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Kæru lesendur!
Í þessu blaði förum við í langt ferðalag. 
Meðal annars liggur leiðin úr róleg-
heitum af báti í Eyjafirðinum yfir í 
syngjandi fjör í Búrkína Fasó með 
ungum Akureyringi og fjölda barna. 
Annar áfangastaður er fjall nokkurt á 
Filippseyjum sem í raun er gamall 
öskuhaugur sem búið er að breyta í 
þorp. 

Sama hvar við drepum niður fæti, 
hvort sem það er í Búrkína Fasó, 
Indlandi, Bangladess eða Filippseyjum, 
þá virðast allir ákaflega meðvitaðir um 
umhverfi sitt og mikilvægi þess að 
endurvinna og endurnýta. Í ABC 
skólanum í Bangladess er allt græn-
meti, sem neytt er á heimavist skólans, 
ræktað í bakgarðinum. Nemendur sá, 
vökva, uppskera, matreiða og njóta svo 
afurðarinnar. Þau læra lífræna 
jarðrækt þar sem hvorki kemískur 
áburður né skordýraeitur koma við 
sögu. Á Filippseyjum endurnýta 
nemendur alls kyns plast og búa til 
dásamlegt jólaskraut og mæður safna 

efnisafgöngum og sauma úr þeim 
undurfagrar skólatöskur. Í skólanum í 
Búrkína Fasó fá gömul hljóðfæri nýtt líf 
og þar ómar tónlistin alla daga í 
einhverjum mesta tónlistarskóla sem 
sögur fara af á svæðinu. Auk þess sem 
skólinn þar er orðinn virkilega 
sjálfbær. Þar er brakandi ferskt 
grænmetið uppskorið á Líflandi sem er 
nýr jarðyrkjuhluti skólans þar. Svona á 
þetta að vera og þetta er framtíðin. 

Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna miða einkum og sér í lagi að 
því að koma veröldinni á braut 
sjálfbærni og auka viðnámsþol hennar. 
Tökum fólkið sem fjallað er um í 
blaðinu, okkur til fyrirmyndar. Það á 
ekki að þurfa sára fátækt til að við 
hugum að jarðarkúlunni okkar en við 
getum sannarlega tekið þau til 
fyrirmyndar sem ekki búa við mikil 
veraldleg gæði. Endurvinnum, endur-
nýtum og aukum sjálfbærni. Þá erum 
við á réttri leið.

Góðar stundir, 
Malín Brand

■  Malín Brand
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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



„Ég þarf ekkert að vita hvað fólkið hefur gert af sér og 
það kemur mér ekki við. Hér eru allir jafnir,“ segir 
Eggert Óli Antonsson sem staðið hefur vaktina í 
Nytjamarkaði ABC frá árinu 2011. Að jafnaði eru á bilinu 
fimm til átta einstaklingar hjá ABC sem gegna 
samfélagsþjónustu. Tíminn sem fólk gegnir 
samfélagsþjónustu getur verið frá fjörutíu 
klukkustundum upp í fjögurhundruð og áttatíu stundir. 

Margir eru hálfniðurlútir fyrsta daginn og ekkert undar-
legt við það. Þetta er jú refsing og margir eðli máls sam-
kvæmt miður sín vegna þeirra mistaka sem þeir hafa gert. 
En alla jafna finna samfélagsþjónarnir, eins og Eggert kallar 
þá, að í samfélagsþjónustunni er ekki verið að dæma þá. Og 
áhrifin af samfélagsþjónustunni, segir Eggert, eru afar 
jákvæð. „Þau eru mjög jákvæð og fólk breytist við þetta. Ég 
horfi til dæmis á eina núna,“ segir Eggert brosandi og á þá 
við blaðamann sjálfan sem fyrir rúmu ári síðan hóf sam-
félagsþjónustu og mætti í Víkurhvarfið að morgni hráslaga-
legs þriðjudags með hnút í maganum. Það er ekkert laun-
ungarmál! Á fáeinum mínútum fann ég kærleikann og 
hlýjuna hjá öllum í kring og fann hversu velkomin ég var. 
Síðan þá hef ég talað um þetta tímabil sem „dásamlega 
refsingu“. 

„Við vorum einmitt að kveðja einn hörkuduglegan áðan. 
Hann var hjá okkur á hverjum degi í þrjár vikur og stóð sig 
rosalega vel,“ segir Eggert og undir það tekur Ólafur Sólim-
ann, samstarfsmaður hans. Andinn er einstaklega góður á 
þessum vinnustað og að sögn þeirra Eggerts og Ólafs er það 
gríðarlega mikilvægt að svo sé. „Það verður að vera góður 
andi. Ef við vöknum fúl á morgnana þá leggjum við okkur 
aftur og vöknum svo hress,“ segir Eggert sem er þekktur fyrir 
að vera alltaf jákvæður, hress og kátur hvernig svo sem 
viðrar. 

„Einstaklingurinn sem er sendur hingað er að koma til að 
hjálpa okkur. Þannig lít ég á það. Ég hugsa aldrei um að fólk 
hafi gert eitthvað af sér, sé að sitja af sér eða hvað það nú 
kallast. Mér finnst það ekki. Fólkið er bara að koma og hjálpa 
okkur,“ segir hann. 

Um 220 manns í samfélagsþjónustu á hverjum tíma
Hér á landi hófst samfélagsþjónusta árið 1995. Brynja Rós 
Bjarnadóttir er sérfræðingur á fullnustusviði hjá Fangelsis-
málastofnun ríkisins. Hún segir að reynt sé að koma sem 
flestum í samfélagsþjónustu í stað afplánunar, enda séu 
kostirnir margir og dæmin fjölmörg um þau jákvæðu áhrif 
sem samfélagsþjónusta getur skilað. Töluverðar breytingar 
hafa orðið á því hverjir geta gegnt samfélagsþjónustu og 
hversu lengi frá árinu 1995 til dagsins í dag. „Einungis þeir 

sem hlutu þriggja mánaða óskilorðisbundinn dóm gátu sótt 
um samfélagsþjónustu,“ útskýrir Brynja. Árið 1998 var 
ákveðið að lengja úr þremur mánuðum í sex, árið 2011 í níu 
mánuði og 2016 í 12 mánuði. Rétt er að geta þess að árið 2000 
bættust sektir við, þ.e. þeir sem fengið höfðu vararefsingu 
vegna sekta gátu sótt um að gegna samfélagsþjónustu í stað 
þess að sitja dóminn af sér í fangelsi. „Þetta eru til dæmis 
þeir sem fengið hafa sektir fyrir umferðalagabrot, fíkniefna-
lagabrot eða skattasektir, svo eitthvað sé nefnt,“ segir Brynja. 
Til þess að fá samfélasþjónustuumsókn sína samþykkta þá 
þarf að uppfylla nokkur skilyrði skv. lögum um fullnustu 
refsinga. 

Að jafnaði gegna um 220 manns samfélagsþjónustu á 
hverjum tíma um landið allt og segir Brynja að það gangi 
yfirleitt vel fyrir sig. „Sumir sem fara í samfélagsþjónustu 
hafa kannski aldrei unnið á ævinni og mjög oft er þetta ungt 
fólk. Við þurfum þá að leiða fólk í gegn, bæði í sambandi við 
mætingar og vinnu. Þetta getur því verið upphafið að því að 
taka ábyrgð, vakna á morgnana og mæta í vinnu,“ segir hún. 

Góðir staðir til að bæta sig
Eftir að hafa misstigið sig í lífinu er mikilvægt að finna að 
fólk getur byrjað upp á nýtt og fengið tækifæri til að bæta sig. 
Eins og þeir Eggert og Ólafur hjá Nytjamarkaði ABC bentu á 
þá er mikilvægt að andinn á vinnustöðum sem samfélags-
þjónusta fer fram sé góður og undir þetta tekur Brynja. „Við 
höfum mjög góða staði eins og ABC sem hafa reynst okkur 
rosalega vel. Við erum líka með fataflokkun hjá Rauða 
krossinum, Samhjálp og Góða hirðinn. Þetta eru helstu 

Nytjamarkaðirnir – svo 
miklu meira en sölustaðir
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staðirnir sem við erum með og við vitum að hverju við 
göngum. Við vitum að umsjónarmennirnir eru góðir og hafa 
uppeldislegt gildi fyrir samfélagsþjónana. Það verður að vera 
góður andi og að allir finni að þeir séu jafningjar. Þú finnur 
að þú ert einhvers virði þegar þú kemur á vinnustaðinn,“ 
segir Brynja. Að gegna samfélagsþjónustu á að vera uppbyggjandi og 

eru fjölmörg dæmi um að einstaklingarnir nái að byggja sig 
upp, koma reglu á lífið og ljúka þjónustunni með jákvæðni í 
huga og hjarta. „Vinnustaðirnir sem sjaldnar eru með 
samfélagsþjóna fá að vita það að samfélagsþjónar eru til að 
létta undir. Þeir koma ekki í staðinn fyrir starfsfólk. Þeir eru 
ekki að koma inn til að aðrir geti hvílt sig. Þeir eru þarna til 
að aðstoða og þetta þarf að vera alveg á hreinu áður en 
vinnustaðir fá samfélagsþjóna til sín,“ segir Brynja. 

Það eru margar ástæður fyrir því að samfélagsþjónusta er 
betri kostur en afplánun. Sé fyrst litið á peningahliðina þá er 
sparnaðurinn mikill fyrir skattgreiðendur. Það er auðvelt að 
sjá að fjölga þyrfti fangavörðum ef allt að 220 manns til 
viðbótar sætu inni í fangelsum landsins. Það kostar líka 
umtalsvert að hýsa og fæða fanga. „Það er betra að fólk fari í 
samfélagsþjónustu og fái að vinna fyrir sinn dóm heldur en 
að fara í afplánun. Það segir sig nokkurn veginn sjálft. Það er 
heldur ekki gott fyrir þá sem eru í vinnu og með fjölskyldu að 
fara í fangelsi. Það er svo mikil frelsissvipting. Þannig að 
auðvitað viljum við að sem flestir fari í samfélagsþjónustu,“ 
segir Brynja. 

Eðli máls samkvæmt gengur ekki öllum vel að standa við 
sinn hluta samningsins í samfélagsþjónustu þó svo að flestir 
klári með glans. Fangelsismálastofnun gerir það sem hægt er 
til að hvetja samfélagsþjónana til dáða. „Um leið og menn 
skrópa einu sinni, reynum við yfirleitt að ræða við þá áður en 
það gerist aftur,“ útskýrir Brynja. Oft er tilfellið það að menn 
þora hreinlega ekki að mæta aftur eftir að hafa skrópað einu 
sinni því þeir eru sannfærðir um að þeir séu búnir að klúðra 
öllu. „Þannig að það þarf að fylgjast vel með hverjum og 

■  Margir vilja gegna samfélagsþjónustu í stað þess afplána bak við lás og slá.  Mynd/Malín Brand

Fangelsismálastofnun

N y t j a m a r k a ð i r n i r
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einum. Það er hægt að grípa inn í áður en skaðinn verður 
meiri. Margir eru með kvíða og tengda sjúkdóma og við 
höfum fullan skilning á því,“ segir hún. 

Rétt eins og Eggert hjá ABC minntist á þá myndast oft góð 
tengsl með samfélagsþjónustunni. Brynja kannast líka við 
það. „Það kemur alveg fyrir að fólk hafi verið ráðið í vinnu að 
samfélagsþjónustu lokinni eða haldi áfram á vinnustaðnum 
í sjálfboðavinnu. Þá er það á þeirra forsendum. Það er 
æðislegt að það skuli gerast og segir svo mikið um vinnu-
staðinn,“ segir Brynja Rós Bjarnadóttir hjá Fangelsismála-
stofnun. 

Svefnpokar og kuldaskór fyrir útigangsfólk
Eins og fram kemur í fyrirsögninni hér að ofan þá má með 
sanni segja að Nytjamarkaðir ABC hafi mun stærra hlutverki 
að gegna en því að vera sölustaður notaðra muna. Endur-
nýtingarhlutverkið er mikilvægt og verðlagið á notuðu 
hlutunum er afar sanngjarnt og ekki má gleyma að fjármun-
irnir sem þar safnast fara í hið mikilvæga starf ABC að hjálpa 
börnum úr viðjum fátæktar með því að veita þeim menntun. 
Samfélagsþjónustuhlutverkið er líka mikilvægt en svo er það 
samfélagslega ábyrgðin sem er ekki síður mikilvæg. Hvað er 
nú átt við með því? Jú, þannig er að oftar en ekki er hlutum 
og fatnaði komið áfram á staði þar sem mikil þörf er á þeim 
og fyrir það er ekki tekin greiðsla. „Óli fer oft niður í Gist-
iskýli með fatnað og með bolla og könnur á Kaffistofu 
Samhjálpar. Svo hefur Frú Ragnheiður fengið hjá okkur tjöld 
og svefnpoka,“ segir Eggert hjá ABC. Kaffistofa Samhjálpar er 
í Borgartúni og þar getur utangarðsfólk og aðrir aðstöðulausir 

fengið morgunkaffi og heitan mat í hádeginu alla daga 
ársins án endurgjalds. Gistiskýlið er neyðarnæturathvarf á 
Lindargötu í Reykjavík fyrir heimilislausa karlmenn. Í Frú 
Ragnheiði er starfrækt hjúkrunarmóttaka og nálaskipta-
þjónusta fyrir fíkla. Frú Ragnheiður er verkefni á vegum 
Rauða krossins og byggir á sjálfboðastarfi. Á haustin, þegar 
kólna tekur í veðri er farið með hlýjan fatnað og kuldaskó í 
Gistiskýlið. 

Hælisleitendur fá gjarnan fatnað frá nytjamörkuðum ABC. 
„Þá kemur hingað fólk sem er að aðstoða hælisleitendurna 
og fær föt sem þau mega bara eiga. Nærföt, skó, buxur, 
yfirhafnir. Fólkið kemur bara til landsins og á engin föt 
nema þau sem það er klætt í,“ segir Eggert og það er gríðar-
lega mikilvægt að geta nálgast þessa hluti án þess að verið sé 
að hugsa um peninga. Eggert segir líka mikilvægt að fólk 
haldi reisn sinni og þess vegna útbýr hann oft gjafabréf fyrir 
þá sem minna mega sín. „Fólk kemur til okkar og segir 
kannski frá nágrönnum sem eiga enga peninga, kannski 
með þrjú eða fjögur börn og þá skrifum við bara gjafabréf og 
gefum þeim. Svo kemur fólkið bara eins og aðrir og verslar. 
Það skapar reisn. Þetta er betra en að koma og þurfa að segja 
að það eigi engan pening,“ segir Eggert. Það er gott að hafa í 
huga að gjafabréfin má nálgast á nytjamörkuðunum báðum. 
Bæði fyrir fólk í vanda sem og fyrir þá sem vilja gefa gjöf og 
styrkja um leið gott málefni. Þetta er enn ein hliðin á því 
góða starfi sem unnið er hjá ABC. 

Notaðir munir í bíómyndum
Fólk ætti ekki að láta sér bregða ef það sér föt eða húsgögn 
sem það hefur gefið nytjamörkuðum birtast í sjónvarpinu því 
oft leitar kvikmyndagerðarfólk til Eggerts vegna verkefna. 
„Nemar í Kvikmyndaskólanum koma oft hingað og eiga oft 
enga peninga eins og gengur og gerist. Við hjálpum þeim til 
dæmis með búninga. Oft lánum við þeim bara búningana og 
þeir skila þeim svo aftur þegar búið er að nota þá. Stundum 
skila þau helmingnum og kaupa hitt til að nota aftur. Það er 
allur gangur á þessu. Leikfélög menntaskólanna koma 
hingað og fá búninga og leikmuni lánaða í uppsetningu á 
leikritum. Við treystum þeim og höfum aldrei haldið utan 
um hvað nákvæmlega þau fá. Ætli þetta sé ekki eina búðin á 
Íslandi þar sem fólkinu er sagt að borga bara næst?“ segir 
Eggert Óli Antonsson léttur í bragði og látum það vera 
lokaorðin um hina margþættu starfsemi nytjamarkaðanna.

Nytjamarkaðir ABC eru til húsa að Dalshrauni 13 Hafnar-
firði og Víkurhvarfi 2 Kópavogi. 

■ Brynja Rós Bjarnadóttir ■ Eggert Ó. Antonsson
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Jón Páll Norðfjörð er 19 ára Akureyringur. Þó hann sé 
ungur að árum hefur hann þrisvar sinnum verið í 
Búrkína Fasó og nú síðast snemma á þessu ári. Hann 
hefur komið að tónlistarkennslu í ABC skólanum þar í 
landi á síðustu fimm árum og er sagan af því hvernig 
það atvikaðist mjög áhugaverð og gott dæmi um það að 
maður sér ekki alltaf hvernig verkefni sem virðist lítið 
í upphafi getur undið upp á sig og breytt ýmsu!

Fyrir rúmum sex árum síðan kom upp sú staða að Jón 
Páll þurfti að læra að spila á gítar í snatri. „Félagi minn, 
Stefán, sagði við mig að nú þyrfti ég að spila á gítar því það 
var að koma öskudagur en ég kunni ekkert á gítar. Svo ég 
gekk inn til mömmu rétt fyrir miðnætti, daginn fyrir 
öskudag og sagðist þurfa að læra á gítar.“ Mamma hans, 
Jóhanna Sólrún Norðfjörð, sagði að vel mætti skoða það. 
Athuga hvort hann gæti komist að í tónlistarskólanum. En 
það var nú ekki það sem Jón Páll hafði í huga. „Nei, ég þarf 
að læra á gítar fyrir morgundaginn! Mamma kenndi mér 
nokkra hljóma en hún hafði spilað á gítar þegar hún var 
með barnastarf í Sandgerði fyrir mörgum árum síðan,“ 
útskýrir Jón Páll sem byrjaði strax að æfa sig á laginu 
Fatlafól eftir Megas sem hann hafði verið beðinn að læra 
fyrir öskudaginn. Það gekk hreint ekki vel svo hann settist 
við tölvuna og var fram á rauðan morgun að æfa hljóma 
með hjálp internetsins. „Daginn eftir gat ég samt ekkert 
spilað á gítarinn heldur gekk ég bara um með hann. En eftir 

þetta brann eitthvað innra með mér tengt því að spila á 
hljóðfæri. Ég hafði lært á píanó í mörg ár og kann á það 
hljóðfæri en þetta með gítarinn var eitthvað öðruvísi því 
hann gæti ég tekið með hvert sem er,“ segir hann. 

Leikhópurinn Næsta leikrit verður til
Á sama tíma var Jón Páll í leiklistarnámi og dag nokkurn 
fékk hann tölvupóst frá Leikfélaginu þar sem kom fram að 

Frá fljótandi leiksýningu í Eyjafirði 
yfir í gítarkennslu í Búrkína Fasó
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nokkrir úr leiklistarskólanum hefðu verið valdir til að vinna 
verkefni með tónlistarkonunni Völu Höskuldsdóttur. „Hún 
var að safna saman hópi sem kæmi að öðruvísi listasýningu 
sem sett yrði upp á báti, Húna II á Akureyri. Báturinn yrði á 
siglingu um Eyjafjörð meðan á sýningunni stæði. Ég sagði já 
og mætti á æfingu og kynntist þar fullt af krökkum. Okkur 
fannst góð hugmynd að gera úr þessu söngleik. Ég kunni 
orðið á gítar og myndi spila á hann á bátnum þetta sumar.“

Þetta gekk svo ljómandi vel, hópurinn vann vel saman og 
úr varð að þau stofnuðu leikhóp sem fékk nafnið Næsta 
leikrit. „Við ákváðum að setja upp ævintýri og skrifuðum 
handrit þar sem við blönduðum saman Pétri Pan, Ösku-
busku, Gosa og fleiru. Ég samdi tíu eða ellefu lög fyrir 
þennan söngleik og þetta varð að ótrúlega skemmtilegri 
sýningu. Við vildum svo gera eitthvað meira en að vera með 
sýningu,“ útskýrir hann. Það var þá sem móðir hans kom 
með þá hugmynd að leikhópurinn gæti styrkt ABC barna-
hjálp og gefið hluta þeirra peninga sem söfnuðust í kringum 
verk leikhópsins til skóla á vegum ABC. Þetta þótti Jóni Páli 
prýðileg hugmynd og sömu sögu er að segja af hinum í 
leikhópnum. 

Til Búrkína Fasó með gítara í farangrinum
„Á svipuðum tíma sagði mamma mér að hún væri að fara 
með Biblíuskóla til Búrkína Fasó til að hjálpa þar til við 
ýmislegt og sinna trúboði. Hún sagði að Hinrik, sem er 
forstöðumaður ABC skólans í Búrkína Fasó, væri ábyggilega 
til í að fá mig út vegna þess að væri orðinn svona góður á 
gítar,“ segir Jón Páll sem hafði tekið miklum framförum í 
gítarleik á þessu eina ári sem liðið var frá öskudeginum 
góða. „Þannig að við ákváðum að nota peningana sem við 
höfðum safnað í leikhópnum, ég myndi kaupa gítara, pakka 
þeim niður og taka þá með út til Búrkína Fasó,“ segir Jón Páll 
sem fór út með á annan tug gítara með sér og nokkrar 
blokkflautur fengu líka að fljúga með. 

Þau Hinrik Þorsteinsson og Guðný Ragnhildur Jónasdóttir 
(Gullý) eru forstöðumenn skólans Ecole ABC de Bobo sem er í 
næststærstu borg Búrkína Fasó, Bobo-Dioulasso. Í skólanum 
eru um 600 börn sem styrkt eru til náms gegnum ABC. 
„Hinrik hefur haft mann að nafni Sanou Emmanuel við 
söng- og tónlistarkennslu og þá langaði til að efla tónlistar-

starfið við skólann. Við Emmanuel hittumst þegar ég kom út 
og við byrjuðum á því að setja strengi í gítarana og stilla. Svo 
komu krakkarnir og hjálpuðu okkur að flytja hljóðfærin yfir 
í tónlistarstofuna og maður sá ótrúlegustu bros! Það voru 
allir svo spenntir!“ segir Jón Páll og vísar hér til eldri 
krakkanna í skólanum sem gátu valið tónlistarnámið. 

„Við byrjuðum bara að kenna en það er ekki hægt að ætla 
að kenna einhver lög strax. Þannig að við kenndum þeim 
þessa grunnhljóma G-D-A-F og allt þetta einfalda. Svo kenndi 
ég þeim lag og þeim fannst ótrúlega gaman að syngja á 
ensku og svo héldum við tónleika í lok ferðarinnar í nálægri 
kirkju og þar voru margir hópar af krökkum sem voru að 
syngja og spila. Þarna voru líka krakkar úr öðrum skólum,“ 
segir Jón Páll. 

Ótrúlegur árangur á skömmum tíma
Seinna kom gámur til Búrkína Fasó með hljómborðum, 
trommusettum og fleiri gítörum og tónlistarstarfið við Ecole 
ABC de Bobo hélt áfram. Í febrúar árið 2018 fór Jón Páll aftur 
út til Búrkína Fasó og aðstoðaði við ýmislegt sem tengdist 
viðhaldi á skólabyggingunni og öðru þar í kring. Pabbi Jóns 
Páls, Haraldur Pálsson, eða Haddi eins og hann er kallaður, 
var á meðal þeirra sem fóru út en hann er pípulagninga-
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maður og var einn af þeim sem reistu vatnsturn við 
skólann. „Ég var auðvitað líka fenginn í eitthvað tónlistar-
tengt. Þau vildu halda festival en þau halda hátíðir mörgum 
sinnum á ári. Það vekur góða athygli fólksins sem býr í 
nágrenninu á skólanum og starfinu sem þar fer fram. Þessi 
skóli hefur gert svo ótrúlega margt, ekki bara fyrir nem-
endur skólans heldur líka fyrir fólkið í kring. Það á sérstak-
lega við um það sem Emmanuel er að gera. Hann er svo vel 
þekktur. Það vita allir í nokkurra kílómetra radíus við 
skólann hver Emmanuel er,“ segir Jón Páll. 

Hann segir að Emmanuel sé með eindæmum virkur á 

meðal fólksins og eigi auðvelt með að fá aðra með sér til 
góðra verka. „Ég hef stundum erindast með honum á hjóli 
og þá heilsar hann öllum sem á vegi okkar verða og það er 
eins og hann sé frægur. Hann er mjög góður í að fá fólk til að 
mæta og taka þátt. Hann fer út í fótbolta með hinum og 
þessum og kynnist fólkinu.“  

Ferðin í ár snérist einkum og sér í lagi um að tengja 
vatnsturn fyrir Lífland, sem er landbúnaðarhluti skólans 
Ecole ABC de Bobo. Frá turninum er leitt vatn að svína- og 
hænsnabúum auk þess sem ræktun á ýmsum matjurtum 
fer þar fram. Á Líflandi verður einnig stúlknaheimili fyrir 
ungar konur sem lent hafa í klandri og verið hraktar frá 
heimilum sínum. Til dæmis ef þær hafa orðið barnshafandi 
fyrir hjónaband og foreldrarnir rekið þær að heiman. Verið 
er að byggja hús fyrir stúlkurnar og er markmiðið að kenna 
þeim jarðyrkju og sjálfbærni á Líflandi. Það voru því mörg 
aðkallandi verk sem íslensku sjálfboðaliðarnir gátu sinnt. 

„Meðal annars þurftum við að hífa tíu þúsund lítra tank 
upp í turninn með gömlu aðferðinni. Það þurfti nokkurn 
veginn að nota mannlegt vogarafl,“ segir Jón Páll og lýsir 
vandlega hvernig farið var að og eru lýsingarnar sannarlega 
ævintýralegar. Járnrammar voru útbúnir og þeim komið 
fyrir ofan á herlegheitunum fyrir sólarsellur. Vatnslagnir 
voru tengdar og skurðir grafnir  fyrir lagnirnar. 

Þrátt fyrir annir gaf Jón Páll sér þó tíma til að huga að 
tæknimálum sem tengjast tónlistarflutningi. Skólinn hefur 
fengið hljóðkerfi og fleira í þeim dúr að gjöf en enginn kunni 
á græjurnar. Jón Páll kenndi Emmanuel á tækin og tólin 
þannig að nú er tónlistarflutningurinn í mun betri gæðum. 
„Við náðum að tengja öll hljóðfærin inn á einn mixer og 
setja hann á stað þar sem aðrir gátu gefið mér bendingar 
um hvort hljóðin væru of há eða lág. Allir voru sáttir og 
rosalega ánægðir með hljóðið.“ 

Jón Pál langar einhvern tíma í framtíðinni að halda 
tækninámskeið við skólann úti, þar sem meðal annars væri 
kennt að leggja og tengja snúrur fyrir hljóð, stilla hljóð og 
hvernig fara á með tækin til að þau endist betur. 

■   10.000 lítra tankur hífður með gömlu aðferðinni.
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Líklega eini tónlistarskólinn í Bobo-Dioulasso
Tónlistin ómar alla daga í skólanum og kennslan blómstrar. 
Jón Páll segist halda að ABC skólinn sé eini skólinn í 
Bobo-Dioulasso, næststærstu borg Búrkína Fasó, þar sem 
tónlistarkennsla fer fram. „Hinum tónlistarskólanum var 
lokað vegna fjárhagsvanda þannig að þetta er líklega eini 
tónlistarskólinn í allri borginni.“

Þar sem Jón Páll hefur komið þrisvar sinnum til Búrkína 
Fasó er hann sannarlega í stöðu til að meta árangurinn. „Ég 
tók eftir í fyrra að strákarnir sem voru að tromma voru 

orðnir rosalega góðir. Þeir voru svo flottir og kunnu svo 
mikið. Þá var bara liðið eitt ár frá því að gámurinn með 
trommunum kom á staðinn.“ Jón Páll segir að það hafi líka 
verið dásamlegt að sjá þá sem hann kenndi fyrir fimm 
árum vera farna að kenna öðrum. „Það er svo mikil blessun 
að fá að taka þátt í einhverju og sjá það blómstra. Ég er svo 
þakklátur fyrir að hafa fengið að taka þátt í starfi sem ég sé 
að hjálpar fólki.“

Skólinn Ecole ABC de Bobo er þekktur fyrir að bjóða upp á 
margvíslega kennslu og námskeið utan skólatíma og þá ekki 
endilega bara fyrir nemendur skólans og íslenski hópurinn 
tók einmitt þátt í námskeiðshaldi í þessari ferð: „Fyrir 
festivalið héldum við námskeið. Það var opið og það var frítt 
fyrir alla. Þeir þurftu ekki að vera í skólanum og þurftu ekki 
einu sinni að búa í hverfinu. Þeir sem vildu máttu koma og 
það voru ótrúlega margir krakkar sem komu. Þetta voru 
krakkar sem ég hafði aldrei hitt og ekki einu sinni Emm-
anuel þekkti. Þessir krakkar vildu læra á hljóðfæri,“ segir Jón 
Páll sem hélt að hlutverk hans væri að sjá um kennsluna en 
sú var ekki raunin. „En ég þurfti ekkert að gera því Emm-
anuel var búinn að fá til liðs við sig píanóleikara, sólóista, 
bassaleikara, trommuleikara og bæði söngkonu og söngvara. 
Allt topptónlistarmenn sem þangað voru komnir til að 
kenna. Það var svo fallegt að sjá og finna hvað krakkarnir 
voru ánægðir. Þarna var verið að gefa fólki tækifæri til að 
gera eitthvað sem gleður og veitir hamingju,“ segir Jón Páll 
Norðfjörð að lokum.

■ Mikil gróska er nú þegar á Líflandi
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Höfum gaman af 'essu

Vinahópur Olís er vildarklúbbur lykil- og korthafa Olís og ÓB.
Allir sem eru nú þegar með lykil eða kort frá Olís eða ÓB eru sjálfkrafa
í Vinahópnum og njóta afsláttar og annarra sérkjara þegar greitt er
með lykli eða korti. Að auki bjóðast meðlimum ýmis tímabundin
tilboð hjá fjölda samstarfsaðila. Kynntu þér Vinahópinn á olis.is
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Um 250 milljónir manna á Indlandi eru „dalítar“ eða 
ósnertanlegir. Dalítar eru ekki eiginleg erfðastétt [sem 
fólk fæðist inn í] heldur stéttleysingjar. Þeir eru lægst 
settir allra og eru það margir að hægt er að tala um 
einn sjötta hluta þeirra er byggja Indland. Lægstu 
störfin eru ætluð þeim og áður fyrr fólust þau störf á 
Indlandi í því að hirða upp mannasaur, fjarlægja 
dýrahræ, sópa göturnar og vinna við leðursaum eða 
skógerð.  Ástæða þess að dalítar voru kallaðir hinir 
ósnertanlegu var sú að snertingin ein við dalíta var 
álitin saurgandi fyrir þá sem tilheyrðu erfðastéttunum. 
Þannig kom nú heitið til og loðir enn við þennan 
gríðarlega fjölda fólks. Enn er til fólk sem ekki kærir 
sig um að snerta hluti sem dalíti hefur komið við. 

Dalítar í dag eiga að vera aðskildir frá öðrum í skólum og 
á opinberum stöðum. Þeim er meinaður aðgangur að 
jarðnæði, þeir þvingaðir til að vinna við niðurlægjandi 
aðstæður og er því miður oft misþyrmt af lögreglu og 
hástétt. Þeir njóta ekki grundvallarmannréttinda og árið 
2005 sagði í opinberri skýrslu stjórnvalda að framinn væri 
glæpur gegn dalíta á tuttugu mínútna fresti. Dalítabörnum 
er gert að sitja aftast í kennslustofum og mega þola ofbeldi 
hvers konar á skólatíma, bæði af hálfu kennara og nem-
enda. Áhrifin eru margþætt en sjást einna helst í hlutfalli 
þeirra sem gefast upp og hætta námi.

Í indversku stjórnarskránni er kveðið á um jafnrétti og 
samfélagslegt réttlæti. Í fjórtándu grein hennar er bann lagt 
við mismunun í starfi og námi. Þó hafa engin lög verið 
samþykkt sem miða að því að afnema ósnertanleika og að 
því er fram kemur á vefsíðunni www.dalitsolidarity.org 
virðist lítill áhugi vera, af hálfu yfirvalda, á að vinna 
markvisst að því að koma dalítum úr lægstu stigum 
samfélagsins. 

Árið 2006 varð forsætisráðherra Indlands, Mannohan 
Sing, fyrstur þarlendra ráðamanna til að viðurkenna að 
samsvörun væri á milli ósnertanleika og kynþáttaaðskiln-
aðarstefnu eins og þeirrar er tíðkaðist í Suður-Afríku. 
Ráðherrann sagði ósnertanleikann vera smánarblett á 

mannkyninu og að mismunun á grundvelli erfðastétta 
tíðkaðist enn víðast hvar á Indlandi og viðgengist þvert á lög 
og reglur. Þetta var fyrir þrettán árum síðan og enn er 
staðan skelfilega svipuð. 

Nú kannt þú, lesandi góður, að velta fyrir þér hvers vegna 
þetta er rakið hér? Jú, dalítar tengjast okkur nefnilega með 
beinum hætti. Frá árinu 1995 hafa íslenskir styrktaraðilar 
stutt dalítabörn til náms í gegnum ABC barnahjálp. Börnin 
búa í borginni Chennai í Tamil Nadu á Suð-Austur Indlandi 
og er það hugsjónakonan Eva Alexander sem heldur utan 
um reksturinn. Að jafnaði eru 120 til 200 börn við nám í 
skólanum. 

Í janúar síðastliðnum fór Laufey Birgisdóttir, fram-
kvæmdastjóri ABC barnahjálpar, til Indlands, heimsótti 
skólann, gerði á honum úttekt og hitti kennara og nem-
endur. 

Ferðalagið er langt, eðli máls samkvæmt. Laufey flaug til 
Delí þar sem hún fékk að vera ferðamaður í sólarhring og 
skoða hið merka grafhýsi Taj Mahal. Frá Delí flaug hún til 
Chennai. Þar hitti hún fyrir Evu sem getið var hér að 
framan. „Eva hefur, með aðstoð ABC byggt upp skólann. Á 
skólalóðinni eru nokkrar byggingar sem risið hafa síðan 
1995. Þetta eru leikskóli, grunnskóli, heimavist og eitt 
fjölnota hús,“ segir Laufey. Eva er nú komin yfir sjötugt og 
henni til halds og trausts eru dætur hennar tvær sem reka 
skólann með henni. Önnur dóttirin er kennari og hin 
félagsfræðingur. Auk þeirra starfa við skólann kennarar, 
öryggisvörður og annað starfsfólk. 

Þó svo að ekki sé rekinn framhaldsskóli á sama stað eru 
engu að síður nemendur sem stunda nám við framhalds-
skóla og hitti Laufey nokkra þeirra. „Þeir eru þá í skóla 
annars staðar en koma til Evu til að fá greiðslurnar. Hún 
greiðir skólagjöldin beint sjálf en svo koma nemendurnir og 
fá hjá henni dagpeninga. Þannig að hún og dætur hennar 
eru í miklum samskiptum við nemendur. Önnur dætranna 
er í samskiptum við nemendur á skólalóðinni og hin er 
meira í samskiptum við eldri nemendur og heimsækir þá.“

Hefðu líklegast endað á götunni
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Akranes

Vignir G. Jónsson ehf.
2Gómar ehf.

Akureyri

Norlandair ehf.
Betri Stofan auglýsingastofa ehf.
Grand ehf.
VORHUS ehf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
J.P. Múrverk ehf.
Samvirkni ehf.
Baugsbót ehf.

Álftanes

Prentmiðlun ehf.

Blönduós

Húnavatnshreppur

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður

Borgarbyggð

Límtré Vírnet ehf.
Borgarbyggð

Dalvík

Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf.

Drangsnes

ÁVM útgerð ehf.

Egilsstaðir

Rafey ehf.
Kæli- og frystiþj. Heimis ehf.
Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Fljótsdalshérað
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Klassík ehf.
Minjasafn Austurlands
Myllan ehf.

Eskifjörður

Egersund Ísland ehf.

Garðabær

Engilbert Ó H tannlæknastofa sf.
Garðabær
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Rafboði ehf.

Garðabær

Krókur ehf.
brosið.is

Garður

Benni pípari ehf.

Grenivík

Grýtubakkahreppur

Grindavík

Cactus veitingar ehf.
Grindavíkurbær
Grindin ehf.

Hafnarfjörður

Art Werk ehf.
Húsfélagið Fjörður
Umbúðamiðlun ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Lóðalausnir ehf.
DS lausnir ehf.
Krissi ehf.
Kjarnamúr ehf.
Dalakofinn sf.
Thor Shipping ehf.
Fínpússning ehf.
Kæling ehf.
Blendi ehf.
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.
Alexander Ólafsson ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf.
VR-5 ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.

Hella

Jöklamús ehf.

Hellissandur

Sjávariðjan Rifi hf.

Hofsós

Vesturfarasetrið ses.

Hólmavík

Bjartur ehf.

Hrísey

Hrísiðn ehf.

Húsavík

Heimabakarí - Eðalbrauð ehf.
Saltvík ehf.
Steinsteypir ehf.

Hveragerði

Heilsustofnun NLFÍ
Múrþjónusta Helga Þorsteinss hf.
Kjörís ehf.
Dvalarheimilið Ás

Hvolsvöllur

Eldstó ehf.
Byggðasafnið í Skógum
Krappi ehf.

Höfn í Hornafirði

SF - 47 ehf.
Funi ehf.

Ísafjörður

GG málningarþjónusta ehf.
Ævintýradalurinn ehf.

Kópavogur

Samhjálp, félagasamtök
Sýni ehf.
JSÓ ehf.
Loft og raftæki ehf.
Vatnslausnir ehf.
Átak ehf.
Leikskólinn Undraland ehf.
Vetrarsól ehf.
Ásborg slf.
Kraftvélar ehf.
Lind fasteignasala ehf.
Verkhönnun ehf.
Kríunes ehf.
S.S. Gólf ehf.
Ás - smíði ehf.
Delíla og Samson sf.
Bílaverkstæði Kjart/Þorgeir sf.
Vegurinn
Lyra ehf.
Rafmiðlun hf.
S. Helgason ehf.
Init ehf.
Zetia ehf.
Grindavíkurferðir ehf.
Vatnsvirkinn ehf.
Línan ehf.



Af fæðingardeildinni til Evu
Af öllum þeim nemendum sem Laufey 
hitti í þessari ferð er einn alveg 
sérstaklega eftirminnilegur. „Það er 
hún Sharon. Hún hefur verið hjá Evu 
allt sitt líf en hún er tuttugu og eins 
árs í dag. Hún er alveg dásamleg!“ 
segir Laufey og rekur sögu þessarar 
líflegu stúlku. „Það var hringt í Evu af 
spítalanum og hún spurð hvort hún 
gæti tekið nokkur börn að sér, beint af 
fæðingardeildinni. Hún gerði það. Tók að 
sér nokkur nýfædd börn á dálitlu tímabili og 
þessi börn eru á bilinu tuttugu til tuttugu og 
tveggja ára í dag. Þau eru flest börn vændiskvenna. Sharon 
var mjög líflegt barn og var fjörugust í hópnum. Hún þurfti 
mest á Evu að halda, enda ADHD krakki. Sharon er eins og 
dóttir hennar. Hún kallar reyndar Grace, dóttur Evu, 
mömmu sína. Mörg börnin gera það. Sharon varð hluti af 
fjölskyldunni og hefur búið heima hjá Evu og dætrunum. Nú 
er hún í kennaranámi og er í heimavist í kennaraskólanum. 
Við fórum og sóttum hana í skólann til að fara í helgarfrí.“

Sharon á eftir eitt ár við skólann en þá útskrifast hún 
sem kennari. Sjálf segir hún að hefði Eva ekki komið og sótt 
hana á fæðingardeildina á sínum tíma væri hún sennilega 
ekki á lífi. Það sama segja hinir úr hópi þeirra barna sem 
Eva tók að sér á sínum tíma. Þeirra beið ekkert. „Þau hefðu 
fyrst farið á munaðarleysingjaheimili og svo líklega á 
götuna, annað hvort í betl eða vændi. Vændi er mjög sterk 
atvinnugrein þarna og oft fara heilu fjölskyldurnar út í 
vændi,“ segir Laufey. 

Musterisvændi er enn staðreynd
Það er hryggileg staðreynd að árlega eru þúsundir dalítast-
úlkna þvingaðar til vændis. Það kann að koma lesendum 
spánskt fyrir sjónir að dalítar, sem taldir eru óhreinir og 
ósnertanlegir skuli vera eftirsóttir í vændisútgerð. Það á sér 
margra alda langa sögu og nýtur trúarlegrar viðurkenningar 
í skjóli hefða. Upphaflega var það svo að stúlkubörn voru 

gefnar helgum stað, musterinu, og þar voru 
þær kynlífsþrælar hátt settra trúarleiðtoga 

allt þar til þær sjálfar urðu barnshafandi. 
Þetta skelfilega kynferðisofbeldi í skjóli 
trúarlegra hefða hefur því miður ekki 
lagst af á Indlandi. Þessar stúlkur búa 
oft yfir listrænum hæfileikum á borð 
við söng- og danshæfileika sem koma 

að gagni við trúarathafnir. Því miður er 
þetta raunveruleiki allt að 250.000 

dalítastúlkna á Indlandi, að því er fram 
kemur í ritrýndri grein eftir Ankur Shingal 

sem birtist í UCLA Women´s Law Journal árið 
2015. 

Laufey fer ekki ofan af því að það er kraftaverki líkast að 
sjá þessar stúlkur, sem annars hefðu ef til vill verið gefnar 
hindúagyðjunni, öðlast menntun og framtíðarmöguleika. 

Að brjótast út úr „ruslflokki“
Í skólanum var mikil spenna fyrir því að hitta gestinn góða 
frá Íslandi. „Þegar ég kom inn í stofurnar að hitta nemend-
urna sá ég strax að það er mjög góður agi og allir mjög 
kurteisir. Þau tala öll ensku að einhverju leyti, ekki endilega 
góða ensku en þau eru að læra hana markvisst. Þó svo að 
enska sé töluð af flestum á það ekki endilega við um hin 
ósnertanlegu og það er vissulega hópurinn sem Eva einbeitir 
sér að.“

Laufey útskýrir að tiltölulega auðvelt sé að heyra á fólki 
úr hvaða stétt það er. Því betri ensku sem Indverjar tala því 
hærri stétt tilheyra þeir. „Eva passar upp á að þau læri ensku 
og góða mannasiði þannig að þau brjótist úr þessari hefð að 
þau séu úr lægstu stéttum. Þau eiga ekki að sætta sig við að 
vera í ruslflokki. Þau alast upp við að þau séu ruslflokkur og 
eigi að standa sig vel þar,“ segir Laufey. Þannig að með 
breyttu hugarfari er mögulegt, eins og glöggt má sjá hjá eldri 
nemendum á borð við Sharon, að setja sér æðri markmið í 
stað þess að sætta sig einfaldlega við þau örlög að vera í 
þessu jarðlífi föst í lægstu mögulegu stöðu á Indlandi.

14
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Eins og staðan er í dag er ein af hverjum fjórum unglingsstúlkum í hjónabandi í Vestur- og Mið-Afríku. Árlega 
ganga tólf milljónir stúlkna yngri en 18 ára í hjónaband. Það eru tæplega 33.000 stúlkur á dag eða um 23 stúlkur á 
hverri mínútu alla daga ársins. Standi tíðni barnahjónabanda í stað munu rúmlega 150 milljónir stúlkna á 
barnsaldri ganga í hjónaband fyrir árið 2030.

Þrátt fyrir að hjónabönd barna séu bönnuð með lögum 
um allan heim eru þau býsna algeng. Á heimsvísu gengur 
ein af hverjum fimm stúlkum í hjónaband eða er komin í 
formlegt samband áður en hún nær átján ára aldri. Í 
þróunarlöndum tvöfaldast talan en þar hafa fjörutíu prósent 
stúlkna gengið í hjónaband fyrir átján ára aldur og tólf 
prósent áður en þær ná fimmtán ára aldri.

Þó svo að orðið barnahjónaband sé notað alla jafna er 
iðulega átt við barnabrúðir. Umfjöllunin hér á einkum við 
um stúlkur og þann mikla vanda sem að þeim steðjar þegar 
þær ganga svo ungar í hjónaband. Engu að síður er rétt að 
minnast á að samkvæmt þeim gögnum sem Mannfjölda-
stofnun Sameinuðu þjóðanna (UNFPA) hefur aflað um 
hjónabönd í 82 fátækustu löndum heims kvænist einn af 
hverjum 25 drengjum fyrir 18 ára aldur. Það er hins vegar 
nánast óþekkt að þeir gangi í hjónaband áður en þeir ná 
fimmtán ára aldri. Því miður er raunin, eins og staðan er í 
dag, allt önnur hvað stúlkur snertir.

Réttur stúlkna til að velja sér maka og ráða því hvenær 
þær ganga í hjónaband er að engu gerður þegar þær giftast á 
barnsaldri. Flestir geta verið sammála um að hjónabandið er 
æði stór skuldbinding og meiriháttar ákvörðun í lífi hverrar 
manneskju. Hjónabandið ætti að vera val hvers og eins og 
ákvörðun sem tekin er óþvingað.

Þó svo að mörg landanna sem um ræðir séu til dæmis 
aðilar að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna viðgengst enn 
að börn gangi í hjónaband. Það gengur sannarlega í berhögg 
við sáttmálann og þá skilgreiningu að barn sé einstaklingur 
yngri en átján ára.

Staðan í þeim löndum sem ABC starfar
ABC barnahjálp starfar nú í sjö löndum: Bangladess, 
Búrkína Fasó, Filippseyjum, Indlandi, Kenýa, Pakistan og 
Úganda. Sé litið til þessara sjö landa má sjá að barnahjóna-
bönd viðgangast í þeim öllum en verst er staðan hjá 
stúlkunum í Bangladess. Í skýrslu UNICEF frá nóvember 2017 
kemur fram að 22% stúlkna í þar í landi gangi í hjónaband 
áður en þær ná 15 ára aldri. 59% stúlkna undir 18 ára eru í 
hjónabandi. Þetta er með því mesta sem þekkist í heim-
inum.
Nokkuð fast á hæla Bangladess kemur Búrkína Fasó þar 
sem 10% stúlkna eru giftar fyrir 15 ára aldur og 52% innan 
við 18 ára. Í Úganda er talan sú sama fyrir stúlkur undir 15 
ára, þ.e. 10%, og 40% fyrir stúlkur innan við 18 ára. Á 
Indlandi eru 7% stúlkna gengnar í hjónaband áður en þær 
ná 15 ára aldri og 27% fyrir 18 ára aldurinn. Þar á eftir kemur 

Kenýa þar sem 4% stúlkna yngri en 15 ára eru í hjónabandi 
og 23% yngri en 18 ára. Í Pakistan hafa 3% stúlkna innan 15 
ára gengið í hjónaband og 21% þeirra sem yngri eru en 18 
ára. Filippseyjar eru með lægstu tölurnar af löndunum sjö. 
Þar eru 2% stúlkna yngri en 15 ára í hjónabandi og 15% 
stúlkna yngri en 18 ára.

En snúum okkur aftur að barnahjónaböndum og stóru 
spurningunni: Hvaða ástæður búa að baki? Margar ástæður 
eru fyrir því að stúlkur á barnsaldri ganga í hjónaband en 
hvernig sem á það er litið er brot á mannréttindum að 
þvinga börn í hjónaband. Oftar en ekki er stofnað til slíks 
hjónabands af sárri fátækt en einnig er útbreidd skoðun að 
hjónaband geti á einhvern hátt varið heiður fjölskyldunnar, 
styðji félagsleg norm eða siði auk þess sem barnahjónabönd 
geta átt sér rætur í trúarreglum þar sem þau viðgangast 
hvað sem mannréttindum líður.

Í milljónum tilvika telja foreldrar ungra stúlkna hjóna-
band vera eina möguleikann fyrir dætur þeirra. Í hjónabandi 
séu stúlkur betur varðar fyrir kynferðisofbeldi. Dæmin hafa 
sýnt að á stríðstímum fjölgar barnahjónaböndum, að því er 
fram kemur í upplýsingum Mannfjöldastofnunar Samein-
uðu þjóðanna. Bæði vegna þess að fjölskyldur búa við 
fjárhagslegt óöryggi og ótta við kynferðisofbeldi í garð 
dætranna. Hins vegar er raunin sú að upplifun barnungra 
stúlkna af hjónabandi er í mörgum tilvikum mikið ofbeldi. 
Líkamlegt-, kynferðislegt- og andlegt ofbeldi.

Önnur ástæða fyrir barnahjónabandi sem ekki má líta 

33.000 barnahjónabönd á dag
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framhjá getur verið sú að í mörgum löndum þykir mikil 
hneisa ef unglingsstúlka verður barnshafandi utan hjóna-
bands. Þær eru í sumum tilvikum jafnvel þvingaðar til að 
giftast nauðgurum sínum, hafi þær orðið barnshafandi eftir 
nauðgun, til að bjarga heiðri fjölskyldunnar. Þó er það ekki 
alltaf svo að ungar stúlkur séu þvingaðar til að ganga í 
hjónaband af foreldrum. Stúlkurnar sjálfar vilja oft giftast 
unnusta sínum og sýna með þeim hætti fram á eigið 
sjálfstæði, komast að heiman, flýja fátækt eða jafnvel ofbeldi. 
Strangar reglur þar sem blátt bann er lagt við kynlífi fyrir 
hjónaband getur líka verið ein af ástæðunum. Engu að síður 
er það ekki frjálst val sem drífur daglega um 33.000 stúlkur 
yngri en 18 ára í hjónaband. Dæmin sýna að þegar stúlkur 
hafa frjálst val þá giftast þær þegar þær eru orðnar eldri.

Girls Not Brides
Það er rík ástæða fyrir því að ýmis alþjóðleg samtök og 
stofnanir berjast gegn barnahjónabandi. Afleiðingar 
barnahjónabands eru nefnilega margþættar. Stúlkurnar 
eignast börn afar ungar, þær einangrast, þær hætta í námi 
og eiga þar af leiðandi síður möguleika á að komast út á 
vinnumarkaðinn sem eykur hættuna á heimilisofbeldi, eins 
og fram kemur í nýlegri skýrslu frá UNICEF.

Það er meðal annars af þessum ástæðum sem alþjóðlegu 
samtökin Girls Not Brides hafa það að meginmarkmiði að 
binda enda á barnahjónabönd. Yfir 900 mannúðarsamtök í 
95 löndum tilheyra Girls Not Brides og er fræðsla og vitund-
arvakning með samvinnu ýmissa stofnana grunnstoðin í 
hugmyndafræði þeirra.

Fyrir ári síðan, í júní 2018 var haldin alþjóðleg ráðstefna 
samtakanna og var það í annað sinn sem samtökin stóðu 
fyrir alþjóðlegri ráðstefnu af þessari stærðargráðu um 
barnahjónabönd og býr gríðarleg vinna að baki. Áhugasamir 
geta lesið nánar um verkefnin á síðu samtakanna, www.
girlsnotbrides.org.

Þetta er í annað sinn sem samtökin standa fyrir alþjóð-
legri ráðstefnu af þessari stærðargráðu um barnahjónabönd 
og býr gríðarleg vinna að baki. Teymi sérfræðinga og 
baráttufólks hvaðanæva að úr heiminum leggja lóð sín á 
vogarskálina.

Hvernig menntun getur haft áhrif
Þeir sem þekkja til starfs ABC barnahjálpar vita að það snýst 
um að gefa fátækum börnum tækifæri til menntunar og að 
hjálpa götubörnum til nýs lífs með því að veita þeim 
menntun og heimili. Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í 
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að rjúfa vítahring fátæktar en menntun er líka mikilvægur 
þáttur þegar kemur að barnahjónaböndum.

Í nýlegri skýrslu sem nálgast má á síðu samtakanna 
Girlsnotbrides.org er fjallað nokkuð ítarlega um hvernig 
menntun stúlkna getur haft áhrif á barnahjónabönd og jafn-
vel komið í veg fyrir þau. Mikilvægi þess að fjárfesta í 
menntun stúlkna er undirstrikað en jafnframt ljósi varpað á 
ástæður þess að menntun þeirra er ekki alltaf í forgangi.

Margt hefur áhrif á að stúlkur fá síður að fara í skóla í 
þeim löndum sem barnahjónabönd eru algeng. Sumir 
foreldrar sjá ekki haginn í því að senda dætur í skóla og á 
það einkum við þar sem ríkjandi gildi eru þau að karlar 
vinni úti en konur heima. Tímanum sem varið er í skól-
anum mætti verja við þrif, vinnu eða að gæta yngri systkina. 
Einnig telja sumir foreldrar það arðbærara að gifta dæturnar 
en að senda þær í skóla auk þess sem þeir trúa því að 
fjárhagslegt öryggi dætranna sé betur tryggt með hjónabandi 
en námi.

Með því að sýna fram á hverju menntun getur skilað má 
smám saman breyta ríkjandi viðhorfi til menntunar 
stúlkna. Möguleikar á góðri vinnu að námi loknu aukast til 

muna, launin verða hærri og bæði stúlkurnar og fjölskyldur 
þeirra geta hugað betur að heilsunni. Að mati skýrsluhöf-
undar er nauðsynlegt að kynna betur fyrir foreldrum aðra 
kosti en hjónaband fyrir dætur þeirra. Ef foreldrar eru 
meðvitaðir um aðra möguleika eru þeir líklegri til að 
fjárfesta í menntun dætra sinna.

Í mörgum tilvikum eru aðstæður fjölskyldna svo bágar að 
þær eiga ekki möguleika á að senda börnin í skóla og þar 
koma samtök á borð við ABC barnahjálp í mörgum tilvikum 
til sögunnar. Fyrir þá sem vilja lesa meira um hvernig nám 
getur rofið vítahring fátæktar og dregið úr barnahjóna-
böndum er bent á skýrsluna sem vísað er í að ofan og 
skýrslu Alþjóðabankans frá júní 2017 um fjárhagsleg áhrif 
barnahjónabanda.

Sú staðreynd að mörg hundruð stúlkna yngri en 18 ára 
hafa gengið í hjónaband á meðan þú, lesandi góður, gafst 
þér tíma til að lesa þessa grein, fær mann til að leiða 
hugann að því hvað hver og einn getur gert til að binda enda 
á barnahjónabönd. Þetta varðar okkur öll og saman getum 
við gert heiminn að betri stað til að búa í.

Hluti greinarinnar hefur áður birst á vef abc.is.

Aparna Roy sagði nei við barnahjónabandi. Í dag er hún með 
vinnu og sér um systkini sín. Þetta er sagan hennar:

„Ég heiti Aparna Roy og stundaði nám við Heimili friðar 
[ABC skólinn í Bangladess] til ársins 2006. Þar varð ég einnig 
félagslega og siðferðilega meðvituð sem varð til þess að ég 
leit framtíðina björtum augum. Það var mjög erfitt að koma 
heim aftur að námi loknu. Fjölskylda mín var mjög fátæk og 
það var afar erfitt fyrir föður minn að greiða fyrir nám mitt 
og systkina minna fjögurra. Þess vegna ákvað fjölskyldan að 
ég skyldi giftast. En ég neitaði. Ég var yngri en 18 ára og á 
Heimili friðar hafði ég lært að að stúlkur sem giftast svo 
ungar stæðu oft frammi fyrir ýmsum vandamálum síðar á 
lífsleiðinni. 

Mér tókst að sannfæra foreldra mína um að gifta mig 
ekki. Ég bað þau að líta ekki á mig sem byrði. Í staðinn 
langaði mig til að afla tekna fyrir fjölskylduna með því að 
starfa sem saumakona. Draumurinn minn var að fá að 
standa á eigin fótum og á Heimili friðar hafði ég lært að 
sauma. 

Í sannleika sagt var ekki hlaupið að því að láta þann 
draum rætast. Ég hafði ekki efni á að kaupa saumavél og 
þaðan af síður möguleika á að afla mér frekari menntunar 
og það gerði mig ákaflega vonsvikna. 

Þá talaði Guð til mín og ég sá ljósglætu. Ég hafði samband 
við Heimili friðar og þau vildu hjálpa mér aftur. Ég fékk 
inngöngu í menntaskóla auk þess sem þau gáfu mér 
saumavél. Nú gat ég byrjað að sauma föt fyrir nágranna 
mína og aflað tekna sem kom sér heldur betur vel fyrir 
fjölskyldu mína. 

Í dag starfa ég sem umsjónarkona á Heimili friðar og get 
stutt systkini mín fjárhagslega til að þau haldi áfram námi. 
Ég geng til starfa af reisn og virðingu.

Þökk sé Heimili friðar og þeirri aðstoð sem ég hef notið 
þar að nú er ég í vinnu og get hjálpað öðrum. Án þeirrar 
aðstoðar væri ég ekki þar sem ég er í dag.Ég bið til Guðs að 
þetta góða starf megi halda áfram og enn fleiri börn fái 
menntun á Heimili friðar.“

Aparna sagði nei við barnahjónabandi
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Kópavogur

Rafal ehf.
Sólarfilma ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Pottagaldrar ehf.

Laugarvatn

Ásvélar ehf.

Mosfellsbær

Dynkur ehf.
Nonni litli ehf.
VB Eignir Fasteignasala
Sæbúð ehf.
Álgluggar JG ehf.
Mosfellsbakarí ehf.

Mývatn

Eldá ehf.
Hlíð ferðaþjónusta ehf.

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf.

Ólafsvík

Fiskmarkaður Íslands hf.

Patreksfjörður

Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf.

Reyðarfjörður

Fjardarveitingar
Tærgesen ehf.
Launafl ehf.
Víkurás ehf.

Reykjanesbær

Nesraf ehf.
Æco bílar ehf.
Örk ehf.
Vísir, félag skipstjórnarmanna 

Suðurnesjum
Þvottahöllin ehf.

Reykjavík

Önundur ehf.
Kú Kú Campers ehf.
S.I.H. pípulagnir ehf.
Skyggni ehf.

Reykjavík

Vogue ehf.
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
Faris ehf.
Hótel Frón ehf.
Gámaþjónustan hf.
Veronika ehf.
THG Arkitektar ehf.
Thai matstofan ehf.
Grísinn ehf.
Ósal ehf.
Arkitektastofan OG ehf.
Augland ehf.
Lagsmaður ehf.
Argos ehf.
Lagnavit ehf.
Einingaverksmiðjan ehf.
Íslenska gámafélagið ehf.
Ernst & Young ehf.
Áltak ehf.
Jarðafl ehf.
Háskólinn í Reykjavík ehf.
Sena ehf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Havarí ehf.
Faxaflóahafnir sf.
Garðs Apótek ehf.
Austurlandahraðlestin ehf.
Klettur-Skipaafgreiðla ehf.
S V Bílar ehf.
Fjárhald ehf.
Landssamband lögreglumanna
Nýi ökuskólinn ehf.
Félagamiðstöðin
Grund
Gæðasmíði ehf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.
Lögfræðiþjónusta Sig. Sigur ehf.
Elísa Guðrún ehf.
Tölvumiðstöðin ehf.
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
Garðsapótek
Fossberg ehf.
Record Records ehf.
Malbikunarstöðin Höfði hf.
Gjögur hf.
LFA ehf.
Straumblik ehf.
Bílanes ehf.
Framsýnt fólk ehf.

Reykjavík

Bílalíf ehf.
Orka ehf.
Geitafell ehf.
ENNEMM ehf.
Kólus ehf.
Málningarvörur ehf.
Sláturfélag Suðurlands svf.
Tannval ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Kraftlagnir ehf.
Hreyfill svf.
Glermenn ehf.
SFR-stéttarfélag í almannaþjón.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Vernd, fangahjálp
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Icelease ehf.
E.T. ehf.
Raflax ehf.
Cabin ehf.
VDO ehf.
Verzlunarskóli Íslands ses.
T.ark Arkitektar ehf.
Rarik ohf.
MS Armann skipamiðlun ehf.
Lögskil ehf.
Fríkirkjusöfnuðurinn Reykjavík
Hljóðbók slf.
Mannvit hf.
Tannréttingar sf.
Eldofninn ehf.
Reykjagarður hf.
Skorri ehf.
Skóverslunin Bossanova hf.
Bogi ehf.
Útkall ehf.
Parlogis ehf.
VA arkitektar ehf.
Egill Jónsson ehf.
Helgason og Co ehf.
Ísfrost ehf.
Húsaklæðning ehf.
Henson Sports Europe á Ísl ehf.
Isavia ohf.
KK Kranabíll ehf.
Fiskmarkaðurinn ehf.
Vélfang ehf.
Hár og hamar ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
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„Nú erum við vongóð um 
framtíðina því sonur okkar 
hefur hafið nám við Heimili 
friðar. Við bindum vonir við að 
menntun sonarins komi til 
með að gera lífsbaráttu 
fjölskyldunnar auðveldari.“

Þetta segir Mahi Das Murmu í 
Bangladess, þar sem sonurinn Sujon 
gengur í skóla.

Menntun er lykillinn að bjartari 
framtíð. Á Heimili friðar í Bangladess 
öðlast yfir 400 börn frá bágstöddum 
fjölskyldum menntun og framtíðar-
von. Það eru ekki eingöngu börnin 
sem eru þakklát fyrir þetta tækifæri 
því foreldrarnir eru líka þakklátir fyrir 
að börnin þeirra fái að ganga í skóla.

„Við erum mjög fátæk fjölskylda 

með nánast engar tekjur. Við eigum 
tvö börn, en því miður höfum við ekki 
haft efni á að greiða fyrir menntun 
elsta sonarins. Samt sem áður erum 
við bjartsýn því yngri sonur okkar, 
Sujon, hefur fengið inngöngu í skóla á 
Heimili friðar. Þegar yngsti sonur 
okkar hefur lokið menntun vonum við 
að það verði til að auðvelda okkur 
lífsróðurinn,“ segir Mahi Das Murmu.

„Menntun er svo mikilvæg. Sonur 
okkar fær menntun á Heimili friðar en 
þar eru líka haldin ýmis námskeið og 
kenndar aðferðir við lífrænan búskap 
og þá þekkingu getum við nýtt okkur 
til að bæta lífið. Ég vona að Heimili 
friðar muni halda áfram að hjálpa 
fólki, eins og okkur, sem virkilega er 
hjálparþurfi,“ segir Mahi Das Murmu.

Grein eftir Eva Ruderstam

Foreldrar horfa björtum 
augum til framtíðar

■ Sujon Murmu
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Velkomin í Fíladelfíu
- kirkju í hjarta Reykjavíkur

- Sunnudagssamkomur 
- Barnastarf 
- Unglingastarf 
- Ung fullorðnir 
- Eldri borgarar 
- Enskumælandi samkomur 
- Beinar útsendingar 
    
   ...og svo miklu meira, 
   nánar á www.filadelfia.is
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Það stóð til að Lucy myndi gifta sig 
tólf ára gömul. Í staðinn hljópst 
hún að heiman til að fara í skóla. Í 
dag hafa náðst fullar sættir innan 
fjölskyldunnar og Lucy og faðir 
hennar berjast nú fyrir því að 
fleiri börn fái að fara í skóla í stað 
þess að ganga í hjónaband á 
barnsaldri.

Lucy er úr masaifjölskyldu í Kenía. 
Barnahjónabönd eru bönnuð með 
lögum í Kenía en víða víkja lögin fyrir 
gömlum hefðum og stúlkur eru giftar 
mjög ungar. Lucy þurfti ekki að leita 
langt til að sjá dæmi um það því móðir 
hennar gekk í hjónaband tólf ára að 
aldri og giftist þá mun eldri manni 
sem átti þrjár eiginkonur fyrir.

Þegar Lucy varð tólf ára beið hennar 
sama hlutskipti. 

„Faðir minn vildi að ég giftist 
manni sem hann hafði sjálfur valið en 
það vildi ég ekki. Ég var bara tólf ára og 
vildi ekki gifta mig,“ útskýrir Lucy. 

Lucy gekk í sunnudagaskóla og hún 
fór þangað í snatri til að biðja. Hún 
bað: 

„Góði Guð, hjálpaðu mér. Ég vil ekki 
að faðir minn láti mig giftast þessum 
manni. Hann er gamall og ég elska 
hann ekki.“

Hún fékk bænasvar síðar þennan 
sama dag. 

„Þegar ég kom heim eftir að hafa 
beðist fyrir var einn af skólastjórnend-
unum í heimsókn. Hann bað föður 
minn um að gefa mig ekki í hjónaband 
heldur leyfa mér þess í stað að ganga í 
skóla og mennta mig.“

En faðirinn hafði þegar tekið 
ákvörðun. Af hjónabandinu skyldi 
verða. Fjölskylda eiginmannsins 
tilvonandi hafði þegar komið með dýr í 
skiptum fyrir hönd dótturinnar. 

Lucy var búin undir hjónabandið 
með umskurði á kynfærum hennar. 
Umskurður kvenna er bannaður með 
lögum í Kenía en viðgengst engu að 
síður. 

„Það var hrikalega sársaukafullt. Ég 
grét en mamma sagði mér að ég skyldi 
ekki hafa áhyggjur. Mamma bað fyrir 
mér og það gerðu fleiri. Ég trúi á Guð 
og er sannfærð um að hann hjálpar 
mér.“

Lucy var ljóst að innan fáeinna 
mánaða yrði hjónabandið að veruleika. 
Hún flýtti sér í skólann og bað skóla-
meistarann að leyfa sér að dvelja í 
skólanum í staðinn. Faðir hennar 
hafði þá samband við hermenn í 
bænum sem fóru í skólann og höfðu 
Lucy nauðuga með sér þaðan og fóru 
með hana í foreldrahús. 

Lucy gafst þó ekki upp. Hún hljópst 
að heiman og fór alla leið til höfuð-

borgarinnar, Nairobi, og þar komst 
hún í neyðarathvarf. 

Í Nairobi hitti Lucy fólk frá Child-
ren´s Mission, samstarfsaðilum ABC 
barnahjálpar. Hún sagði þeim frá 
hvaða fyrirætlanir faðir hennar hafði 
haft og næstu árin fékk hún að ganga í 
skóla í Nairobi. En hún saknaði 
fjölskyldu sinnar. 

„Það var orðið langt síðan ég hafði 
séð móður mína og systkini og ég 
saknaði þeirra afskaplega. Mig langaði 
að fara heim og hitta þau en ég vissi 
ekki hvað kynni að gerast þá.“ 

Lucy snéri aftur til heimabæjarins í 
fylgd fulltrúa frá ABC. Foreldrunum var 
sagt frá þeirri menntun sem Lucy 
hafði hlotið og þeir beðnir að fyrirgefa 
henni að hafa hlaupist að heiman. 

„Þetta gekk mjög vel. Faðir minn 
hafði saknað mín og hann fyrirgaf 
mér að hafa hlaupist á brott.“

Núna býr Lucy aftur hjá fjölskyld-
unni. Hún vinnur sem skólaritari í ABC 
skólanum á meðal masaifólksins í 
Namelok. 

„Mig langar til að opna neyðarmið-
stöð fyrir masaistúlkur sem eru 
hjálparþurfi. Það er líka framtíðar-
draumur að komast í háskóla. Og ég 
veit að þegar Guð lýkur upp dyrunum 
þá verður það mögulegt.“

Eftir þessa atburði hafa bæði Lucy 

Lucy
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Reykjavík

Láshúsið ehf.
Glæsibær ehf.
Rafskoðun ehf.
Fakta ehf.
Rafsvið sf.
Útgerðafélagið Frigg ehf.
Silfurtungl ehf.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs.
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Míla ehf.
Litir og föndur - Handlist ehf.
Eirvík ehf.
KOM ehf., kynning og markaður
Optima ehf.
Þaktak ehf.
Kemi ehf.
Umslag ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Fastus ehf.
Kvika banki
HB Grandi hf.
Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins.

Sauðárkrókur

Verslun Haraldar Júlíussonar
Steinull hf.

Selfoss

Jötunn vélar ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.

Seltjarnarnes

Seltjarnarneskirkja
Lítið Mál ehf.

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkirkja

Siglufjörður

Premium ehf.
Fiskmarkaður Siglufjarðar ehf.

Stykkishólmur

Narfeyri ehf.
Sæfell hf.

Varmahlíð

Löngumýrarskóli
Garðyrkjustöðin Laugamýri ehf.

Vestmannaeyjar

Faxi ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf.
Vinnslustöðin hf.
Alþrif ehf.

Vík

Arcanum ferðaþjónusta ehf.

Þórshöfn

Mótorhaus ehf.

Ölfuss

Eldhestar ehf.

Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

og faðir hennar breyst mikið. Hann 
hefur áttað sig á hversu þroskuð og vel 
menntuð dóttir hans er orðin og nú 
hvetur hann aðra masaiamenn til að 
mennta dætur sínar í stað þess að gifta 
þær barnungar. 

Þar sem faðir hennar er einn 
öldunga masaiþorpsins, vega orð hans 
þungt. Í hvert sinn, sem honum er sagt 
frá því að einhver sé að fara að gifta 
barnunga dóttur sína, heimsækir hann 
viðkomandi og útskýrir hvers hann 
ætti heldur að senda dóttur sína í 
skólann. Þetta hefur breytt til muna 
framtíðarmöguleikum ungu masais-
túlknanna á svæðinu. 

Þegar faðirinn er spurður hvers 
vegna það sé mikilvægt fyrir stúlkur að 
mennta sig, svarar hann: „Konur, sem 
fá menntun, geta jafnvel gert meira en 
karlar. Þeir hafa sama mátt og sömu 
þekkingu,“ segir hann.

Grein eftir Eva Ruderstam / Jennifer 
Hegarty

■ „Konur, sem fá menntun, geta jafvel gert meira en karlar”
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DÖKKT
HRAUN

Nú fæst gómsæta dökka Hraunið, 
hjúpað 56% dökku súkkulaði, líka í stykkjum.

 Þú verður að prófa!

Barnahjónabönd eru alvarlegt 
vandamál í Bangladess. Á meðan 
dregur úr tíðni barnahjónabanda á 
heimsvísu eykst tíðni þeirra í 
Bangladess. 

Samkvæmt tölfræði frá UNICEF er 
Bangladess það fjórða versta í heim-
inum þegar kemur að hlutfalli 
barnahjónabanda miðað við íbúa-
fjölda, og í öðru sæti í fjölda barna-
hjónabanda. 

Samkvæmt skýrslu frá UNICEF 
ganga 59% stúlkna í Bangladess í 
hjónaband áður en þær ná átján ára 
aldri og um 22% áður en þær ná 
fimmtán ára aldri. Margar þeirra 
yngri, allt niður í tólf ára.    

 Félagskerfið og ýmsar siðvenjur 
gera að verkum að erfitt reynist að 
útrýma barnahjónaböndum í Bangla-
dess. 

Heimanmundur og útgjöld 
„Við höfum rætt við foreldra og 
forráðamenn til að komast að 
ástæðunum fyrir barnahjónaböndum. 
Flestir segja að stúlkur ættu að giftast 
ungar og flytjast til fjölskyldu manns-

ins til þess að foreldrarnir þurfi ekki 
að greiða fyrir uppihald þeirra. Þess 
vegna gefa þeir börn sín í barnahjóna-
bönd,“ segir Mary Minakkhi frá frjálsu 
félagasamtökunum Agape Social 
Concern (samstarfsaðili ABC í Bangla-
dess), sem reka Heimili friðar. 

Önnur ástæða fyrir barnahjóna-
bandi er sú að verið sé að vernda 
stúlkur fyrir misnotkun. 

„Til dæmis hefur það reynst erfitt 
fyrir stúlkur sem hefur verið nauðgað 
að giftast því enginn vill kvænast 
stúlku sem hefur verið nauðgað. Það 
er ákaflega óréttlátt að þetta þurfa þær 
stúlkur að ganga í gegnum og á sama 
tíma getur nauðgarinn auðveldlega 
gengið í hjónaband.

Þriðja ástæðan sem legið getur að 
baki barnahjónabandi er heiman-
mundurinn. Því eldri sem stúlkan er 
þegar hún giftist þeim mun hærri 
verður krafan um heimanmund. Sé 
stúlkan eldri en fjórtán ára þegar hún 
giftist þarf fjölskylda hennar að reiða 
fram háa upphæð og greiða fjölskyldu 
brúðgumans. Fáar fjölskyldur hafa ráð 
á því,“ segir Mary Minakkhi.

Umræður í smærri hópum
Hjálparsamtök og yfirvöld í Bangladess 
vinna að því að draga úr barnahjóna-
böndum þar í landi. 

Agape Social Concern vinnur að 
forvarnarstarfi til að koma í veg fyrir 
barnahjónabönd. 

„Við viljum gera fólk meðvitað um 
vandann. Við vinnum bæði með 
börnunum á Heimili friðar og íbúum í 
þorpunum sem við förum og hittum 
til að ræða það sem við köllum 
„Stöðvum barnahjónabönd“.  Við 
ræðum málefnið í smærri hópum til 
að allir geti tekið þátt í umræðunum. 
Bæði drengir og stúlkur fá fræðslu um 
réttindi barna og læra að segja nei við 
því að giftast fyrir átján ára aldur. 
Þessum gildum miðla þau til foreldra 
sinna og samfélagsins. 

Það getur reynst snúið að sannfæra 
föður stúlku um það að hann eigi ekki 
að gifta dóttur sína í barnahjónaband. 
En staðan batnar smám saman og það 
hefur dregið úr barnahjónaböndum í 
nágrenninu,“ segir Mary Minakkhi.

Grein eftir Eva Ruderstam

Aukin þekking og borgarafundir koma í 
veg fyrir barnahjónabönd í Bangladess

I C E L A N D
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DÖKKT
HRAUN

Nú fæst gómsæta dökka Hraunið, 
hjúpað 56% dökku súkkulaði, líka í stykkjum.

 Þú verður að prófa!
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Í nóvember síðastliðnum fóru þær Íris Ósk 
Friðriksdóttir, verkefnastjóri ABC og Laufey 
Birgisdóttir, framkvæmdastjóri ABC til 
Filippseyja. Þar var ráðstefnan Learning 
Journey en þar koma saman samstarfsaðilar 
Children´s Mission og ABC barnahjálpar, bera 
saman bækur sínar og læra hverjir af öðrum. 
Ráðstefnan er annað hvert ár í Afríku og hitt 
árið í Asíu. Í ár voru heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna í brennidepli og vandlega 
farið yfir hvernig unnið er að markmiðunum, 
bæði hér á landi og í hinum löndunum sem 
ABC starfar. 

Þær stöllur voru sammála um að draga mætti 
mikinn og góðan lærdóm af hinum löndunum hvað 
markmiðin varðar: 

„Mér fannst fróðlegast að heyra vettvangslöndin 
kynna hvaða heimsmarkmið þau voru að vinna með 
og hvernig. Til dæmis hvernig fátækt fólk vinnur með 
markmiðið engin fátækt! Það kom mér á óvart að þau 
skyldu yfirhöfuð vinna með það markmið en þau gera 
það. Sem og endurvinnslu, sjálfbærni, hungur, heilsu-
gæslu og jafnrétti kynjanna,“ segir Laufey og Íris bætir 
við: 

„Það var líka svo gaman að sjá hve stjórnendur 
hvers vettvangs voru viljugir að læra af hinum. Þau 
vildu áköf segja frá sínu en voru jafnframt áhugasöm 
að heyra hvernig hinir gera hlutina og hvernig hægt 
væri að gera þetta betur hjá þeim sjálfum.“

Íslensku fulltrúarnir kynntu hvernig unnið er að 
heimsmarkmiðunum hér á landi. „Það er líka mikil-
vægt að hafa í huga þegar unnið er með eitt markmið 
að skaða ekki annað markmið. Þetta er mikil jafn-
vægiskúnst,“ segir Íris. 

Aðferðirnar og nálgunin er með ýmsu móti og var 
meðal annars áhugavert að fá innsýn inn í hvernig 
Marie, sem er einn skólastjórnenda á Heimili friðar í 
Bangladess, fer að því að sporna við barnahjónabönd-
um sem er mikið vandamál þar í landi: 

„Í Bangladess fer Marie [sem stýrir skólanum á 
Heimili friðar] inn í þorpin og talar við foreldra og segir 
þeim frá hve mikils virði það er að gefa börnunum 
menntun í stað þess að gefa þau í barnahjónabönd. Þar 
vinna þau með fleiri en eitt markmið en vinna þannig 
með þau að þau fara og fræða foreldrana um mikilvægi 
menntunar. Foreldrarnir líta oft á það sem ákveðna 
lausn eða leið út að gefa börnin í hjónaband en hún 

segir þeim frá hvernig það sé mun meiri lausn fyrir 
alla fjölskylduna og mun meiri blessun ef barn fær 
menntun og getur síðan aukið við tekjur fjölskyldunn-
ar í framtíðinni. Það er gríðarlega mikilvægt að berjast 
gegn barnahjónaböndum í Bangladess,“ segir Laufey. 

Framúrskarandi sjálfbærir skólar
Íris segir að mikið sé lagt upp úr sjálfbærni og nem-
endur læri hvernig vinna eigi að sjálfbærnimarkmið-
inu. „Börnunum er kennt ýmislegt um sjálfbærni. Þeim 
er kennt að rækta til þess að geta búið til matinn sjálf. 
Það er mjög mikilvægt líka.“

Undir þetta tekur Laufey. „Það var ánægjulegt að sjá 
að ABC-skólinn í Bangladess er mjög sjálfbær. Þau 
rækta mun meira en maður hélt. Allt grænmetið er 
ræktað í bakgarðinum. Svo eru þau líka með geitur og 
kýr,“ segir hún. 

„Börnunum er kennt allt ferlið þar. Þau læra ekki 
bara að gróðursetja heldur að uppskera, vinna úr 
uppskerunni og elda matinn,“ segir Íris. Í skólanum í 
Bangladess eru allir nemendurnir á heimavist og til 
dæmis skiptast þeir á að elda. 

Utan ráðstefnunnar hittu þær fólkið frá vettvangs-
löndunum og funduðu með samstarfsaðilum enda um 
að gera að nýta ferðina sem best þegar farið er alla leið 
til Asíu. 

„Það var svokallað meeting point þar sem við fórum 
yfir skýrslur og framkvæmdar- og fjárhagsáætlanir. 
Það var ekki síður mikilvægur hluti ferðarinnar,“ segir 
Laufey. Þær eru þó sammála um að skemmtilegasti 
hluti ferðarinnar hafi verið þegar þær heimsóttu 
skólana. [um heimsóknirnar í skólana er fjallað í grein 
á bls. 28.]

Mikil jafnvægiskúnst að 
heimsmarkmiðin skarist ekki 
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Í þremur skólum á Filippseyjum njóta nemendur 
stuðnings til náms í gegnum ABC barnahjálp. 
Filippseyjar eru eitt þeirra sjö landa þar sem ABC 
starfar og er jafnframt það land sem ABC hóf að styrkja 
börn til náms í upphafi vega árið 1990. Það var því vel 
við hæfi að þær Íris Ósk Friðriksdóttir, verkefnastjóri 
ABC og Laufey Birgisdóttir, framkvæmdastjóri ABC 
skyldu heimsækja skólana þrjá þar sem nemendur á 
vegum ABC stunda nám. Þetta var í nóvember á síðasta 
ári sem einmitt var þrjátíu ára afmælisár ABC. 

Svo sagan sé í stuttu málin rakin þá hófst samstarf ABC 
og sænsku samtakanna Barnmissionen (e. Children´s 
Mission Philippines) árið 1990 en Barnmissionen var stofnað 
sjö árum fyrr, eða árið 1983. Þessir samstarfsaðilar ABC 
vinna gríðarmikið starf á Filippseyjum, einkum á Payatas-
svæðinu í höfuðborginni Manila. Víkur þá sögunni að hinum 
ótrúlega stað; Molfrid Center. Þar, á öskuhaugunum, hófst 
samstarf Barnmissionen og ABC. 

„Molfrid Center í Manila, er einskonar kjarni eða þorp 
sem varð til á öskuhaugum. Þannig byrjuðum við fyrir 
tuttugu og níu árum síðan, að styðja börn sem bjuggu á 
öskuhaugum og lifðu á því að tína rusl,“ útskýrir Laufey. 
„Þannig að það má segja að við höfum verið að heimsækja 
upphafið, þar sem þetta byrjaði,“ segir Laufey. Það kann að 
hljóma undarlega að heilt þorp sé á öskuhaugum en þær Íris 
og Laufey útskýra aðstæður betur.

„Nú er þetta orðið hið huggulegasta þorp með götum og 
ræsum. Þetta voru risaöskuhaugar, fjall af rusli, sem síðar 
var sett mold yfir og sáð í. Þetta er eins konar uppfylling. Í 
dag horfðum við bara á fjall sem orðið er að þorpi,“ útskýra 
þær.

Fyrir ellefu árum síðan voru miklar rigningar og hið 
hræðilega gerðist; Fjallið fór af stað og fjöldi fólks dó. „Við 
hittum konu sem missti manninn sinn í þessu flóði. Hún 
gifti sig aftur og nú er dóttir þeirra hjóna studd til náms í 
gegnum ABC,“ segir Laufey. 

„Þegar ég kom þangað hefði mér ekki dottið í hug að þetta 
væri bara tíu ára gamalt hverfi. Bara alls ekki. Um leið og 
eitthvað bjátar á, einhver lendir í einhverju þá hlaupa allir 
til og hjálpast að. Þetta er svo vinalegt hverfi. Ef þak hrynur 
hjá einhverjum þá eru undir eins fimm næstu fjölskyldur 
komnar til að hjálpa til við að laga þakið,“ segir Íris sem var, 
líkt og Laufey, djúpt snortin af þeim samhug sem virðist 
einkenna þetta sérstaka samfélag. Fátæktin er mikil í 
Molfrid Center og húsakosturinn ekki sá besti. 

„Þetta eru múrsteinakofar, reyndar með járnabindingum, 
pínulitlir og þarna búa jafnvel tveir ættliðir í tveimur 
herbergjum en þetta er mjög snyrtilegt,“ segir Laufey. 

„Það sem mér fannst mjög áhugavert var að allir vinna 
sem mögulega geta. Það er ofboðslega snyrtilegt þarna og 
fólkið vaknar klukkan fimm á morgnana til að fara út og 
sópa göturnar. Þó það sé gríðarleg fátækt og hrikaleg 

Ótrúlega snyrtilegt þorp
á gamla öskuhaugnum

28
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mengun þá var allt svo snyrtilegt. Hvert sem við fórum, alls 
staðar var mjög snyrtilegt. Maður veitti þessu eftirtekt,“ segir 
Íris. 

Til fyrirmyndar í endurvinnslu og endurnýtingu 
Í dag lifir fólkið í Molfrid Center ekki lengur á því að tína 
rusl heldur gegnir það hinum ýmsu störfum og lífsbaráttan 
getur verið æði strembin. „Einn pabbinn sem við hittum er 
verkamaður. Hann reynir að fá eins mikið að gera og hægt 
er og er þess vegna í burtu alla virka daga og kemur bara 
heim um helgar. Annar sem við hittum var að búa til kort og 
á einum stað var verið að búa til töskur. Það voru konur sem 
höfðu lært að sauma í skólanum og unnu fyrir sér með því 
að sauma töskur og selja,“ segir Laufey. 

„Svo var ein fjölskylda sem fær gamlar dýnur og býr til 
nýjar úr þeim. Þarna er mikil endurvinnsla. Það er mikil 
sveppaframleiðsla þarna á nokkrum stöðum,“ segir Íris en 
kennsla í svepparækt fór einmitt fram í fullorðinsfræðslu á 
vegum skólans. 

„Skólinn er mjög vel nýttur, þó að hann sé í raun pínu-
lítill. Hann er tvískiptur. Fyrri hlutinn er frá klukkan 6 til 12 
og seinni hlutinn frá 12:30 til 18. Þar fer fram alls kyns 
hagnýt kennsla á kvöldin fyrir fullorðna fólkið. Skólinn er í 
raun miðstöð í hverfinu,“ segir Laufey. 

„Í skólanum er líka sérstakt prógramm fyrir foreldra sem 
miðar að því að koma þeim út á vinnumarkað, eins konar 
endurhæfingarprógramm. Þar lærði til dæmis ein kona að 
sauma. Hún fór að sauma töskur og hefur staðið sig það vel 
að samstarfsaðili ABC á Filippseyjum kaupir allar skóla-
töskur af henni í dag. Það er ýmislegt kennt þarna eins og til 
dæmis járnsmíði, logsuða, nudd, hárgreiðsla og svo er líka 
tölvukennsla,“ segir Íris. 

„Ég hitti einmitt eina konu sem tilkynnti mér með stolti 
að hún væri nuddari og logsuðukona!“ segir Laufey. Sannar-
lega óvenjuleg blanda en virkilega flott að búa yfir slíkri 
kunnáttu! Hvort tveggja lærði hún í fullorðinsfræðslunni í 
skólanum. 

Það er sannarlega til fyrirmyndar hversu margt er 

■ Gamlar dýnur endurnýttar

■   Ungur nemandi sýnir stoltur tösku sem saumuð er í 
þorpinu fyrir ABC skólann
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endurunnið og endurnýtt á Filippseyjum. Margt af því sem 
kennt er í fullorðinsfræðslunni miðar einmitt að því að 
endurvinna og endurnýta. Íris keypti til dæmis hitaplatta 
sem er heklaður úr efnisafgöngum. Plattarnir eru mjög 
fallegir og eru líka notaðir sem diskamottur. 

Þær Laufey og Íris voru heilan skóladag með nemendum 
og í tilefni af heimsókn þeirra var sérstök mót-
tökuhátíð og mikil glaðværð ríkjandi. Það 
vildi svo skemmtilega til að nemendur 
voru í óðaönn þessa dagana (þetta var í 
nóvember) að búa til jólakort fyrir 
stuðningsaðila sína. „Við fengum að 
fara inn í kennslustofu hjá fjórða 
bekk og þar voru nemendur að búa 
til jólakortin fyrir íslensku 
stuðningsaðilana og það var mjög 
skemmtilegt. Svo tókum við 
jólakortin með okkur heim,“ segir 
Laufey. 

Skólinn var vel skreyttur og var 
jólaskrautið heimagert úr gömlum 
hlutum sem öðluðust þar nýtt hlutverk. 
„Það var til dæmis gert úr plastflöskum, 
plastskeiðum, pappadiskum og geisladiskum. 
Alveg ofboðslega fallegt skraut!“ segir Íris. 

Í skólanum er að sjálfsögðu kennt eftir námsskrá en það 
er fjölmargt sem að auki er lögð áhersla á, eins og til dæmis 
það sem snýr að endurvinnslu og endurnýtingu hluta og 
efnis. „Svo eru listir líka áberandi. Til dæmis er mikið 
dansað, allir eru dansandi! Það virðast allir kunna að dansa 
og syngja. Börnin eiga auðvelt með að tjá sig og eru mjög 
opin. Maður fann svo greinilega að maður var velkominn,“ 
segir Laufey.  

Stoltir og þakklátir foreldrar
Þetta var sannarlega viðburðaríkur dagur og segja þær 
Laufey og Íris báðar að samveran við nemendurna hafi verið 

nærandi og gefið þeim mikið. „Þegar við vorum að fara kom 
til okkar kona sem var sjálfboðaliði við skólann. Hún 
knúsaði mig og sagði mér frá dóttur sinni sem hafði verið í 
skólanum og fengið stuðning gegnum ABC alveg frá því hún 
var sex ára og núna væri hún að læra að verða hárgreiðslu-
kona. Klukkutíma seinna kom hún hlaupandi með dóttur 

sína með sér því dóttirin vildi endilega hitta okkur 
og sýna okkur hvar hún væri að læra. 

Mamma hennar var svo stolt að segja 
okkur og sýna árangurinn af stuðningn-

um. Hún sagði að dóttir hennar væri 
árangurssaga,“ segir Laufey. 

Það er mjög algengt að foreldrar 
barnanna gerist sjálfboðaliðar í 
skólanum og kannski er það þeirra 
leið til að sýna þakklæti í verki fyrir 
þann stuðning sem börnin fá til 
náms. Sjálfboðaliðarnir vinna hin 

ýmsu störf innan skólans. Sjá um 
kaffið, frímínútur, hjálpa til í eld-

húsinu og svo mætti áfram telja. 
Starfsfólkið við skólann hefur að sama 

skapi unun af starfi sínu og leggja margir 
töluvert á sig til að geta sinnt vinnunni sinni. Enda 

ekki sjálfgefið að vera í vinnu og hvað þá að ramba á 
draumastarfið! „Við hittum til dæmis eina sem er í tvo til 
þrjá klukkutíma í strætó á leiðinni í vinnuna og annað eins 
að vinnu lokinni. Og hún á samt mann og börn en fyrir 
henni er þetta svo ofboðslega dýrmætt starf að hún leggur 
þetta á sig,“ útskýrir Íris og það er ekki annað hægt en að 
dást að eljunni og alúðinni sem þessi kona gefur í starfið. 
Þannig virðist það vera með alla sem að skólanum koma. 
Þeir eru meðvitaðir um þá mögnuðu breytingu sem orðið 
hefur á svæðinu og hvað skólinn og námið getur breytt 
lífinu og framtíðarmöguleikum heilu fjölskyldnanna. Og allt 
hófst þetta nú á gömlu öskuhaugunum fyrir tæpum þrjátíu 
árum!

■ Molfrid Center Manila
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Þróttur ehf. 
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