ásamt Trudy Odida

■  Eva útskrifast með BA gráðu
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ég hef ekki gengið í gegnum. Áður en 
ég gat haldið námi áfram þá öðlaðist 
ég dýrmæta starfsreynslu sem nýttist 
mér vel en ég var litlu nær að geta 
kostað áframhaldandi nám,“ segir 
hún. Þannig vildi svo til að vinkona 
Evu, sem hún kynntist í námi sínu, 
giftist svissneskum manni sem var vel 
fjáður og þau kostuðu Evu áfram í 
námi sínu. „Árið 2014 útskrifaðist ég 
svo með BA gráðu í félagsráðgjöf. Eftir 
það hef ég unnið á nokkrum stöðum 
við að aðstoða fólk í erfiðleikum, setið 
í ýmsum nefndum og byggt upp gott 
tengslanet sem ég hef getað nýtt mér í 
dag,“ segir Eva. 

Vinnur við að hjálpa öðrum
Í dag er Eva starfsmaður hjá ABC 
Children‘s Aid Uganda en hún hóf störf 
þar 19. október árið 2017. „Í fyrsta lagi 
þá tel ég þennan stað vera mitt 
eiginlega heimili. Í öðru lagi þá fæ ég 
að starfa við eitthvað sem ég hef mikla 
ástríðu fyrir. Ég vil hjálpa fólki. Mikið 
af tíma mínum fer í ráðgjöf bæði til 
foreldra og nemenda og ég á auðvelt 
með að koma mér inn í aðstæður 
þeirra því ég þekki þær af eigin raun,“ 
segir hún. 

Eva er einstæð tveggja barna móðir 
og yngri stelpan hennar er í leikskól-
anum hjá ABC í Kasangati. „Ég hringdi 
í Evu og bauð henni vinnu hjá mér. Við 

erum öll hæstánægð með að hafa 
fengið hana. Börnin hennar eru ánægð 
hér en Eva býr í starfsmannaheimili 
hér á svæðinu. Hún er á góðum 
launum og getur séð vel fyrir sér og 
börnunum sínum,“ segir Trudy. 

Kynnist sömu gildum og 
mamma
Eva er mjög ánægð með að yngri dóttir 
hennar sé í ABC skólanum og fagnar 
því helst að hún muni kynnast sama 
aganum og alast upp við þau gildi sem 
kennd eru hjá ABC. „Hún á mig að og 
ég naut góðs af ABC í öllum skilningi. 
Dóttir mín er mjög yfirveguð og líka 
lúmskur prakkari. Ég vona að hún 
verði fyrirtaks námsmaður,“ segir 
hún. Eva hefur einungis verið starfs-
maður hjá ABC í um hálft ár en hún 
sér fyrir sér að vera þarna í langan 
tíma. „Mér finnst ég skuldbundin ABC. 
Þegar ég sit í rólegheitum og ræði við 
systkini mín, sem einnig nutu 
stuðnings til náms hérna, þá ræðum 
við oft um hvar við værum í dag ef 
ekki hefði verið fyrir ABC. Enginn gat 
almennilega séð fyrir okkur og hérna 
fundum við heimili og framtíð,“ segir 
hún. 

Allir nemendur skipta máli
Það er eitt að vera nemandi og annað 
að vera starfsmaður og nú þarf Eva að 

líta á ABC frá fagmannlegu sjónarmiði 
og meta gæðin á óhlutdrægan máta. 
„Það er mjög mikill munur á ABC 
skólum og ríkisreknum skólum. ABC 
skólarnir búa yfir mikilli röð og reglu 
sem fyrirfinnast ekki hjá þeim 
ríkisreknu. Hér er mikill agi og mikið 
lagt upp úr góðum gildum. Auðvitað 
má betrumbæta einhverja hluti en 
þannig er það alls staðar. Nemendur 
ABC láta á sér bera hvarvetna og 
standa einstaklega vel að vígi þegar 
þeir komast í háskólanám. Grunnur-
inn er það góður. Trudy var vön að 
segja við okkur; „Þótt þú sért fátækur 
þýðir það ekki hugurinn sé fátækur“ 
og það var alltaf mikil hvatning. Allir 
nemendur hér skipta miklu máli,“ 
segir Eva. 

Sem hluti af starfinu þá fer Eva oft 
að heimsækja fjölskyldur bæði hjá 
nemendum sem þegar eru í skólanum 
og einnig til að meta aðstæður hjá 
þeim sem vilja koma börnunum 
sínum að. „Stundum vil ég sleppa 
þessum heimsóknum því aðstæður hjá 
mörgum eru svo slæmar og ég á erfitt 
með mig. Samstarfskona mín þarf í 
sífellu að skipa mér að hætta að 
tárast. Á mörgum heimilum utan 
höfuðborgarinnar Kampala sérðu ekki 
þessa fátækt almennilega fyrr en þú 
ferð inn á heimilin hjá fólki. Vistar-
verurnar eru í slæmu ástandi og 

■  Eva í vinnunni hjá ABC Children‘s Aid

F a n n  f r a m t í ð  o g  f j ö l s k y l d u  h j á  A B C
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börnin borða gamlan mat. Það er 
rosalega mikið sem þarf að gera og hér 
er gríðarleg fátækt,“ segir hún. 

„Guð er alltaf með áætlun“
Trudy Odida er annar forstöðumanna 
ABC Children‘s Aid Uganda og fagnaði 
nýverið 74 ára afmælisdegi sínum. 
Aðspurð um framtíð samtakanna 
þegar kemur að því að afhenda keflið 
arftaka segist Eva ekki sjá neinn fyrir 
sér sem geti fyllt hennar skarð. Samt 
hefur hún ekki áhyggjur af fram-
tíðinni. „Ég hef lært það á minni ævi 
að treysta Guði fullkomlega og hann er 
alltaf með áætlun. Þegar að því kemur 
mun Hann velja eftirmann.“ 

Að lokum er Eva spurð hvað hún 
viti mikið um Ísland. „Ég veit að ég átti 
íslenskan stuðningsaðila. Hann sendi 
mér bol með fána landsins og ég gekk 

stolt um í honum og sagði í sífellu „Ég 
elska Ísland,“ þó ég hafi ekki vitað 

neitt um landið. En Guð útvegaði mér 
verndarengil og hann var íslenskur.“ 

■  Sigurlín Sigurþórsdóttir, starfsmaður ABC barnahjálpar ásamt Hope, Evu, 
Lameda og Leu árið 1993

■  Dóttir Evu í ABC skólanum Kasan-
gati.

F a n n  f r a m t í ð  o g  f j ö l s k y l d u  h j á  A B C

■  Gröf Hope við hliðina á húsinu sem byggt var fyrir fjölskylduna. Systkini Evu 
búa þar í dag. 
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Reykjanesbæ
Dacoda

DMM Lausnir ehf.

Express ehf.

Nesraf ehf.

Plastgerð Suðurnesja ehf.

Skólamatur ehf.

Suðurflug ehf.

Útfaraþjónusta Suðurnesja ehf.

Verslunarmannafélag Suðurnesja

Víkurás ehf.

Örk ehf.

Reykjavík
Aðalvík ehf.

Alex-Endurskoðun ehf.

Apparat ehf.

Arctic Trucks Ísland ehf.

Arctica Finance

Argos ehf.

Arkitektastofan OG ehf.

Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins.

Áltak ehf.

Árbæjarapótek ehf.

Ásbjörn Ólafsson ehf.

Bátur ehf.

BG smíðar ehf.

Bifreiðaverkstæði Svans ehf.

Bílastjarnan ehf.

Björn Árdal

BK ehf.

Blaðamannafélag Íslands

Cabin ehf.

DIMAR ehf.

E.T. ehf.

Efling stéttarfélag

Egill Jónsson ehf.

Eignamiðlunin ehf.

Ekran ehf.

ENNEMM ehf.

Ernst & Young ehf.

Eyrir Invest hf.

Fakta ehf.

Fastus ehf.

Faxaflóahafnir sf.

FellaKaffi ehf.

Félagamiðstöðin

Flügger ehf.

Fylkir ehf.

G.Á. húsgögn ehf.

Garðsapótek

Gámaþjónustan hf.

Geitafell ehf.

Gjögur hf.

Glæsibær ehf.

Grísinn ehf.

Gróðrarstöðin Storð ehf.

Gunnar Eggertsson hf.

Gæðasmíði ehf.

Hársnyrtistofa Dóra

Háskólinn í Reykjavík ehf.

Helgason og Co ehf.

Henson Sports Europe á Íslandi ehf.

Herrafataverslun Birgis ehf.

Hljóðbók slf

Hússtjórnarskólin Reykjavík ses

Hvíta húsið ehf.

Icelease ehf.

Ísfrost ehf.

Íslandspóstur o hf.

Jarðafl ehf.

Kauphöll Íslands hf.

Kjöreign ehf.

KK Kranabíll

Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.

KOM ehf., kynning og markaður

Kr. St. lögmannsstofa ehf.

Kraftlagnir ehf.

Kælivirkni ehf.

Lagsmaður ehf.

Landakotsskóli ses.

Landsbréf hf.

Landssamband lögreglumanna

Landssamtök lífeyrissjóða

Lausnir lögmannsstofa sf.

Lucky records ehf.

Lögfræðiþjónusta Sig. Sigur ehf.

Málningarvörur ehf.

Míla ehf.

Móðurást ehf.

MS Armann skipamiðlun ehf.

Mörk ehf.,gróðrarstöð

Netgíró ehf.

Nýhugsun ehf.

Nýi ökuskólinn ehf.

Orka ehf.

Orkuvirki ehf.

Ósal ehf.

Pixel ehf.

Poulsen ehf.

Promennt ehf.

Rafsvið sf.

Rannsókna- og háskólanet Ísl hf.

Rarik o hf.

Record Records ehf.

Sena ehf.

Sendibílar Reykjavíkur ehf.

SFR-stéttarfélag í almannaþjón.

Sláturfélag Suðurlands svf.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs

Smith & Norland ehf.

Sportakademían ehf.

Stepp ehf.

Tannréttingar sf.

TBJ ehf.

Tónskóli þjóðkirkjunnar

Tryggðarbönd ehf.

Tölvumiðstöðin ehf.

Umslag ehf.

Útfararstofa Íslands ehf.

Útgerðafélagið Frigg ehf.

VA arkitektar ehf.

Vernd - Fangahjálp

Veronika

Verslunin Brynja ehf.

Verzlunarskóli Íslands ses.

Vidcom Ísland ehf.

Vilhjálmsson sf.

Vínberið ehf.

Þvottahúsið A. Smith ehf.

Sandgerði
Vélsmiðja Sandgerðis ehf.

Sauðárkrókur
Verslun Haraldar Júlíussonar

Selfoss
Auðhumla svf

Gufuhlíð ehf.

Sveitarfélagið Árborg

Veitingastaðurinn Fljótið ehf.

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Seyðisfjarðarkirkja

Siglufjörður
Premium ehf.

Stokkseyri
Durinn ehf.

Skálinn

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.

Rannsóknarþjónustan Vestmannaeyjum ehf.

Vík
Arcanum ferðaþjónusta ehf.

Höfðabrekka ehf.
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Wycliffe Ssemuku er 
barnalæknir í Úganda. Níu ára 
gamall komst hann inn í ABC 
skólann í Kitetikka og fór strax 
að láta sig dreyma. „Ég vissi að 
þessi staður myndi breyta lífi 
mínu“, segir Wycliffe. 

Wycliffe var í sömu stöðu og margir 
í Úganda finna sig í. Daglegt líf var 
hörð lífsbarátta og draumur um góða 
framtíð var fjarlægur. Allt breyttist 
þegar hann gekk inn fyrir dyrnar í ABC 
skólann í Kitetikka. „Ég áttaði mig á 
því að hér hæfist líf mitt fyrir alvöru. 
Hér voru krakkar með svipaðan 

bakgrunn og við fórum öll í að leggja 
grunn að bjartri framtíð.“ 

Umhverfið í Kitetikka var mikil 
viðbrigði fyrir Wycliffe en fljótlega leið 
honum vel. Honum þótti þó skrítið að 
heyra alla samnemendur sína tala í 
sífellu um „Mommy“ sem sá til þess 
að allt gengi vel í skólanum en 
Wycliffe hafði aldrei hitt á hana. 
Rúmar tvær vikur liðu áður en hann 
hitti á Trudy, sem allir nemendurnir 
kölluðu „Mommy“. „Þegar ég hitti 
„Mommy“ á endanum kynntist ég best 
skipulögðu konunni sem ég hef 
nokkurn tímann hitt. Manneskju sem 
sætti sig ekki við neinar málamiðlanir 

þegar kom að velferð okkar. Hún gerði 
allt til þess að við gætum átt góða 
framtíð í vændum. Það var mjög 
gaman að hitta konuna sem lagði á 
sig svo mikla vinnu í okkar þágu,“ 
segir Wycliffe. 

Naut sín í námi
Wycliffe naut sín mjög vel allan 
tímann í námi og þótti mjög dýrmætt 
að upplifa samheldnina með öllum 
samnemendum sínum. „Við upp-
lifðum okkur sem fjölskyldu. Allir í 
skólanum. Við vorum saman til að 
stefna að einhverju góðu.“ Það var 
samt ekki auðvelt fyrir hann að 

Stuðningur 
gjörbreytir lífum

■   Wycliffe í afskekktu þorpi í Úganda
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komast í skólann á hverjum degi. „Ég 
bjó í Kasangati sem er í smá fjarlægð 
frá Kitetikka. Ég vaknaði snemma og 
lagði af stað um klukkan fimm á 
hverjum morgni. Kennslustundir 
hófust á slaginu 7:30 og þeim lauk um 
klukkan 16:40. Þegar ég kom heim var 
ávallt komið myrkur. Samt á hverjum 
morgni vissi ég að ég væri að fara að 
hitta fólk sem þótti vænt um mig og 
voru kærir vinir,“ segir hann. 

Íslenskur stuðningsaðili styrkti 
Wycliffe til náms og hver jól fékk 
hann pakka. „Það er ekkert jafn 
frábært og að fá gjöf í hendurnar þegar 
þú hefur aldrei áður fengið eina slíka. 
Tilfinningin var eins og einhverjum 
þætti mjög vænt um mann. Þetta voru 
ávallt gjafir sem fjölskyldan mín hafði 
ekki ráð á að festa kaup á. Þetta hafði 
lífsmótandi áhrif,“ rifjar hann upp. 

Á meðan Wycliffe var í ABC skól-
anum í Kitetikka hafði hann mestan 
áhuga á raungreinum og hann stóð sig 
með eindæmum vel. En honum var 
gefin ein bók sem hafði mikil áhrif á 
hann. „Mér var gefin bókin „Gifted 
Hands“ eftir lækninn Ben Carson. Á 
þessum tímapunkti varð mér ljóst að 
hverju ég vildi stefna. „Þetta vil ég 
gera“ sagði ég við sjálfan mig,“ segir 
Wycliffe. 

Eftir að hafa útskrifast úr Kitetikka 
fór Wycliffe í læknisfræði. Hann fékk 
engan skólastyrk og erfitt var að 
standa straum af kostnaðinum sem 
fylgdi náminu. „Þetta var erfitt en 
þökk sé móður minni þá gekk þetta 
upp. Hún þekkti lækni og sagði honum 
frá mér og þökk sé góðum einkunnum 
allan minn feril þá gat hann ásamt 
nokkrum deildarstarfsmönnum innan 
skólans liðkað til fyrir mig að halda 
námi áfram,“ segir hann. 

Ófremdarástand víða í Úganda
Í dag er Wycliffe barnalæknir og 
starfar hann í heimalandinu. „Ég og 
besti vinur minn sinnum almennum 
læknastörfum og aðallega núna erum 
við að reyna að koma í veg fyrir 
útbreiðslu sjúkdóma og kynna 
heilsusamlegri lifnaðarhætti,“ segir 
hann. Lifrarbólgufaraldur geisar yfir 
landið og hefur gríðarleg áhrif á 
fjöldann allan af fólki og þá sér í lagi í 
norðurhluta landsins. Þar safnast 

saman mikill fjöldi flóttamanna, 
margir hverjir frá Súdan og þar tíðkast 
ekki bólusetningar gegn lifrarbólgu B. 
„Þetta er vírus sýking sem hefur áhrif 
á starfsemi lifrarinnar og hún virkar 
þá ekki eins og hún á að gera. Við 
höfum framkvæmt margar prófanir 
og staðið í bólusetningum og það 
kemur okkur á óvart hve margir eru 
sýktir. Bara það að ein manneskja sé 
sýkt getur verið mjög varhugavert því 
hún breiðist út mjög auðveldlega,“ 
segir Wycliffe. 

Á ferðalögum sínum um afskekkt 
þorp hafa þeir rekist á mörg alvarleg 
tilfelli sjúkdóma hjá fólki sem hefur 
ekki greiðan aðgang að læknisþjón-
ustu sökum fátæktar og staðsetningu. 

„Við fórum á einn stað þar sem braust 
út malaríufaraldur. Það er alveg 
augljóst að malaría viðgengst í 
landinu en hrikalegt að fást við 
faraldur. Við sáum mjög mörg börn 
sem voru illa þjáð. Ég og vinur minn 
keyrðum í mörg þorp á nokkurra daga 
tímabili og fengumst einungis við fólk 
sem var sýkt af malaríu. Eitt hrikalegt 
tilfelli var þegar við sáum kornabarn 
sem var með gríðarlega háan hita og 
það var ekki nokkur leið fyrir það að fá 
hjálp,“ segir hann. 

Í kringum 80% fólks í þessum 
afskekktu þorpum voru sýkt. „Lyfin 
sem þau þurfa á að halda eru frekar 
ódýr en fátæktin á þessum svæðum er 
hreint ógurleg. Á einum staðnum 

■   „Við hjálpum eins og við getum“



Heima er best!

30 www. abc.is

S t u ð n i n g u r  g j ö r b r e y t i r  l í f u m

komum við að börnum sem voru að 
elda rottur til að gæða sér á. Fólkið 
þarna hefur ekki efni á svo mikið sem 
einni pillu. Þegar við komum þangað 
erum við mjög ánægðir með að geta 
hjálpað en við munum aldrei geta gert 
alveg nóg. Þannig að við hjálpum eins 
og við getum,“ segir Wycliffe. 

Samstarfsmaður Wycliffe og vinur, 
læknirinn Emmanuel Wasswa, tekur 
undir að ástandið er grafalvarlegt í 

Úganda. „Það er algengt að næsti 
spítali eða heilsugæsla er í margra 
klukkutíma fjarlægð fyrir fólk í 
þessum þorpum. Margir alvarlega 
veikir einfaldlega deyja við að reyna 
að komast þangað. Heilt yfir er talið að 
um 40% af íbúum Úganda hafi greiðan 
aðgang að lágmarks læknisþjónustu. Á 
höfuðborgarsvæðinu er ástandið 
ásættanlegt en allt aðra sögu að segja 
þegar komið er vel út fyrir það svæði. 

Þegar faraldur brýst út og margir láta 
lífið er algengt að enginn á vegum 
yfirvalda mæti til að aðstoða til þess 
að málið fréttist ekki. Fólk er að deyja 
en það er þaggað niður,“ segir Emm-
anuel. 

Vill hjálpa og starfa heima fyrir
Wycliffe vill fyrst og fremst nota stöðu 
sína til þess að aðstoða fólk sem þarf 
virkilega á hjálp að halda. „Þegar við 
höldum á þessar slóðir þá áttum við 
okkur á því að þetta er eina ástæðan 
fyrir því af hverju við erum þar sem 
við erum. Til að hjálpa. Þess vegna 
náðum við svona langt í lífinu. Ég vil 
ekki hugsa til þess hvar ég væri 
staddur ef ekki hefði verið fyrir ABC. Ég 
hef séð svo marga sem hafa ekki getað 
menntað sig og þeir eru á mjög 
slæmum stað í tilverunni. Þegar fólk 
gefur manni eitthvað eins og í mínu 
tilfelli að styðja mig til náms þá er 
verið að gjörbreyta lífi manns til hins 
betra. Það að hafa fengið hjálp hefur 
svo sannarlega hvatt mig áfram í að 
vilja láta gott af mér leiða,“ segir 
hann. 

Wycliffe hefur áhuga á að mennta 
sig enn frekar í læknisfræði og bæta 
við kunnáttu sína. En hann vill alls 
ekki starfa annars staðar en í Úganda 
þó launin séu ekki góð. „Við fáum um 
334 dollara útborgað (um 33.000 
krónur). En ég vil starfa í Úganda og 
hjálpa mínu fólki. Þau þurfa á okkur 
að halda. Ég vil gjarnan bæta við mig 
þekkingu og þá kannski erlendis en ég 
vil búa og starfa hérna. Ég elska að 
gera það sem ég geri.“

■   Vinirnir Wycliffe og Emmanuel
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Munyango Grace býr yfir tveggja 
áratuga reynslu í menntamálum og 
hún er yfirkennari hjá ABC skólanum í 
Kasangati. „Hingað kemur kennari 
sem hefur metnað og vill gera góða 
hluti,“ segir hún. 

Ásamt skyldum sínum sem 
yfirmaður kennir Munyango einnig 
ensku og hún lýsir nemendahóp 
sínum sem breiðum. „Sumir nem-
endur eru afskaplega greindir, sumir 
eru mitt á milli en aðrir þurfa 
töluverða hjálp. Þeir sem þurfa á 
aðstoð að halda komast alltaf á beinu 
brautina,“ segir hún.

Erfiðar heimilisaðstæður 
hafa áhrif 
Heimilisaðstæður hjá sumum 
nemendum eru mjög slæmar og hafa 
áhrif á frammistöður þeirra, sér í lagi 
til að byrja með. „Sumir nemendur 
hafa það mjög slæmt heima fyrir. Þeir 
koma hingað sársvangir og sumir 
sæta jafnvel ofbeldi. Margir nemendur 
eru munaðarlausir og búa með 
stjúpforeldrum sem veita ekki gott 
uppeldi. Kennarar hér koma auga á 
nemendur sem eiga í vanda heima 

fyrir. Við ræðum við þá og það virkar 
vel,“ segir Munyango. Fátæktin er 
mikil og alls ekki hægt að bóka að 
mörg barnanna fái eitthvað að borða 
þegar heim er komið. „Sumir vilja alls 
ekki fara heim. Grunnskólanemendur 
borða alltaf hádegismat af bestu lyst 
og sumir klára tímana sína um 
klukkan eitt en þá vilja þeir ekki fara 
heim. Þeir reyna að vera til rúmlega 
þrjú því þá fá þeir síðdegishressingu og 
fara þá heim saddir,“ segir hún. 

Ríkisreknir skólar bjóða ekki upp 
á gott umhverfi
Munyango telur mikinn mun vera á 
einkareknum skóla eins og ABC og 
ríkisreknum skólum en hún hefur 
reynslu á báðum vettvöngum. „Í fyrsta 
lagi eru launin mjög lág og mörg 
stefnumál þar gagnast hreinlega ekki 
nemendum. Þar er ekki boðið upp á 
máltíðir og þar er ekki að finna mikla 
hvatningu fyrir nemendur að leggja 
sig fram. Viðmiðin eru ekki háleit og 
frammistaða þeirra í prófum er 
almennt ekki góð. Þarna er ekki gott 
umhverfi fyrir nemendur og starfs-
fólk. Hér hjá ABC eru allir með skýr 

markmið og við komum börnunum 
upp. Við höfum fyrir því að kenna 
börnunum og sjá til þess að þau læri. 
Hingað kemur manneskja sem hefur 
metnað, vill gera góða hluti og hafa 
áhrif á líf nemenda. Ég er ánægð með 
alla starfandi kennara og við deilum 
sömu sýninni. ABC sýninni,“ segir 
hún. 

Munyango þykir mikið til Trudy 
Odida, annars forstöðumanns ABC 
Children‘s Aid í Úganda, koma. „Hún 
er harðdugleg og lætur til sín taka ef 
hún kemur auga á eitthvað sem henni 
finnst ekki í lagi. Hún hefur kennt 
mér að leggja enn harðar á mig í starfi 
og að vinna og hugsa hratt,“ segir hún. 

Að lokum tekur Munyango fram að 
nemendur ABC skólanna eru enn 
líklegri til að vilja láta gott af sér leiða 
þegar námsferli lýkur. „Við höfum séð 
marga fyrrum nemendur gera hluti í 
framtíðinni sem gagnast öðrum sem 
eiga erfitt uppdráttar. Þetta er að 
stórum hluta íslenskum stuðningsað-
ilum að þakka en þeir styrkja mjög 
marga nemendur hér.“

Góður staður fyrir góða kennara



„Ég kem inn með þessa hugsjón 
að vilja kenna fólki að lesa og 
skrifa,“ rifjaði Guðrún Margrét 
Pálsdóttir upp þegar hún talaði 
um tilurð ABC fyrir þrjátíu ár-
um síðan. Árið 1990 hóf ABC að 
styðja fátæk börn til náms í 
Filippseyjum í samstarfi við 
sænsku hjálparsamtökin Barn-
missionen. Íslendingar tóku frá 
og með þeim tíma beinan þátt í 
að hjálpa ABC raungera hugsjón 
sína um að hjálpa börnum í 
gegnum menntun og þúsundir 
stuðningsaðila í gegnum árin 
hafa liðsinnt þeim að koma 
undir sér fótunum þegar von-
leysi ríkti og tækifærin voru 
engin. Þessi vegferð hófst með 
Ernu. 

„Ég heiti Erna Ólína Eyjólfsdóttir og 
ég er hárgreiðslukona,“ segir fyrsti 
stuðningsaðili ABC barnahjálpar þegar 
hún var tekin í stutt spjall. „Ég fylgdist 
með Guðrúnu Margréti þegar starfið 
var í fæðingu. Þannig var það að hún 
kom í vinnuna til mín og var að selja 
penna og segir mér frá því að þetta sé 
allt að byrja. Að þau séu að safna 
stuðningsaðilum og ég segi bara „Já. 

Ég vil gerast stuðningsaðili.“ Hún 
skráði mig niður. Ég hafði ekki 
hugmynd um að ég hefði verið sú 
fyrsta fyrr en mörgum árum seinna. 
En þannig var það nú bara,“ segir 
Erna. 

Leist vel á að mennta fátæk börn
Ernu leist mjög vel á hugsjón ABC og 
hvernig farið yrði að því að hjálpa 
fátækum börnum. „Það er bara skylda 
okkar að hjálpa öðrum og gefa af 
okkur og ég er alin upp við það. Það 
sem heillaði mig líka var hugmyndin 
að hjálpa í gegnum menntun. Við 
vitum að það er ekki auðvelt að 
útrýma fátækt en það er hægt að 
hjálpa fólki að koma sjálfu sér úr 
henni með því að mennta það. Að 
skapa sér atvinnu með menntun. Við 
hjálpum fólki að hjálpa sjálfum sér. 
Svo hugnaðist það mér að þetta var 
alíslenskt hjálparstarf,“ segir hún.

Þörfin ræður því hvert 
stuðningur fer
Erna styrkti stúlku frá Filippseyjum til 
náms til að byrja með og er enn 
stuðningsaðili í dag. „Ég styrkti hana 
því miður ekki nema í nokkur ár því 
foreldrar hennar tóku hana úr skóla 
einhverra hluta vegna. Þá fór ég að 
styrkja annað barn til náms og þau 

hafa verið nokkur í heildina. Ég tók þá 
ákvörðun að vera ekki að skrifast á við 
þau en ég hef fylgst með þeim í 
gegnum fréttirnar sem ég fæ frá ABC,“ 
segir hún. Stuðningsaðilum hefur í 
gegnum árin gefist kostur á að velja 
sér börn eftir landi, kyni, afmælis-
dögum osfrv. en Erna hefur aldrei 
viljað láta neitt ákveðið ráða því hvert 
stuðningurinn fer. „Ég hef ekki skoðun 
á því og vil bara styðja það barn sem er 
í þörf hverju sinni.“ 

Eigum að láta heiminn 
okkur varða
Erna telur að það sé mjög langt í land 
með að þurrka út fátækt en það eigi 
ekki að koma í veg fyrir að leggja sitt á 
vogarskálarnar. „Það er erfitt að 
útrýma fátækt vegna þess hvernig 
heimurinn er. Ég trúi því bara að við 
eigum að láta okkur varða heiminn. 
Að hjálpa þeim sem líður illa og þjást í 
kringum okkur. Það er hægt að 
minnka fátækt og gera fólki kleyft að 
hjálpa sér sjálft. Það er það sem 
stuðningsaðilar gera í gegnum ABC. Ég 
er mjög ánægð með hvernig samtökin 
hafa þróast allt frá því að vera lítil 
grasrót. Ég fylgist vel með og treysti 
þeim alveg,“ segir Erna að lokum. 

Skylda okkar að hjálpa
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Borgarstjóri Reykjavíkur, Dagur B. 
Eggertsson, er styrktarforeldri hjá ABC 
barnahjálp og hann greiðir mánaðar-
legan stuðning fyrir Kennedy Keen 
Keteko, kallaður Ken. Hann er nem-
andi í ABC skólanum í Namelok í 
Kenýa. 

Ken er fæddur 8. nóvember árið 
2003 og er því á fimmtánda ári sínu. 
Honum er lýst sem mjög glöðum 
ungum pilt og nýtur hann sín vel að 
spila fótbolta. Hann dreymir um að 
verða læknir í framtíðinni. Ken á 
fjórar systur og einn bróður. 

Ken er af Maasai ættum og fjöl-
skyldan á heima við rætur Kilimanj-
aro, hæsta fjalls Afríku. Maasaiar eru 
hirðingjar og lifa lífinu án þess að 
nýta sér margt sem við myndum kalla 
nútímaþægindi. Húsin þeirra eru kofar 
sem gerðir eru úr bambus og kúa-
mykju með stráþökum og gras er 
notað til einangrunar. Undanfarin ár 
hafa þeir barist við mikla þurrka og 
stór hluti búfénaðar þeirra hefur 
farist. 

Fjölskyldan býr í hefðbundum kofa 
og þar er engin eldunar- eða hreinlæt-
isaðstaða innandyra. Einnig þarf að 
ganga í hálftíma til að komast að 
vatni. Faðir Kens er kvæntur þremur 
konum. Öll sinna þau störfum 
almenns verkafólks og fá lág laun en 
þau eiga smá búfénað sem hjálpar 
örlítið. Þau geta ekki kostað skóla-
göngu barna sinna en fjögur þeirra eru 
í ABC skólanum. 

Við spurðum Dag hvernig hann 
hefði fyrst komist í kynni við ABC 
barnahjálp.

„Það má eiginlega segja að þetta var 

eitthvað sem við Arna ákváðum um 
það leyti sem við byrjuðum að vinna 
fyrir okkur sem læknar. Að taka þá 
upp stuðning við eitthvað málefni. Við 
könnuðum bara það sem að okkur 
sýndist vera í boði og okkur leist vel á 
þetta.“

Hvenær byrjaðirðu að vera styrktar-
foreldri hjá ABC?

„Það eru líklega 20 ár síðan eða 
eitthvað slíkt. Við gáfum hvort öðru 
þetta í jólagjöf á sínum tíma og höfum 
ekkert látið af stuðningi síðan.“

Dagur hefur á þessum tíma stutt 
mörg börn til náms og í nokkrum af 
stuðningslöndum ABC. Sú hefð hefur 
myndast að eitthvert landanna þykir 
mörgum styrktarforeldrum fýsilegra 
að leggja stuðning við en annað og 
Dagur hefur, í samráði við starfsfólk 

ABC, kosið að veita stuðning þar sem 
fæstir voru fyrir. „Ef flestir voru að 
styðja við barn í tilteknu landi þá 
studdum við barn í landi sem fæstir 
voru að styðja við. Til að öll verkefnin 
fengju einhvern stuðning,“ segir hann. 

Fylgistu með barninu sem þú 
styður?

„Við fáum auðvitað alltaf sendar 
upplýsingar en við höfum ekki beint 
verið að rækta samskiptin. Við 
ræddum það svolítið við starfsfólkið á 
sínum tíma. Þetta hefur alveg tvær 
hliðar. Örugglega gefandi og gaman en 
við ákváðum að fara þessa nafnlausu 
leið.“

Líturðu á styrktarbarn  sem fram-
lengingu af þínum eigin börnum?

„Nei ég lít á þetta sem sjálfstæða 
einstaklinga. Við höfum í gegnum árin 

Að styðja bágstadda 
er hluti af því að vera 
manneskja

■   Hópur nemenda í ABC skólanum í Namelok
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styrkt alveg fjölmörg börn og ég bind 
vonir við að sá stuðningur sem þau 
hafa notið leiði til þess að þau geti 
sjálf komið undir sig fótunum og að 
þau þurfi ekki að standa í þakkarskuld 
við neinn. Heldur bara nýti tækifærið 
til menntunar sem þau fá í gegnum 
ABC. Á eigin forsendum.“

Finnst þér mikilvægt að láta sig 
varða annarlegt ástand annars staðar 
en heima fyrir?

„Já mér finnst það mjög mikilvægt. 
Mér finnst það hluti af því að vera 
manneskja.“

Hvað finnst þér um ABC barnahjálp?
„Mér finnst þetta mikilvægt starf 

sem er unnið af hugsjón. Ég hef líka 
kynnt mér önnur hjálparstörf og mér 

finnst sá stuðningur 
sem beinist sérstak-
lega að börnum skipta 
mjög miklu máli. Það 
er upphaf lífsins og 
ræður mjög miklu um 
það hvort að fólk nái 
að elta drauma sína 
eða gera það úr lífi 
sínu sem það vill. Það 
hlýtur að vera megin 
markmið okkar 
allra. Hvort sem við 
erum að hugsa um 
eigin börn eða ann-
arra.“

■ „Mér finnst þetta mikilvægt 
starf sem er unnið af hugsjón,“ 
segir Dagur B. Eggertsson

■ Ken vill verða læknir í framtíðinni

lega að börnum skipta 
mjög miklu máli. Það 

ræður mjög miklu um 

sínu sem það vill. Það 

■ Ken vill verða læknir í framtíðinni

A ð  s t y ð j a  b á g s t a d d a  e r  h l u t i  a f 
þ v í  a ð  v e r a  m a n n e s k j a
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■ Guðrún í Nytjamarkaðnum

Þáttur 
sjálf-
boðaliða 
er mjög 
stór

Frá stofnun og til dagsins í dag 
hefur ABC barnhjálp notið góðs 
af velvilja fólks í ýmsum 
myndum. Dyggir sjálfboðaliðar 
eru gulls ígildi og ekki hægt að 
meta verðleika þeirra til fjár. Á 
þrjátíu árum hafa þúsundir lagt 
hönd á plóg og hjálpað 
samtökunum að raungera 
hugsjón sína að rjúfa vítahring 
fátæktar. Ein af þeim er 
sjálfboðaliðinn Guðrún 
Hrólfsdóttir. 

Guðrún er 68 ára í dag og hefur 
verið tengd ABC í 27 af þeim 30 árum 
sem samtökin hafa verið starfrækt.  Á 
unga aldri fann hún fyrir áhuga á 
sjálfboðastarfi. „Sem barn kynntist ég 
starfi Kristniboðssambandsins. Þeir 
voru með starfsmenn á vettvangi í 

Eþíópíu og ég hafði heyrt frásagnir og 
séð myndir þaðan. Þá greip þetta mig 
strax og ég upplifði að ég ætti eftir að 
vinna í einhverju svona starfi,“ segir 
hún. 

Styrkti um tíma 10 börn
Árið 1991 frétti Guðrún af frekar 
nýlegum samtökum sem bauð fólki 
upp á að styðja börn til náms og vinna 
sig með þeim hætti upp úr fátækt og 
bágri stöðu. „Mig minnir að mér hafi 
verið sýnd mappa. Í möppunni voru 
myndir af börnum og umsagnir um 
þau og mér var boðið að styrkja barn. 
Ég þáði það strax. Mér fannst það bæði 
eðlilegt og sjálfsagt.“ 

Guðrún vildi endilega leggja ABC lið 
og innan fárra ára var annað stuðn-
ingsbarn komið. Svo urðu þau fleiri. 
„Þegar mest var, var ég komin með 10 
börn“ segir Guðrún. Hún hóf að 

liðsinna ABC reglulega sem sjálfboða-
liði árið 1999 og tók að sér öll möguleg 
verkefni. „Ég var í því sem þurfti að 
gera. Pakka kortum, setja fréttabréf í 
umslög og tók mikinn þátt í söfnun-
inni Börn hjálpa börnum,“ segir hún. 

Vann við að bjarga mannslífum
Guðrún var ólaunaður sjálfboðaliði í 
eitt og hálft ár en varð svo launaður 
starfsmaður. „Þar var ég eins konar 
skrifstofustjóri og setti mig inn í allt 
til þess að ganga úr skugga um að fólk 
gæti fengið allar þær upplýsingar sem 
það þurfti. Ég var í þrjú og hálft ár 
launaður starfsmaður hjá ABC en 
hætti svo árið 2005. Mér fannst alveg 
frábært að vinna þarna. Það var mikið 
að gera og stundum var þetta erfitt. 
Sérstaklega var gaman þegar söfnunin 
Börn hjálpa börnum var í gangi en þá 
safnaðist mikill peningur og mikið 
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■   Guðrún útskrifast úr ABC skólanum vorið 2010

varð úr honum. Þá voru byggðar 
heimavistir og skólabyggingar sem 
dæmi. Þetta starf veitti mér meiri 
ánægju því þarna var verið að bjarga 
mannslífum,“ segir Guðrún. Þá skildu 
leiðir en aðeins tímabundið.

Kom aftur inn í gegnum ABC 
skólann
ABC setti í gang skóla tileinkaðan 
þróunarhjálp í nóvember árið 2009 og 
Guðrún settist aftur á skólabekkinn. 
„Mér fannst skólinn frábær. Þetta var 
frumraun en hann var góður í alla 
staði. Kennslan var góð, félagsskapur-
inn var góður og skólastjórinn var 
frábær. Námsefnið var áhugavert og 
ég fékk innsýn inn í margt áhugavert. 
Skólinn var gott skref hjá ABC,“ segir 
hún. Guðrún útskrifaðist formlega 
sem „ABC liði“ og síðan þá hefur hún 
verið virkur sjálfboðaliði. Söfnunar-
baukar ABC eru dreifðir út um allt land 
og Guðrún sér um hluta af höfuð-
borgarsvæðinu. „Ég hef skipt út 
baukum síðan ég útskrifaðist úr 
skólanum og samhliða því vann ég á 
Laugaveginum í Hakuna Matata í tvö 
ár.“ Hakuna Matata var verslun sem 
ABC var með þar sem seldur var 
notaður varningur og var eins konar 
litli bróðir Nytjamarkaðarins sem þá 
var staðsettur í Súðarvogi. “Í dag mæti 
ég flesta daga og hjálpa til á Nytja-
markaðnum í Víkurhvarfi og hef gert 

það í rúm tvö ár. Oftast mæti ég fyrir 
hádegi og er þar fram eftir degi. Ég er 
með ákveðin verkefni þar. Ég sé um 
leikföngin, söfnunarbaukana, handa-
vinnu og ýmsar smávörur. Ég set í 
poka og verðmerki. Svo auðvitað gríp 
ég í alls konar tilfallandi verkefni. 
Alltaf eitthvað að gera þarna,“ segir 
Guðrún. 

Sinnir mörgum verkefnum
Guðrúnu þykir mikið til ABC koma og 
er ánægð með að hafa verið stór hluti 
af sögu samtakanna. „Mér finnst ABC 
hafa komið sér vel upp og vaxið mikið. 
Ef eitthvað þá eru samtökin markviss-
ari í dag og skipulagðari. Það gleður 
mig mikið,“ segir hún. Að hennar mati 
þarf dyggur sjálfboðaliði að búa yfir 
nokkrum eiginleikum. „Sjálfboðaliði 
þarf að vera þjónustulipur, vera 
áhugasamur og vera duglegur að 
mæta. Það er mjög nauðsynlegt. Ég lít 
á þetta sem stórt heimili og á einu 
slíku þarf að sinna mörgum verk-
efnum. Ég hef haft gaman af öllum 
þeim störfum sem ég hef sinnt fyrir 
ABC,“ segir hún. 

Aldrei farið á vettvang og langar 
ekki til þess
Guðrún hefur aldrei farið á vettvang 
og hana langar ekkert sérstaklega til 
þess. „Ég hef ekki fengið mikla löngun 
til þess og mér finnst ég ekki þurfa að 

fara á vettvang. Ég ólst upp á stóru 
heimili og við fengum það sem við 
þurftum. Oft langaði mann í meira og 
að smá leyti þekki ég það að líða skort. 
Það myndi vera erfitt fyrir mig að sjá 
þessa gríðarlegu fátækt berum augum. 
Ég vil heldur sleppa því og vinna með 
það í huganum sem ég hef haft allan 
tímann frekar en að sjá þetta í 
nærmynd,“ segir Guðrún. 

Nauðsynlegt og gefandi starf
Markmið ABC er að rjúfa vítahring 
fátæktar með tilstuðlan menntunar og 
endanlega takmarkið er að útrýma 
fátækt. „ABC eitt og sér getur ekki 
útrýmt fátækt og ég held að það sé 
ógerlegt verkefni. En það er hægt að 
gera eitthvað og starf ABC er gríðarlega 
nauðsynlegt. Þá er þáttur sjálfboðaliða 
mjög stór og sterkur og skiptir öllu í að 
halda starfseminni gangandi, sér í lagi 
fjárhagslega,“ segir Guðrún. 

Guðrún ætlar sér að halda áfram að 
mæta, liðsinna samtökunum og vera 
öflugur sjálfboðaliði. „Í dag kýs ég að 
gefa tíma minn og krafta í starfið. Ég 
væri ekki að þessu ef ég teldi þetta ekki 
nauðsynlegt en svo er þetta mjög 
gefandi í leiðinni. Ég vinn með 
frábæru fólki á hverjum degi. Það eitt 
og sér er bara yndislegt,“ segir hún að 
lokum. 
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Það var 35 stiga hiti í febrúar árið 2018 og ég í rútu á leið til 
borgarinnar Bóbó í Búrkína Fasó í þriðja sinn á þremur 
árum. Við vorum 14 Íslendingar og með í för voru maðurinn 
minn, ein dóttir okkar og yngsti sonurinn, elsta barnabarnið 
ásamt bróður mínum og fjölskyldu hans og vinum. Hann 
hafði aldeilis ræst draumurinn frá því ég var lítil stelpa og 
neistinn kviknaði í hjarta mínu og löngun til að fá að starfa 
með börnum í Afríku. 

Rútuferðin tók sjö klukkutíma. Við fylgdumst vel með því 
sem fyrir augu bar og ekki fór fram hjá okkur fátæktin og 
þörfin hjá þessu yndislega fólki sem þarna býr.  Hjónin 
Hinrik Þorsteinsson og „Gullý“ Ragnhildur Jónasdóttir, sem 
sjá um ABC skólann í Bóbó, tóku vel á móti okkur að vanda 
og fengum við að búa hjá þeim inni á svæði ABC skólans. Það 
var gott að vera í nálægð við skólann og allt starfið og 
heimamenn tóku okkur opnum örmum. Það er óhætt að 
segja að þarna hafi verið unnið þrekvirki og blessun Guðs er 
augljós. Í skólanum eru rúmlega sex hundruð börn í 1. til 10. 
bekk auk þess sem kominn er af stað menntaskóli. Fyrir þau 
börn sem eiga erfitt með bóknám eru tvær verknámsdeildir; 
saumadeild og véladeild. Mjög öflugt íþróttastarf er fyrir 

nemendur á skólatíma og einnig önnur börn í hverfinu að 
loknum skóla og tónlistardeildin blómstrar.

Það var dásamlegt að hitta aftur stúlkurnar á skrif-
stofunni, þær Kadi og Chantal og unga manninn Emanuel, 
sem sér um allt íþrótta- og tónlistarstarfið. Tilfinningin var 
eins og að koma heim og var okkur fagnað eins og við 
værum hluti af fjölskyldu þeirra. 

Við fjölskyldan höfum styrkt börn í ABC skólum í mörg ár, 
bæði í Búrkína Fasó og á Indlandi. Það eru forréttindi að fá 
tækifæri til að hitta börnin og sjá hvað þau eru að gera og 
hvernig staðið er að stuðningi við þau. Í skólanum eru úrvals 
kennarar og það kemur fljótt í ljós að borin er mikil um-
hyggja fyrir börnunum. Að sjá þau elskuð og virt er eitthvað 
sem snertir hjörtu okkar meira en annað. Öll börnin búa við 
þær aðstæður að vera þau fátækustu í fátækrahverfinu. 
Heimilin eru pínulitlir leirkofar, 10-12 fm, þar sem búa oft 8 
til 10 manns. Börnin fá fría skólagöngu ásamt gögnum, 
skólabúningi, heilsugæslu og heita máltíð hvern dag. Í 
mörgum tilvikum er sú máltíð eina máltíðin sem þau fá. 
Hvert barn sem fær að ganga í skóla hefur áhrif á fjölskyld-
una sína og eykur líkur á betra lífi. 

Jóhanna Sólrún Norðfjörð skrifar:

Frá draumi til veruleika; 
ABC skólinn í Búrkína Fasó

■ Jóhanna ásamt nemendum ABC skólans

Jóhanna Sólrún Norðfjörð skrifar:

Frá draumi til veruleika; 
ABC skólinn í Búrkína Fasó

Jóhanna Sólrún Norðfjörð skrifar:

Frá draumi til veruleika; 
ABC skólinn í Búrkína Fasó

Jóhanna Sólrún Norðfjörð skrifar:
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Við fengum að vinna að alls konar verkefnum, svo sem 
að leggja vatnslagnir, koma fyrir vatnskút, smíða, flokka, 
þrífa, mála og leika við börnin í skólanum svo eitthvað sé 

nefnt. Það sem mestu máli skiptir með heimsókn okkar er 
að skilja eftir þekkingu hjá íbúunum og börnunum í 
skólanum. Við komum þarna í aðeins nokkrar vikur í senn 
en líf fólksins í Bóbó heldur áfram í aðstæðum sem erfitt er 
fyrir marga að gera sér í hugarlund. 

Tveimur dögum eftir að við komum út hitti ég Mary, 
móður Odrago, 8 ára drengs sem Hvítasunnukirkjan á 
Akureyri styrkir, en hann er miðbróðirinn af þremur. Þegar 
ég hitti hana fyrst einu og hálfu ári áður hélt hún á yngsta 
drengnum, David,  þá 17 mánaða gömlum og var hann vart 

■ Jóhanna ásamt starfsmanni að undirbúa matargjafir fyrir fátækustu heimilin

■   David litli 17 mánaða gamall
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með lífsmarki. Hún hafði ekki næringu fyrir hann sjálf né 
kunnáttu til að gefa honum pela. Grátur hans var aðeins 
lágvært hljóð. Við fórum í miðborgina og keyptum þurrmjólk 
og graut. Móðirin kom daglega til okkar og gaf drengnum 
mjólk úr pela og á nokkrum dögum fór hann að braggast og 

fljótlega fór hann að geta borðað graut og grenjað hátt þegar 
ég, hvíta konan, kom nærri. 

Fátæktin nær langt út fyrir það sem við þekkjum og ljóst 
að menntun er máttur í Búrkína Fasó og þar skilar stuðn-
ingur Íslendinga gríðarlegum árangri til margra fjölskyldna. 

■   Jóhanna myndar börnin sem eru að hefja nám í skólanum
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Xairah Lhane Garcia frá Filippseyjum 
er 12 ára og gengur í fimmta bekk. Hún 
er fyrirmyndarnemandi, hefur náð 
besta námsárangri innan bekkjarins 
og sýnt einstakan dugnað í öllum 
námsgreinum. Föðuramma hennar 
fer með forræðið og hefur alið 
stúlkuna upp ein. Foreldrar hennar 
skildu og hafa eignast nýja fjölskyldu. 
Það hefur verið erfitt fyrir Xairah 
Lhane en hún hefur notið stuðnings 
ABC í átta ár. 

Sjálf segir hún:  „Það eru forréttindi 
að vera styrktarbarn því maður fær 
tækifæri til að ná markmiðum sínum. 
Hjálpin sem ég hef fengið hefur mótað 
mig og gert að betri manneskju. 

Sjálfstyrkingarnámskeið, félags-
skapurinn og það að taka þátt í 
safnaðarstarfi hefur gefið mér 
sjálfstraust og aukið færni mína sem 
mun nýtast í framtíðinni. Mig langar 
til að verða matreiðslumeistari á 
stórum veitingastað og elda gómsætan 
og hollan mat fyrir börn sem minna 
mega sín. Þegar ég lýk menntaskóla 
vil ég láta gott af mér leiða og gefa 
öðrum fátækum börnum sama 
tækifæri og ég fékk til menntunar. Ég 
vil þakka ykkur innilega fyrir að 
styrkja mig til náms og að gefa mér 
tækifæri til að mennta mig.”

Í borginni Chennai í Tamil Nadu á 
Suð-Austur Indlandi er rekinn skóli 
sem veitir „Dalítum“ og hinum 
útskúfuðu aðgang að menntun. Dalítar 
eru hinir stéttlausu og njóta þeir engra 
réttinda í þjóðfélaginu og almennt er 
talið að þeir séu „hinir óhreinu“. 
Hugsjónarkonan Eva Alexander fer 
fyrir skólanum en fyrst stofnaði hún 
barnaheimilið El Shaddai árið 1995. 
ABC barnahjálp fjármagnaði bygg-
inguna og styrkti starfsemina í 17 ár 

með hjálp íslenskra stuðningsaðila og 
fjársafnana heima fyrir. Í dag styrkja 
ABC og stuðningsaðilar um 200 börn til 
náms í skólanum sem rekinn er þarna 
í dag og ber heitið Mt. Carmel English 
School. Eva sér um rekstur hans. 

Var dulbúin sem strákur til að 
komast hjá kynlífsþrælkun
Stuðningurinn sem börnin fá breytir 
öllu hjá þeim. Börn eru börn sama 
hvað stétt þau fæðast inn í og draumar 
þeirra eru ekki fjarri okkar eigin. M. 
Sangeetha fór á El Shaddai barna-
heimilið þegar hún var 11 ára gömul. 
Eva fann hana á götunni þar sem hún 
safnaði rusli í von um að selja það 
fyrir smá pening. Þegar Sangeetha 
kom á barnaheimilið leið ekki langur 
tími þar til íslenskur stuðningsaðili 
styrkti hana til náms. „Stuðningurinn 
breytti öllu hjá mér,“ segir Sangeetha. 
„Móðir mín neyddist til að klæða mig 
eins og strák til að passa upp á að mér 
yrði ekki rænt og ég sett í kynlífs-
þrælkun. Ungir strákar, eldri menn og 
jafnvel lögregluþjónar stóðu í að 
hnupla  börnum og við tók þessi 
hræðilegi veruleiki hjá þeim.“ 

Vill vernda stúlkur í 
svipaðri stöðu
Þegar á heimilið var komið komst 
Sangeetha að því hvernig það var að 
geta sofið vært á nóttinni. „Á mínu 
tólfta ári gat ég fyrst notið þess að vera 
krakki. Ég fylltist ró og svaf vært. 
Þarna gat ég yfirstigið ótta minn 
gagnvart fólki og lært að treysta,“ segir 
hún. Sangeetha dreymir um að verða 
lögregluþjónn í framtíðinni og hjálpa 
ungum stúlkum sem búa við svipaðar 
aðstæður og hún ólst upp við. „Ég vil 
vera heiðarlegur lögregluþjónn. Ég vil 
vernda stúlkur, koma þeim í skjól og 
stuðla að því að þær geti menntað sig,“ 
segir hún. 

Sangeetha er 21 árs í dag og 
framtíðin er björt. Hún er þakklát 
stuðningsaðila sínum og vill koma 
skilaboðum á framfæri til hans. „Þú 
bjargaðir mér frá því að vera fórnar-
lamb mansals. Fólk eins og þú sem 
styður börn til náms er að bjarga 
okkur frá hræðilegum örlögum. Ég er 
þér eilíflega þakklát sem og ABC 
barnahjálp.“

Vill verða matreiðslumeistari

Von fyrir þá stéttlausu KONUR+KARLMENN

KARLMENN: Skólavörðustígur 16. KONUR: Skólavörðustígur 7 og Kringlan. HEIMA: Skólavörðustígur 12. GEYSIR: Hafnarstræti, Akureyri og Haukadal. Geysir.com
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Sunnudaginn 8. apríl árið 2018 var efnt 
til kosninga í ABC skólanum í Kite-
tikka í Úganda. Tilefnið var að kjósa 
meðlimi í foreldrafélagið í skólanum. 
Flestum kann að þykja þetta ekki mjög 
merkileg tíðindi en í raun og veru var 
um mikil tímamót að ræða í skól-
anum því aldrei áður hefur verið 
starfandi foreldrafélag. „Það eru ekki 
margir einkaskólar í landinu sem 
hafa foreldrafélög. Ríkisskólum ber 
skylda að hafa þau en ekki einka-
skólum. Yfirstjórnir í einkaskólum 
óttast foreldrafélög,“ segir Trudy 
Odida, annar forstöðumanna ABC 
skólanna í Úganda. 

Foreldrar nemenda í ABC skólanum 
fjölmenntu á fundinn og alls mættu 
um 160 manns. „Hér eru 750 nem-
endur og því fannst mér þetta mjög 
góð mæting. Hafa ber í huga að 
foreldrar þeirra sem eru á heima-
vistinni búa margir hverjir í mikilli 
fjarlægð og sjá sér ekki fært að ferðast 
alla þessa leið,“ segir Trudy. Ráða-
menn skólans, foreldrar og fleiri tóku 
til máls áður en kosið var í stöður og 

stóð fundurinn yfir í um fjórar 
klukkustundir. 

Gagnsæi gríðarlega mikilvægt
Kosið var í 10 stöður en einungis þrjár 
þeirra eru ábyrgðarstöður; formaður 
foreldrafélagsins, staðgengill for-
manns og gjaldkeri. Aðrir meðlimir í 
nefndinni taka þátt í umræðum og 
aðstoða við málefni sem koma upp. 
Alls buðu 4 aðilar sig fram í ábyrgðar-
stöður og allir viðstaddir greiddu 
atkvæði sem safnað var saman í fötu 
og lesið upp í allra viðurvist að lokinni 
atkvæðagreiðslu. „Það er frekar 
áhugavert að benda á en í Úganda á að 
vera lýðræði en allar kosningar eru 
fyrirfram ákveðnar. Því var mjög 
mikilvægt fyrir alla foreldrana að 
upplifa gagnsæið við kosningarnar hjá 
okkur. Annað sem við gerðum var að 
við létum foreldrana ekki vita fyrir-
fram að efnt yrði til kosninga sama 
daginn. Með því móti komum við í veg 
fyrir pólitísk samráð af þeirra hálfu,“ 
segir Trudy. 

Foreldrafélög áhrifamikil
Foreldrar nemenda eru helstu 
hagsmunaaðilar í hverjum skóla og 
því mikilvægt að rödd þeirra heyrist og 
hugað að áhyggjuefnum þeirra. 
„Engum er meira umhugað um velferð 
og velgengni nemenda en foreldrum. 
Foreldrafélög hafa mikilvægu hlut-
verki að gegna og þurfa að sinna 
ýmsum skyldum. Meðlimir þurfa því 
að standa sig og sinna starfinu vel. En 
einnig skiptir miklu máli hvað þeir 
geta sýnt kennurum og nefndum ofar 
þeim mikið aðhald. Engin lagaleg 
skylda hvílir á þeim þannig að ef upp 
koma alvarleg atvik fer það á borð 
stjórnenda skólans en það dregur 
samt ekki úr áhrifamætti foreldra-
félaga,“ segir Trudy.

Dvínandi námsárangur á
 landsvísu
Nemendur ABC skólanna í Úganda 
hafa í áraraðir skarað fram úr á 
landsvísu þegar horft er til námsár-
angurs en undanfarin ár hefur aðeins 
dregið úr því. „Einkunnir hafa staðnað 

Mikilvægt foreldrafélag

■ Meðlimir foreldrafélagsins
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ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA  

Í MEIRA EN 30 ÁR
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á undanförnum fimm árum eða svo. 
Árangurinn er í meðallagi en við 
eigum að vera vel fyrir ofan meðallag,“ 
segir Trudy. Ástæður fyrir stöðnun 
geta verið ýmsar og Trudy er á þeirri 
skoðun að erfitt er að meðhöndla 
málefni kennara. „Margir kennarar í 
Úganda búa við þau óþægindi að þeir 
þurfa oft að bíða í nokkra mánuði eftir 
að fá greidd launin sín. Það er ákveðin 
kænska í þessu útspili því með þessu 
móti tekst að halda í þá vegna þess að 
kennararnir eiga ógreidd laun inni. Á 
þeim 26 árum sem við höfum rekið 
skóla hefur enginn kennari þurft að 
bíða eftir laununum sínum. Þetta gæti 
verið að koma í bakið á okkur. Fólk 
verður of ráðsett og það getur haft 
áhrif á frammistöðu og metnað í 
starfi. Það veit að launin koma á 
réttum tíma og bíður bara eftir þeim,“ 
segir Trudy. Hvorug staðan er þó góð 
en ríkisskólar í landinu hafa lengi vel 
glímt við miður góðan námsárangur 
nemenda. Staðan í ABC skólunum er 
þó óþægileg nýlunda og ljóst að 
bregðast þarf við til að einkunnir taki 
kipp uppávið. „Við tökum ábyrgð á 
þeirri stöðu sem er komin upp og 
þurfum að líta inn á við. Sú staða kom 
upp að hver kennari hafði of mikið á 
sinni könnu og gat ekki sinnt öllum 
sínum skyldum nógu vel. Ég brást við 
með því að minnka álagið á hvern og 
einn og við réðum fleiri kennara.“ 

Skref í rétta átt
Trudy vonast til þess að ABC skólarnir 
nái aftur fyrri hæðum hvað námsár-
angur á landsvísu varðar og stofnun 
foreldrafélags er skref í rétta átt. „Þetta 
er gott skref fram á við. Það er þörf á 
meiri aðhaldi og kennarar og yfir-
stjórnir eiga að vera ábyrgir gagnvart 
helstu hagsmunaðilunum sem eru 
foreldrarnir. Okkar einkennisorð eru 
að „rísa í hæstu hæðir og skína skært“. 
Ég held að með þrýstingi frá foreldrum 
munum við sjá hlutina þokast í rétta 
átt á nýjan leik. Þeir munu þjarma að 
yfirstjórn og kennurum gerist þess 
þörf.“ 

■ Góð mæting foreldra
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Bangladess er áttunda fjölmennasta 
land veraldar en eftir sem áður er það 
ekki sérlega stórt. Að flatarmáli er það 
ekki mikið stærra en Ísland og búa þar 
rúmlega 164 milljónir manna eða um 
2,16% alls mannkyns. Það eru því 
margir um hvern ferkílómetra eins og 
má ímynda sér og er lífsbaráttan oft 
æði hörð. Nútímaþrælahald í Bangla-
dess er með því mesta sem þekkist í 
heiminum og menntunarstigið lágt 
hjá almenningi. Börn vinna oft langa 
vinnudaga við erfiðar aðstæður og fara 
í mörgum tilvikum frekar út á 
akurinn heldur en í skóla. 

Í lok árs 2017 hóf ABC samstarf við 
frjálsu félagasamtökin Agape Social 
Concern (ASC) sem reka Heimili friðar 
í nágrenni höfuðborgarinnar Dhaka. 
Þar er heimavist og fer fram bæði 
verkleg og bókleg kennsla. Börnin á 
Heimili friðar eru rúmlega 600 talsins 
og þar geta þau klárað ígildi gagn-
fræðaskóla og miðlað þekkingunni til 

fjölskyldna sinna að námi loknu. 
Sigurlín Þórlaug Sigurjónsdóttir, 

starfsmaður ABC barnahjálpar á 
Íslandi, fór til Bangladess í mars og 
kynnti sér starfsemina sem fram fer á 
Heimili friðar.  „Svæðið sem fellur 
undir Heimili friðar samanstendur af 
nokkrum stórum byggingum og í 
kringum þær er matjurtargarður þar 
sem börnin taka meðal annars þátt í 
að rækta grænmetið sem er borðað á 
heimavistinni. Svæðið er vandlega girt 
af og vel haldið utan um börnin sem 
þar búa,“ segir Sigurlín. 

Barnaþrælkun handan 
veggjanna
Það þarf ekki að fara langt frá heimil-
inu til að sjá nútímaþrælahald með 
eigin augum og það gerði Sigurlín 
þegar hún kom á staðinn. „Nokkrum 
metrum frá heimilinu eru hrísgrjóna- 
og kartöfluakrar þar sem fullorðnir og 
börn vinna alla daga í þrælavinnu.“ 

Þeir einstaklingar sem eiga land-
svæðin eru með fólkið í vinnu og oftar 
en ekki er vinnan forsenda þess að 
fólkið fái húsaskjól. Þannig gengur 
lífið hjá mörgum fyrir sig á svæðinu. 
Fólk vaknar og fer út á akurinn, 
vinnur til kvölds á akri landeigandans 
og fer að því loknu heim í húsnæðið 
sem landeigandinn útvegar þeim. 
„Aðstæðurnar eru ömurlegar. Á 
kartöfluökrunum er mjög þurrt og 
mikið ryk sem fólkið andar að sér og á 
maísökrunum er fólkið í bleytu allan 
daginn,“ segir Sigurlín. 

Það hlýtur að teljast mikil blessun 
fyrir börn að fá að stunda nám í stað 
þess að vinna úti á ökrunum. Sigurlín 
heimsótti fjölskyldur nokkurra þeirra 
barna sem styrkt eru til náms í 
gegnum ABC og ASC á Heimili friðar. 
Hún fann hve þakklátir foreldrarnir 
eru að vita af börnunum sínum í 
góðum höndum þar sem þau fá nóg að 
borða, gott húsaskjól, prýðilega 

Úr þrældómi
í uppbyggjandi nám

■   „Það er mikil áhersla lögð á að vera trú og traust sínu samfélagi“, segir Sigurlín
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hreinlætisaðstöðu, heilsugæslu og 
uppbyggilega menntun á ýmsum 
sviðum.  Aðstæðurnar hjá fjölskyld-
unum í þorpunum eru býsna frá-
brugðnar. „Það var átakanlegt að sjá 
við hvaða húsakost fólk býr þegar 
maður fór inn í þorpin og inn á 
heimilin. Hreinlætisaðstaðan, 
sturturnar, klósettin og hvernig fólk 
sefur. Fólk sefur á hörðu gólfinu og 
stundum ekki með moskítónet,“ segir 
Sigurlín. 

Þess er gætt að börnin missi ekki 
tengslin við fjölskyldur sínar og þrátt 
fyrir mikið nám er töluvert lagt upp úr 
fjölbreytni og frístundum. „Á föstu-
dögum er frídagur hjá börnunum og 
þá koma fjölskyldurnar eða einhver úr 
fjölskyldunni í heimsókn til þeirra. Oft 
þurfa þau að fara langar leiðir til að 
heimsækja barnið sitt,“ segir Sigurlín 

en sum börnin fara líka heim tvisvar á 
ári þegar frí er í skólanum. 

„Óspillt kynslóð“ með þekkingu 
að vopni
Fyrirkomulagið í heimavistarskól-
anum er með þeim hætti að börnin 
fara þrisvar í viku í almennan skóla. 
Þar eru mun fleiri börn í hverjum bekk 
og getur verið nokkuð þröngt þegar 
uppundir hundrað börn eru í einum og 
sama bekknum. „Þau læra á heima-
vistinni en til að fá einkunnir og eiga 
möguleika á framhaldsmenntun að 
grunnskóla loknum þurfa þau að fara 
í samþykkta skóla. Þessir þrír dagar í 
viku skipta börnin miklu máli því þau 
fara út fyrir heimilið og kynnast 
öðrum börnum,“ segir Sigurlín. Þó er 
það nú svo, eins og fyrr hefur komið 
fram, að almennt séð mæta börn víða 

í Bangladess sjaldan í skólann því það 
er lítill stuðningur og börnin oft nýtt 
sem vinnuafl og jafnvel seld í kynlífs-
þrælkun.

Barnahjónabönd eru því miður 
mjög algeng og er talið að 29% stúlkna 
í Bangladess gangi í hjónaband áður 
en þær ná fimmtán ára aldri. Svo 
dæmi sé tekið hitti Sigurlín 16 ára 
gamla stúlku sem átti þrjú börn. Eitt 
af börnum hennar er stutt til náms á 
Heimili friðar. „Það eiga allir rétt á 
menntun og það er verið að koma því 
að hjá börnunum í náminu. Ef þú færð 
menntun opnast svo margir mögu-
leikar.“ 

Eitt af því mikilvægasta í hug-
myndafræðinni sem stuðst er við á 
heimilinu er að fræða nemendur um 
spillingu en Bangladess er eitt þeirra 
þrjátíu landa sem talin eru hvað 
spilltust í veröldinni. Hugmynda-
fræðin um „óspillta kynslóð“ byggir á 
markvissri kennslu um neikvæðan 
áhrifamátt og umfang spillingar sem 
rót fátæktar. Fátæktin skapar að auki 
jarðveg fyrir mansal, líffærasölu og 
annað sem viðgengst í fátækustu 
löndum heimsins. 

Innan veggja Heimilis friðar er 
mikið lagt upp úr góðum gildum og að 
sögn Sigurlínar hefur börnunum tekist 
vel að tileinka sér þau. „Þau læra 
mikið um siðferði og að greina 
muninn á réttu og röngu. Þau eru 
mjög kurteis, slást hvorki né rífast og 
fara alltaf í röð,“ segir hún. Hver dagur 
hefst á því að börnin koma saman í 
stórum samkomusal og þar syngja 
þau og biðja. „Þetta eru kristin samtök 
en við erum líka með kennara og 
nemendur sem ekki eru kristnir og við 
berum mikla virðingu fyrir þeim og 
trú þeirra. Börnin fara á morgunsam-
komurnar af frjálsum vilja.“ Morgun-
samkoman tekur um hálftíma og að 
henni lokinni fara börnin í beinni röð 
út fyrir og skiptast þar í tvær fylkingar 
þar sem þau fara með nokkurs konar 
játningu. „Hún er þess efnis að þau 
ætli að vera góðir þjóðfélagsþegnar, 
eins konar samfélagsábyrgð sem þau 
gangast við. Það er mjög sérstakt að 
fylgjast með þeim öllum gera þetta í 
sameiningu. Það er mikil áhersla lögð 
á að vera trú og traust sínu samfélagi,“ 
segir Sigurlín. 

■ Sigurlín ásamt Albert Mridha, forstöðumanni Heimlis friðar, og Katarinu Dos 
Santos, starfsmanni Barnmissionen

■   Nemendur í Heimili friðar



48 www. abc.is

Mýkt, hlýja og vellíðan
    .....fyrir þau yngstu

 Glerártorgi - Kringlunni - Smáratorgi -  www.lindesign.is

Að morgunrútínunni lokinni fara 
börnin í sína bekki þar sem kennslan 
fer fram. Á meðal þess sem þau læra er 
hvernig rækta á matjurtir og nýta það 
sem landið gefur af sér. Á meðal þess 
sem ræktað er á svæðinu er saðningar-
aldin (e. Jack fruit), mangó og litkaber. 
Börnin gróðursetja tré og læra um 
vistvænt umhverfi. Einnig læra þau á 
tölvur, ensku, að sauma, íþróttir, 
tónlist, dans, söng og myndlist. 

Hvað er borðað á Íslandi?
Börnunum á heimavistinni þótti 
sannarlega áhugavert að fá gest frá 

Íslandi og voru mjög áhugasöm þegar 
þau fengu að spyrja Sigurlín um land 
og þjóð. „Þau höfðu mikinn áhuga á 
hvað við borðuðum á Íslandi og 
hvernig þjóðfáninn okkar er á litinn. 
Það var spurt að þessu í hverjum bekk. 
Þeim fannst voðalega fyndið að við 
skyldum borða kjúkling, fisk og pitsur. 
Það er ekkert víst að þau viti hvað 
pitsur eru.“ Sjálf borða þau hrísgrjón 
með næringarríkum sósum sem 
yfirleitt eru unnar úr ýmsu því sem 
ræktað er í matjurtagarðinum. 

Það er ABC mikið gleðiefni að vera í 
samstarfi við ASC í Bangladess en 

samtökin hafa rekið Heimili friðar í 
rúm tuttugu ár. Sú menntun sem 
börnin fá þar er yfirgripsmikil og ljúka 
langflestir námi. „Það er mjög lítið um 
að börnin hætti og þau ná að fá 
heildstæða menntun sem er mjög 
gott,“ segir Sigurlín. „Að námi loknu 
fara þau heim til sín og þá er í þeirra 
höndum hvað þau gera. Hvort þau 
reyna að byggja upp þjóðfélagið þar og 
sitt nærumhverfi til þess að vera ekki í 
fátækt og þrældómi,“ segir Sigurlín að 
lokum um þetta mikilvæga starf í 
Bangladess. 

Höfundur viðtals: Malín Brand

■   Samningar undirritaðir
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Forstöðumaður Heimilis friðar í 
Bangladess þekkir fátækt og 
erfiðleika af eigin raun. „Ég 
ákvað að ef tækifærið byðist 
myndi ég hjálpa fátækum 
börnum að fá menntun. Tæki-
færið birtist og ég lét verða af 
því að stofna Heimili friðar,“ 
segir Albert Mridha. 

Albert fæddist þann 4. september 
árið 1957 og var fimmta barn af níu. 
„Við erum fimm bræður og fjórar 
systur. Faðir minn var kennari og 
trúboði og eina fyrirvinnan í fjölskyld-
unni. Við vorum mjög fátæk og ég átti 
ekki bækur, skó og skólafatnað. Á 
endanum var ég sendur frá skólanum 
og gat ekki klárað námið. Allt er svo 
dýrt í ríkisreknum skólum og við 
gátum ekki staðið straum af öllum 
kostnaðinum. Ég gat þó haldið námi 
áfram í trúboðsskóla og þar komst ég 
að því að þar var kennslan góð, mikill 
agi og gott utanumhald. Ég ákvað að 
námi loknu að ég vildi gera slíkt hið 
sama fyrir fátæk börn,“ segir Albert. 

Friður meðal barnanna
Albert er kvæntur Mary Minakkhi sem 
einnig starfar á Heimili friðar. Saman 
eiga þau tvö börn, þá Matthew og 
John. „Ég giftist Mary og við hrintum 
þessari áætlun í framkvæmd. Okkur 
tókst að koma alls 16 skólum á 
laggirnar í suðurhluta Bangladess og 
við notuðum okkar laun og söfnunarfé 
til að greiða kennaralaun og skólagjöld 
nemenda. Árið 1997 keyptum við þetta 
land þar sem Heimili friðar er nú. Árið 
2002 hófst starfsemi heimilisins og ■   Albert ásamt eiginkonu sinni Mary Minakkhi

Viljum búa til 
framtíð landsins
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alls voru þá 120 nemendur,“ segir 
Albert. 

Nemendur Heimilis friðar eru allir 
fátækir og geta ekki greitt þau gjöld 
sem fylgja námi í ríkisreknum 
skólum. „Banglaess er eitt af fátæk-
ustu löndum í heiminum og mörg 
börn þekkja það ekki að ganga í skóla. 
Þau halda út á akrana í erfiðisvinnu til 
að þéna smá pening. Það er því mikil 
blessun fyrir þau að koma til okkar því 
þar fá þau fæði, menntun og heilsu-
gæslu. Friður er meðal allra barnanna 
hér og þeim líður vel. Okkar markmið 
er að veita þeim ást og umhyggju 
ásamt því að mennta þau og hugsa 
um líkamlega vellíðan. Allt starfsfólk 
heimilisins deilir þessari sýn okkar og 
við viljum hlúa vel að þeim svo þau 
geti búið sér til góða framtíð,“ segir 
Albert. 

Börnin virða umhverfi sitt
Mikið er lagt upp úr því að nemendur 
læri um og verði meðvituð um rétt 
sinn og skyldur í samfélaginu. 
Markvisst er stuðlað að fræðslu þeirra 
um grunnþarfir barna, barnavernd, 
barnaþrælkun, mansal, kynjajafnrétti 
og fleira. „Sýn okkar er að stuðla að 
óspilltri kynslóð. Að nemendur verði 
góðir borgarar og framtíð landsins,“ 
segir Albert. Hugmyndafræðin um 
óspilltu kynslóðina snýr að því að 
fræða börn um neikvæðan áhrifamátt 
spillingar og takast á við rót vandans 
frá upphafi í stað þess að fást við 
einkennin seinna meir. Ásamt 
hefðbundnu námi er verklegt nám í 
boði sem snýr að saumakennslu 
annars vegar og tölvukennslu hins-
vegar. „Það er svo mikilvægt að kunna 
á tölvur því lífið án þeirra er mjög 
erfitt. Börnin geta einnig þróað með 
sér listræna hæfileika með tónlistar- 
og danskennslu og svo er mikið um 
íþróttaviðburði,“ segir hann. 

Heimili friðar stuðlar að vistvænu 
umhverfi en regluleg athöfn sem 
börnin taka þátt í er gróðursetning 
trjáa. „Það er aðeins ein jörð. Við 
verðum að bjarga henni. Það er 
nauðsynlegt að gróðursetja tré. Það er 
nauðsynlegt að kenna börnunum að 
virða umhverfi sitt,“ segir Albert. 
Einnig er stuðlað að sjálfsþurftar-
búskap og börnin taka virkan þátt í að 

tína grænmeti og ávexti. „Við ræktum 
lífrænt grænmeti. Bangladess er 
ógurlega fjölmennt land með rúmlega 
180 milljón íbúa og flest allt grænmeti 
er ekki lífrænt ræktað og hefur víða 
valdið heilsufarsvandamálum. Okkar 
grænmeti er hollt og gott fyrir börnin 
og þau læra einnig vinnubrögðin við 
lífræna ræktun.“

Samstarf við ABC auðveldar allt
Albert fagnar innilega samstarfi við 
ABC barnahjálp. „ABC veitir mikinn 
styrk til Heimilis friðar. Rúmlega 400 
börn verða styrkt til náms og alls eru í 

dag 618 börn á heimilinu. Þetta er 
mikið verk að reka heimilið og sjá um 
öll börnin og með tilkomu ABC verður 
það auðveldara að fæða börnin, klæða 
þau og veita öll gögn sem þau þurfa til 
náms,“ segir Albert. 

Að lokum er Albert svo spurður að 
því hvort hann viti eitthvað um Ísland. 
„Ísland er hluti af Evrópu. Lítið land 
með innan við hálfa milljón manns. 
Eyland sem er uppfullt af gleði og er 
líka vinsælt að ferðast til. Mjög, mjög 
gott fólk sem hjálpar mörgum sem 
þurfa á hjálp að halda. En annars veit 
ég ekki mikið um Ísland,“ segir hann.

■   „ABC veitir mikinn styrk til Heimils friðar“, segir Albert
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Angel Laker útskrifaðist úr ABC 
skólanum í Kitetikka fyrir þremur 
árum síðan og er í háskólanámi í dag. 
Hún er að læra að verða endurskoð-
andi og hún þakkar ABC fyrir að vera á 
þeim stað sem hún er í dag. „Fullt af 
börnum eiga ABC að þakka fyrir hvar 
þau eru stödd í dag. Ég á margar góðar 
minningar frá námsárum mínum,“ 
segir Angel. 

Trudy Odida, annar forstöðumanna 
ABC Children‘s Aid Uganda, segir 
uppvaxtarár Angel hafa verið erfið og 
hún hafi lifað í stöðugri hættu. 

Þegar Trudy og eiginmaður hennar, 
Francis, hófu hjálparstarf í Úganda í 
samstarfi við ABC barnahjálp unnu 
þau mikið í norðuhluta landsins þar 
sem fátæktin var meiri og jafnframt 
enn meira hættuástand var við lýði. 

Stríðsástand ríkti í Gulu héraði en þar 
nutu börn stuðnings til náms í 
ríkisreknum skólum. Börnin sem 
bjuggu þar lifðu við hættuástand á 
hverjum degi og ekki var gefið að þau 
myndu geta mætt í skóla næsta dag. 
„Börn sváfu á götunni í stórum hóp til 
að njóta öryggis. Í morgunsárið þegar 
þau vöknuðu héldu þau heim á leið 
áður en þau fóru í skólann. Oftar en 

■ Laufey Birgisdóttir, framkvæmdastóri ásamt Angel með töskur sem hún býr til.

Vill verða 
endurskoðandi
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■ Angel ásamt Oddi Birni Tryggvasyni, ritstjóra og Trudy Odida

ekki var leiðin löng og alls ekki 
hættulaus. Ástæðan fyrir þessu var sú 
að uppreisnarhermenn stunduðu það 
að ræna börnum,“ segir Trudy. 

Neyddir til að drepa 
fjölskyldumeðlim
Mörg ung börn urðu fórnarlömb 
þessara hermanna og þeirra beið 
hræðilegur veruleiki. „Hermenn komu 
og brenndu heimili og rændu börn-
unum. Stúlkurnar voru neyddar til að 
vera kynlífsþrælar og strákarnir voru 
gerðir að hjálparhellum fyrir her-
mennina. Þeir voru oft neyddir til að 
snúa til baka í þorpið og drepa mæður 
sínar, feður eða þá aðila sem sáu um 
þá. Ef þeir neituðu að gera það var 
öðrum börnum skipað að berja þá til 
dauða. Því gerðist það oft að strákarnir 
snéru heim og framkvæmdu verknað-
inn. Eftir það var ekki unnt fyrir þá að 
snúa aftur heim því þeir höfðu drepið 
fjölskyldumeðlim,“ segir Trudy. 

„Ósýnileg börn“ 
Trudy og starfsmenn ABC skólanna 
hafa í gegnum árin unnið með fjölda 

stúlkna sem voru fórnarlömb þessara 
hermanna. „Þeim var bjargað úr 
prísundinni en þær áttu oft fleiri en 
eitt barn. Þær voru mjög niðurbrotnar 
og erfitt var að byggja þær upp,“ segir 
Trudy. 

Frjáls félagasamtök undir nafninu 
„Ósýnileg börn“ eða „Invisible child-
ren“ komu börnum í þessari stöðu til 
hjálpar og gerðu hvað þau gátu til að 
koma í veg fyrir að börnum yrði rænt. 
Angel átti frænku sem vann fyrir 
samtökin og heima hjá henni gat hún 
fundið fyrir öryggi. 

Býr til og selur töskur
Angel naut stuðnings til náms þegar 
hún var níu ára gömul og í Gulu 
héraði lauk hún grunnskólanámi 
sínu. Eftir það hóf hún nám í Kitetikka 
skólanum og útskrifaðist þaðan þegar 
hún var 19 ára gömul. 

Í dag er Angel 22 ára gömul og er í 
háskólanámi. Hún er að læra að verða 
endurskoðandi og hún stendur straum 
af námskostnaðinum með því að selja 
handgerðar töskur. „Þegar ég er í frí bý 
ég hjá pabba mínum í Gulu og við 

búum til töskur og seljum þær á 
mörkuðum,“ segir hún. „Ósýnilegu 
börnin“ hjálpuðu foreldrum barna 
með því að bjóða upp á vinnustofu og 
kenna þeim grunntökin í einhverju 
fagi. „Pabbi lærði að verða klæðskeri 
og hann kenndi mér tökin á að búa til 
töskur. Við förum saman á vinnustofu 
sem samtökin bjóða upp á og við 
búum til töskurnar þar. Þær kosta 
50.000 shillinga (tæpar 1.400 krónur) 
og þó efniskostnaður sé dýr þá þýðir 
ekkert að selja þær fyrir meiri pening. 
Fólk á þessum stöðum hefur ekki 
mikið milli handanna,“ segir Angel. 
Peningurinn sem þau þéna fyrir 
töskusölur dugar en lítið meira en það. 
Það myndi hjálpa þeim mikið að 
eignast sína eigin saumavél en sem 
stendur eiga þau ekki fyrir einni slíkri. 
En þangað til Angel lýkur háskóla-
námi sínu mun salan á töskunum 
framfleyta þeim. „Ég er mjög þakklát 
fyrir að geta elst við drauma mína. Ég 
á Trudy og ABC mikið að þakka,“ segir 
hún. 
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Nútíma þrælahald 
Skólinn er á svæði rétt utan við 
borgina Lahore þar sem framleiddir 
eru múrsteinar. „Þarna er nútíma 
þrælahald,“ segir Þráinn. Fólk kemur á 
staðinn í leit að vinnu og aðstæður 
þess eru slæmar. Það er ýmist 
atvinnulaust, heimilislaust og sökum 
erfiðleika þiggur fólkið peningalán frá 
eigendum verksmiðjanna og verður þá 
í raun eign þeirra. „Fólkið reynir að 
vinna af sér skuldina en það getur það 
ekki. Sem dæmi þá er tekið 80.000 
króna lán og fólkið fer að vinna við að 
grafa moldina, bleyta hana, búa til 
leirinn, skella honum í mót og búa til 

einn múrstein. Fyrir hverja 1.000 
múrsteina sem búnir eru til fær fólkið 
greitt 500 krónur. Það dugar rétt fyrir 
mat og þess háttar.“

Á þessu svæði búa vinnumenn 
ásamt fjölskyldum sínum. „í pínu-
litlum kofum sem eru hlaðnir 
múrsteinum sinn hvorum megin og 
lak eða teppi notað sem þak. Allt á kafi 
í ryki, drullu og skít,“ segir Þráinn. 
Unnið er frá sólarupprás og til 
sólseturs og börn þeirra eru sett í 
vinnu um leið og þau geta lyft 
höndum. „Ég hef komið víða við í 
heiminum en hvergi séð jafn mikla 
eymd og þarna.“ 

Skóli fyrir múrsteinabörn
Rasta Foundation Brick Kiln Slaves 
School var stofnaður árið 2009 og 
upphafsmaður starfsins er kristinn 
prestur að nafni Shamoun Chand. 
Chand ólst upp í nágrenni múrsteina-
verksmiðjanna og sá þörfina hjá 
þessum óafskipta hópi barna sem voru 
án réttar og náms.  Chand byrjaði í 
litlu húsnæði með þrjá kennara. Árið 
2013 komu sænsk samtök og byggðu 
nýja skólabyggingu fyrir samtökin 
sem var vígð 28. nóvember sama ár.  
Skólinn hefur vaxið jafnt og þétt og í 
dag eru yfir 200 nemendur og 18 
kennarar og starfsmenn. Skólinn er í 

Nokkur hundruð 
metrar í von

■ Börn sett í vinnu um leið og þau geta lyft höndum ■ Nemendur í skólanum

■   Fjölskyldan kemur sér fyrir á 
meðan faðirinn býr til múrsteina

ABC barnahjálp hefur hafið samstarf við „Rasta Foundation Brick Kiln Slaves School“ í Pakistan. „Þetta 
er mjög gott tækifæri fyrir ABC að hafa gríðarlega mikil áhrif á líf einstaklinga,“ segir Þráinn Skúlason, 
meðlimur í stjórn ABC. Hann hélt til Pakistan í þeim tilgangi að skoða aðstæður í skólanum. 



Þróttur ehf. 

Merkið Landsvirkjun_Merki
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lítilli fjarlægð frá múrsteinaverksmiðj-
unni, aðeins nokkur hundruð metrar 
skilja þar á milli.

 „Þessi maður, Chand, fer og sækir 
börnin. Hann býður þeim að koma í 
skólann og þau þurfa ekki að borga 
neitt. Þau mæta í skólann á morgnana 
og koma heim á kvöldin. Þau fá að 
borða, fá skólafatnað, fá bækur og 
njóta heilbrigðisþjónustu. Skólinn er í 
raun eini möguleikinn fyrir þessa 
krakka að komast út úr þessum 
vítahring,“ segir Þráinn. 

Út í lífið með menntun
Að mati Þráins býður skólinn upp á 
gott umhverfi fyrir börnin og námið er 
viðurkennt af menntamálayfirvöldum 
í Pakistan. Í dag geta nemendur klárað 
ígildi gagnfræðaskólanáms en 
framtíðarsýnin er meiri og langtíma-
markmiðið er að nemendur geti 
klárað menntaskóla þar. „Þannig að 
börnin geti útskrifast og farið út í lífið 
með menntun í höndunum,“ segir 
hann. Búið er að festa kaup á landi þar 
sem stjórnendur skólans vilja byggja 
leikvöll, fá aðstöðu til að rækta 

eitthvað og geta boðið upp á svæði þar 
sem hægt er að gista. „Stjórnendur 
vilja mikla uppbyggingu til að skapa 
þetta umhverfi og fjölga börnum í 
skólanum.“

Einnig er mikill vilji fyrir að fá 
kennara með meiri menntun í 
skólann. „Mikið menntaðir kennarar 
eru ekki fáanlegir á þetta svæði því 
þarna er svo mikil fátækt. Þeir búa 
allir annars staðar og þyrftu þá að 
koma á staðinn og vera alla vikuna og 
fara heim um helgar,“ segir Þráinn. 

Börnin þekkja ekki að leika sér
Eitt af því sem felst í að meta aðstæður 
hjá skólum er að komast að því 
hvernig börnunum líður. „Ef þú gefur 
þér tíma, spjallar við barn og horfir í 
augun á því þá ertu fljótur að átta þig á 
því hvort því líður illa. Börn eiga erfitt 
með að fela það. Þú sérð sanna gleði í 
augunum á börnum sem eru sannar-
lega glöð,“ segir Þráinn. Þrátt fyrir að 
hafa hitt börn í mörgum löndum og 
víðs vegar í mjög erfiðum aðstæðum 
kom eitt Þránni í opna skjöldu í 
þessari heimsókn. „Ég spurði hóp af 
börnum hvernig þau léku sér og við 
hvað. Þau horfðu bara á mig og sögðu 
ekki neitt. Þá var mér sagt að sum 
börnin hreinlega vissu ekki hvað það 
væri að leika sér. Að þau hafi bara 
verið að vinna. Fyrst var ég sorg-
mæddur, svo fannst mér þetta fyndið 
og svo varð ég reiður. Ég hef aldrei 
áður fengið svona skýringu.“ 

Kristnir þeir lægst settu
Skólinn byggir á kristnum gildum og 
kristnir einstaklingar eiga erfitt 

uppdráttar í Pakistan. „Þegar Chand 
byrjaði með starfið var hann ekki 
vinsæll maður. Eitt sinn var hann 
skotinn í lappirnar með haglabyssu. Í 
annað skipti var honum rænt og 
honum var haldið í sólarhring og sætti 
látlausum pyntingum. Svo var honum 
hent út á götu og skilinn eftir. Samt 
hættir hann ekki og segir bara; „Ég 
verð að gera þetta,“ og heldur áfram,“ 
segir Þráinn. Umhverfið er svo 
óvinveitt kristnum í landinu og í raun 
er ekki hægt að finna lægra setta 
einstaklinga. Hryllingssögurnar um 
óréttlætið og ómannúðina gagnvart 
þeim eru mýmargar. „Þarna voru 
kristin hjón sem unnu sem þrælar við 
að búa til múrsteina. Múslimar 
ásökuðu þau um guðlast og þetta gekk 
svo langt að múgurinn sem myndaðist 
tók hjónin og henti þeim lifandi inn í 
ofninn þar sem múrsteinarnir eru 
settir inn. Bara fyrir það að vera 
ásökuð um guðlast. Þetta er eitt af því 
sem hinir kristnu búa við í Pakistan.“

Von fyrir börnin
Þrátt fyrir eymdina, volæðið og 
óvinveitta umhverfið er Þráinn mjög 
bjartsýnn fyrir hönd þessa nýja 
samstarfs ABC og Rasta Foundation. 
„Þetta er svo afskaplega áþreifanlegt 
inngrip inn í líf fólks. Líka fyrir 
foreldra þessara barna þó þau séu föst 
í viðjum sem er nær ógerningur að 
komast út úr. Þetta er von fyrir börnin 
þeirra. Á þessu svæði er mikið þræla-
hald en bara í nokkur hundruð metra 
fjarlægð sérðu vonina handan götunn-
ar. Þannig að ég er bara mjög bjart-
sýnn. Mér finnst þetta gott verkefni.“

■   Þráinn ásamt kennurum og nemendum

■   „Mér finnst þetta gott verkefni“, 
segir Þráinn

■   Samningar undirritaðir

N o k k u r  h u n d r u ð  m e t r a r  í  v o n
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Í dag starfar Stefán Jón Haf-
stein sem fastafulltrúi Íslands 
hjá Sameinuðu þjóðunum í 
Róm á Ítalíu. Undanfarinn 
áratug hefur hann búið og 
starfað í Afríku og nú síðast 
sem starfsmaður utanríkis-
þjónustunnar í Úganda eftir að 
Þróunarsamvinnustofnun Ís-
lands var sameinuð ráðuneyt-
inu árið 2016. Ásamt þriggja ára 
veru þar í landi hefur Stefán 
einnig verið búsettur í Malaví 
og Namibíu. 

Stefán gaf sér tíma í smá spjall og 
svaraði nokkrum spurningum. 

Telur þú nauðsynlegt fyrir þjóð eins 

og Ísland að láta sig varða málefni í 
vanþróuðum löndum?

„Fyrir fjöldamörgum árum síðan 
skuldbundu ríku þjóðirnar sig til að 
leggja fram umtalsverðan hluta af 
þjóðartekjum á hverju ári til þróunar-
verkefna. Við Íslendingar erum ein af 
þeim ríku þjóðum. Það er í raun alger 
forsenda fyrir því að vera talinn 
gjaldgengur í alþjóðasamvinnu og 
samstarfi að taka þátt í þessu. Ríki 
sem hafa úr jafnmiklum auð að spila 
og við eiga að vera með í svona 
þróunarsamvinnu. Það er hreinlega 
litið niður á þá sem leggja ekki sitt að 
mörkum. 

Viðmiðið er 0,7% af þjóðartekjum en 
framlag okkar er innan við 0,3%. 
Norðmenn og Svíar leggja til um 1% og 

Lúxemborg og Bretland ætla að halda 
sig nálægt því viðmiði. Við erum því 
talsvert á eftir þeim sem við erum að 
bera okkur saman við.“

Telur þú að fólki beri siðferðileg 
skylda að veita nauðstöddum hjálpar-
hönd?

„Ég spyr fólk oft að því „Hvað gerði 
Jesús?“ Ég er ekkert sérstaklega 
trúaður maður en ég spyr svona til að 
hafa þetta ekki pólitískt. En hvað 
kenndi Jesús í sögunni um Miskunn-
sama samverjann? En já ég tel að 
okkur öllum beri siðferðileg skylda til 
að hjálpa fátækum. Hvort sem er 
heima fyrir eða erlendis. Mér finnst 
það ekki skipta meginmáli hvar. Það 
er alltaf einhver sem þarf á hjálp að 
halda. 

Samfélag manna 
er hnattrænt
Spurningar og svör með Stefáni Jón Hafstein

■ Nemendur í ABC skólanum í Kasangati í Úganda
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Við eigum einfaldlega að vera með í 
samfélagi manna. Og samfélag 
manna er, í mínum huga, hnattrænt.“

Einkunnarorð ABC eru „Menntun er 
mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa 
vítahring fátæktar.“ Ertu sammála 
þessu?

„Já ég tek undir það. Auðvitað eru 
ákveðnar frumþarfir sem þurfa að 
vera til staðar eins og vatn og hrein-
læti en það mun ekkert hafast fyrir 
fátækt fólk án menntunar. Það er 
alger forsenda fyrir sjálfshjálp. Ég hef 
verið mjög hlynntur því og talað fyrir 
því að í okkar þróunarsamvinnuverk-
efnum sé menntun mjög ríkur þáttur.“

Endanlegt markmið ABC, ef svo má 
að orði komast, og annarra hjálpar-
stofnana er að útrýma fátækt. Er það 
raunhæft markmið?

„Ég er farinn að efast um það 
sjálfur. Í sjálfbæru þróunarmarkmið-
unum er sagt að þessi mikla sárafá-
tækt eigi að vera úr sögunni árið 2030 
og ég held að það muni ekki takast. Ég 
held einnig að það sé ekki alþjóðlegur 
pólitískur vilji til að gera það sem til 
þarf. Hins vegar er hægt að gera 
ýmislegt til að draga úr verstu afleið-

ingum fátæktar. Það er t.d. hægt að 
tryggja öllum konum öryggi við 
fæðingu. Það tókst að minnka mæðra-
dauða um helming síðan um aldamót 
með þúsaldarmarkmiðunum og hægt 
að gera enn betur í þeim efnum. 

Í raun er alveg óskiljanlegt hvers 
vegna það er ekki búið að sjá til þess 
að allir hafi aðgang að vatni og 
hreinlætisaðstöðu þegar haft er í huga 
hve miklu þróunarsamvinnufé hefur 
verið varið til verkefna. Það er alger 
grunnþörf en það eru 2-3 milljarðar 
manna enn án þessara frumskilyrða 
til að geta lifað heilsusamlegu lífi. 

Ég tel því að fátækt verði ekki eytt á 
næstu áratugum en ég á von á því að 
verstu birtingamyndum fátæktar, 
þessarar örfátæktar, verið eytt að 
mestu leyti.“

Eru það hagsmunir allra að skapa 
jöfnuð og útrýma fátækt?

„Nei alls ekki. Það eru ekki hags-
munir margra þeirra ríkustu og þeir 
hafa engan áhuga á því. Þeim er alveg 
sama. Ég er orðinn alveg sannfærður 
um að það sé ekki hægt að treysta 
ríkasta efsta laginu í heiminum. Það 
mun ekki gerast að milljarðamær-

ingar muni láta eitthvað af hendi, 
nema með örfáum undantekningum 
og því þarf alþjóðasamfélagið og 
samvinna þjóða að koma til. 

Það skiptir gríðarlega miklu máli að 
almenningur þrýsti á stjórnmála-
menn. Auðmennirnir í heiminum 
gera það ekki fyrir okkur.“

Þú hefur sagt að hægt sé að bregðast 
við ójöfnuði en það kalli á pólitískar 
ákvarðanir sem vafi er á að hægt sé að 
taka innan núverandi valdastofnana. 
Hvað meinarðu með því?

„Ég var einu sinni ungur og 
bjartsýnn og taldi að ríkjabandalög og 
ríkjasamsteypur eins og SÞ, Evrópu-
sambandið og etv. OECD gætu komið á 
eins konar leikreglum. Leikreglur sem 
fælu í sér að tekið yrði á skattaundan-
skotum og alls kyns ólöglegri starf-
semi eins og vopnaflutningum og 
eiturlyfjasölu. En fjármagnsskatta-
undanskot og fjárflótti úr fátækum 
löndum er meira en fimmfalt meiri en 
þróunaraðstoð í heiminum. Ef hægt 
væri að taka á þessu væri heilmiklu 
náð. En á síðustu árum, bæði fyrir og 
eftir fjármálakreppuna 2008, hefur 
maður ekki séð neina viðleitni í þessa 

■   Stefán Jón Hafstein: „Ég tel að okkur öllum beri siðferðileg skylda til að hjálpa fátækum.“



átt. Og í kjölfarið er meiri sjálfhverfa 
hjá ríku þjóðunum og minna verið að 
taka á alþjóðavandamálum. Kannski á 
þetta eftir að breytast en ég er frekar 
svartsýnn á að lönd eins og Banda-
ríkin og Evrópusambandið hafi 
forgöngu um það innan OECD að taka 
á skattaundanskotum, fjármagns-
flótta, mútugreiðslum og hreinrækt-
aðri glæpastarfsemi. Þær aðgerðir sem 
við sjáum eru svo máttlausar.“

Fellur það í hlut einstaklinga, sem 
eru í raun valdalausir, að stuðla að 
bættri heimsmynd?

„Við eigum að nýta það samfélags-
lega pólitíska afl sem við höfum í 
lýðræðisríkjum. Við getum beitt okkur 
fyrir ákveðnum úrbótum. Við getum 
ekki bjargað heiminum en við getum 
hjálpað til. 

Við eigum öll að hjálpa. Það eiga 
allir að leggja sitt að mörkum til að 
bæta heiminn. Sama hverrar trúar 
maður er eða trúlaus. Okkur líður 
öllum betur ef við hjálpumst að. Það er 
margbúið að sanna það. Sjálfur trúi ég 
á „karma lögmálið.“ Allt gott sem þú 
gerir kemur tvöfalt til baka.“

Hversu mikilvæg eru grasrótarsam-
tök, eins og ABC, í baráttunni við 
fátækt?

„Þau eru mjög mikilvæg. Þau vekja 
almenning til meðvitundar og 
umhugsunar um stöðu mála í 
heiminum. Þau kynna lífskjör og 
lífsskilyrði fólks erlendis og það hef ég 
séð að skiptir miklu máli. Mörg 
verkefni þeirra eru góð og önnur síðri 
en þannig er veruleikinn hjá félaga-
samtökum og hinu opinbera. 

Fólk hefur oft sagt við mig að það 
vilji gera eitthvað gott. Ég segi alltaf 
við það; „Ekki stofna ný samtök!“ Fólk 

verður ekki alltaf ánægt þegar það 
heyrir þetta því margir vilja stofna 
skóla eða sjúkrahús í eigin nafni. Ég 
mæli með því að hjálpa frekar þeim 
sem eru að standa sig vel og leggja 
þeim lið.“

Í ritgerð sem þú skrifaðir um 
kenningar um breyttar áherslur í 
þróunarmálum og hvernig þær eiga við 
um raunveruleg dæmi má njörva 
niðurstöðuna í: „Gerðu bara eitthvað!“ 
Er það kjarni málsins?

„Það er frekar: „Leggðu þitt að 
mörkum.“ Hvernig sem þú getur. Í 
nærsamfélaginu eða í stærra sam-
hengi. Það er alltaf hægt að gera betur. 
Ég hef sjálfur styrkt málefni úr eigin 
vasa og ég hvet fólk eindregið til þess. 
Mér þykir, sem dæmi, mjög virðingar-
vert hve margir styðja við fátæk börn 
erlendis.“

Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu 
þjóðanna eru 17 talsins. Þau skiptast í 
169 áfanga og eru afar fögur hugsjón. 
Hve mikilla framfara getum við vænst 
fyrir árið 2030?

„Við getum horft til hve vel tókst 
með þúsaldarmarkmiðin fyrir árin 
2000-2015. Margt af því tókst ansi vel. 
Miklar framfarir í heilsugæslu, 
bólusetningar hafa aukist mikið, 
ungbarnadauði hefur minnkað sem og 
mæðradauði og fleiri eiga von á að 
komast yfir sárustu fátæktina. Ég tel 
að það verði frekari framfarir á 
þessum sviðum. 

Þegar kemur að menntamálum, 
sem ég hef mikinn áhuga á, þá eru 
fleiri börn í skóla en nokkru sinni fyrr. 
En þau læra ekki. Á síðasta hluta 20. 
aldar tókst að fjölga börnum í skóla en 
þegar menn líta um öxl sjá þeir að 
börnin læra ekkert. Skólarnir eru svo 

lélegir. Það vantar kennslugögn, 
húsnæði og þjálfaða kennara. Við 
Íslendingar höfum, bæði í Malaví og í 
Úganda, verið að bæta gæði mennt-
unar. Kappsmálið á ekki endilega að 
vera að fá fleiri börn í skóla heldur að 
þau börn sem eru í skóla læri eitthvað. 
Það er alveg sama hvað við fjárfestum 
mikið í skólum, bókum og kennurum 
því ef börnin eru glorhungruð og 
innanétin af ormum þá mun sú 
fjárfesting ekki skila miklu. Það 
margborgar sig að fjárfesta í skóla-
máltíðum handa fátækum börnum. 
Fyrir hvern dollar sem settur er í slíka 
máltíð nást 3-10 dollarar til baka í 
arðsemi að mati SÞ. Það er verið að 
fínstilla sig að ýmsu leyti með 
lærdóminn frá þúsaldarmarkmið-
unum. 

En að spurningunni; hvers getum 
við vænst? Þær framfarir sem náðust í 
þúsaldarmarkmiðunum, sérstaklega í 
jafnréttismálum, munu halda áfram 
uppávið hægt og bítandi en við 
munum ekki segja árið 2030 að 
markmiðin hafi náðst. Þau eru, að 
mínu mati, of mörg og ekki nógu 
hnitmiðuð til að koma fátæku fólki að 
mestu gagni. Það er verið að reyna að 
gera of mikið og á of skömmum tíma í 
staðinn fyrir að taka fyrir það sem 
skilar mestum árangri strax. Á 
skalanum 1-10 spái ég um 3,5. Ég er 
ekki bjartsýnni en það.“

Er einlægur vilji hjá ríkjum veralda 
að bjarga heiminum?

„Nei. Ég held að það sé ekki 
einlægur vilji. Það eru bara svo ólíkir 
hagsmunir. Ég spái því að „elíturnar“ í 
heiminum muni loka sig inni með 
sínar loftkælingar og aðgang að 
öruggri orku svo þær þurfi ekki að 

S a m f é l a g  m a n n a  e r  h n a t t r æ n t

■ „Í Namibíu hitti maður marga litríka persónuleika. Þessar konur voru framarlega í héraðsstjórn,“ segir Stefán
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hafa áhyggjur af skrílnum fyrir utan 
múrana. Þetta er svolítið „Dystopísk“, 
eða dimm, sýn en það stefnir í þessa 
átt. 

Það þýðir samt ekki að allt er 
vonlaust og ekki hægt að sporna við og 
það er verið að gera það með ýmsum 
hætti. En hinir ríku og voldugu munu 
ekki gefa sitt eftir. Það mun ekki 
gerast. Það er í raun ábyrgð okkar í 
miðjunni að auka jöfnuð og jafnræði 
fólks.“

Eftir áratuga veru í Afríku að sinna 
ýmsum verkefnum; hvaða lærdóm 
hefur þú dregið?

„Stóri lærdómurinn er sá að það er 
enginn stór lærdómur. Það er svo 
margt í gangi í heiminum í dag, 
miklar innri mótsagnir og mikil 
togstreita víða. Stundum fyllist maður 
mikilli bjartsýni og sér mikla mögu-
leika en á sama tíma sér maður að 
hræðilegir hlutir fá að viðgangast. 

Ég er t.d. mjög bjartsýnn á að 
sólarorkan eigi eftir að koma sterk 
inn. Hún býður upp á margar lausnir 
og þessi orkubylting, sem er hálfgerð 
grasrótarbylting í orkumálum, á eftir 
að breyta miklu á komandi árum til 
mikilla hagsbóta fyrir fátæka fólkið. 
Sólarljósið er úti um allt í Afríku, það 
er ókeypis og gríðarleg orka skellur á 
jörðina á hverjum degi. 

Á móti kemur þá hef ég horft á í 
mikilli nálægð hvernig milljónir 
manna í Suður-Súdan eru hraktar á 
vergang af glæpagengjum og manni 

fallast hendur að svona ástand skuli 
vera látið viðgangast af alþjóðarsam-
félaginu. Það virðist ekki búa yfir 
neinum leiðum til að stöðva svona 
glæpastarfsemi og þarna eru stríðs-
herrar í stríði við sitt eigið fólk til að 
stela auði landsins. 

Það er ýmislegt gott að gerast en á 
móti kemur alltaf eitthvað. Það er 
mikið iðukast og straumurinn liggur 
ekki í eina átt. Lausnir í landbúnaði og 
fiskiðnaði sem bjóða upp á aukið úrval 
fæðu og meiri næringu verða að litlu 
þegar ógnvænleg fólksfjölgun heldur 
áfram. Hún étur alltaf undan öllum 
ávinningi. Það er bara þannig að 
maður getur verið ákaflega bjartsýnn 
fyrir hádegi og svo mjög svartsýnn 
eftir hádegi sama daginn. 

Það eru ákveðnir hlutir sem horfa 
til betri vegar og við eigum að hjálpast 
að þar sem er von um góðan árangur. 
Þá er ég að tala um samtök eins og 
ABC og einnig um Utanríkisráðuneytið 
og Evrópusambandið, Sameinuðu 
þjóðirnar og alla sem eru að vinna á 
þessum vettvangi. Það á að leggja aflið 
á eitthvað sem ber sannanlegan 
árangur. Ekki vera úti um öll þorp og 
grundir og tapa mörgum smástríðum í 
einu.“

Hvert er almennt viðhorf innfæddra 
í Afríku? Telja þeir sig þurfa þróunar-
aðstoð?

„Í Malaví, þar sem Íslendingar hafa 
sett upp m.a. heilsugæslustöðvar og 
staðið að vatnsverkefnum, er fólkið 

afskaplega þakklátt og finnur breyt-
ingu til batnaðar frá degi til dags. 
Þannig að það er ósk um frekari 
aðstoð. Það er mjög rík þörf til að 
aðstoða. Sem dæmi má nefna fiski-
mannaþorp í Úganda þar sem meiri-
hluti barna er vannærður, skólar ekki 
í góðum málum og léleg hreinlætisað-
staða. Svona hefur ástandið verið 
áratugum saman og engin teikn um 
neinar breytingar. Við eigum erindi 
þangað, fólkið er þakklátt fyrir og 
óskar eftir þessari aðstoð.“

Hefurðu rekið þig á að einhverjir eru 
of stoltir til að þiggja aðstoð?

„Já. Út af fyrir sig. Í Úganda, Malaví 
og í Namibíu hefur verið sagt; „Já þið 
megið gjarnan hjálpa okkur en á okkar 
forsendum. Með okkur. Í samvinnu.“ 
Við leggjum til það sem getum sem eru 
peningar og þekking og samkvæmt 
minni reynslu hefur það lukkast vel 
að vinna í samstarfi með héraðs-
stjórnum. Þá eru þær framkvæmda-
raðilinn og eiga hlut í árangrinum 
sem leyfir stoltinu að njóta sín. Fólkið 
getur því verið stolt af eigin gjörðum 
sem það gat framkvæmt með tilstyrk 
frá öðrum. En ekki sem ölmusu.“

Að lokum. ABC barnahjálp fagna í ár 
30 ára afmæli. Hvað finnst þér um það?

„Ég hafði ekki áttað mig á að þið 
væruð svona langlíf og að samtökin 
hefðu staðið svona lengi á vaktinni. 
Mér finnst það bara mjög gott. Ég óska 
ykkur góðs árangurs á vettvangi.“

■   Stefán ásamt skólakrökkum í Namibíu. „Þeim fannst ákaflega gaman að láta mynda sig og ég fékk að vera með.“ 
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