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International Børnesolidaritet
International Børnesolidaritet arbejder med børn i den fattige del af verden. Formålet er at gøre
børnene så stærke, at de kan stille krav og gøre deres liv bedre. Det sker altid i grupper, fordi børn kan
mest, når de er aktive sammen. International Børnesolidaritet arbejder også med oplysning og solidaritet i Danmark, fordi solidaritet er det eneste, der kan gøre verden mere retfærdig.
Læs mere på ibssol.dk

Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund er en organisation af mennesker med handicap og arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Vi tror på, at vi
i fællesskab kan skabe forandringer. Dansk Handicap Forbund støtter organisationer af mennesker
med handicap i Afrika og Latinamerika, og arbejder der ud fra samme mål og filosofi som i Danmark.

Fatima er 8 år. Hun bor i Nicaragua. Hun kender ikke sin far, men bor alene med
sin mor. Hun er meget sammen med sin mors kusine og hendes børn. Familien er
fattig, så moren må arbejde meget. Når Fatima har fri fra skole, passer hun familiens lille bod med frugt og grønt.
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– Pas nu godt på, Fatima! Husk at få
penge, og se godt efter, at der ikke
forsvinder noget.
– Ja, ja, siger Fatima. Hun hører ikke rigtig efter, for sådan siger hendes
mor hver dag.
Hun sidder i sin lille bod, hvor hun
sælger frugt og grøntsager.
Hun er 8 år. Hun går i skole om formiddagen. Om eftermiddagen passer
hun boden foran huset, hvor hun
bor. Imens gør hendes mor rent hos
en familie.
Hun er lidt træt af, at moren altid
siger det samme. Hun er faktisk god
til at sælge, og hun er god til at regne. Hun har passet boden alene om
eftermiddagen i det sidste år, og der
er aldrig forsvundet noget.
Hun kan lide at passe boden, fordi hun så hjælper sin mor med at tjene penge.
Hun kan også godt lide at snakke med de folk, der kommer og køber.
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I dag har der ikke været så mange kunder. Fatima får tid til at lave lektier, mens
hun venter på kunder. Hun laver matematik. Det er hendes yndlingsfag.

Fatima bliver helt væk i regnestykkerne og ser ikke andet. Pludselig står der en
dreng ved boden. Hun bliver lidt forskrækket. Hun har set ham før. Han er større
end Fatima, og hun er lidt bange for ham.
– Hvad koster avokadoerne? spørger han.
– 10 pesos, siger Fatima.
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Drengen tæller sine penge. – Så meget har jeg ikke, siger han.
– Jeg må ikke sælge dem for mindre,
siger Fatima.
Der kommer en anden kunde, og
drengen går. Da Fatima er færdig
med handlen, opdager hun, at der
mangler 2 avokadoer. Hun er klar
over, at det må være drengen, der har
taget dem.
Fatima bliver ked af det. Moren tæller
altid efter, når hun kommer hjem, og
hun er stolt og glad over, at Fatima
kan klare det. Nu bliver moren nok
vred. Hvad skal hun gøre?

Han tager nogle avokadoer i hånden.
– Koster de små også 10 pesos, spørger han.
– Ja, siger Fatima. – Alle koster det samme.
– Det er snyd, siger drengen. – De må da
koste mindre.
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– Ok, siger Fatima. – De små koster 9 pesos.

Moren kommer sent hjem fra arbejdet, og Fatima har allerede pakket boden væk
og gjort klar til aftensmaden.
– Hej, siger moren, – Jeg kommer sent, men jeg fik kylling, ris og bønner med
hjem til aftensmad. Kom og lad os spise.
Moren når slet ikke at tælle pengene den aften. De har det hyggeligt, og Fatima
glemmer næsten de 2 avokadoer.
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Næste dag i skolen har Fatima svært
ved at koncentrere sig. Hun kan ellers
godt lide at gå i skole, men hun tænker
næsten hele tiden på avokadoerne.
– Du er så tavs, hvisker hendes veninde
Rosa. – Er du sur?
– Nej, nej, siger Fatima.
Fatima prøver at høre efter, hvad læreren siger. Men hun kan alligevel ikke
svare, da læreren spørger hende om noget.
– Du skal høre bedre efter Fatima, siger læreren.
Fatima beslutter, at hun vil fortælle det til sine to veninder Rosa og Marta, når det
bliver frikvarter. Måske ved de, hvad hun skal gøre.
De to veninder lytter til Fatimas historie.
– Jeg ved, hvem du mener, siger Rosa. – Det er Manuel. Han blev smidt ud af skolen, fordi han ikke lavede lektier.
– Ja, siger Marta. – Jeg tror, han er sådan lidt en gadedreng. Du må hellere passe
på ham.
Rosa og Marta ved ikke, hvad Fatima skal gøre.

8

– Kan du ikke bare sige det til din mor?
– Jo, men min mor arbejder så hårdt. Jeg er bange for, at hun bliver ked af det.

10

Fatima er på vej hjem fra skole. Da hun kommer til den lille købmand, ser hun
drengen. Da hun kommer nærmere ser hun, at han står med hånden nede i en
ung piges taske. Fatima bliver forskrækket og giver et lille gisp. Han ser op på
hende. Han skynder sig at tage hånden op af tasken og stikker af. Pigen vender
sig om.

– Hvad sker der? spørger pigen forvirret og ser efter den flygtende Manuel.
– Ikke noget, siger Fatima.
Og det er jo rigtigt. Der nåede ikke at
ske noget. Men Fatima bliver rød i
hovedet, og hun føler, at hun har gjort
noget forkert. Pigen ser vredt på hende.
– Jamen, han havde da hånden nede i
min taske. Pigen tager sin pung op og
tæller pengene.
– De er der alle sammen, men synes du
virkelig, det er i orden? Du prøver at
dække over ham.

– Nej, siger Fatima. Hun er ved at græde.
– Han har også taget noget fra mig, og
jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nu
græder Fatima.
– Jamen, hvad er der dog sket, siger
pigen og trøster Fatima. Hun fortæller,
at hun hedder Jami.
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Fatima forklarer, at drengen tog nogle avokadoer, mens hun var ved at give nogle
varer til en anden kunde.
– Og nu er jeg bange for at sige det til min mor, fordi hun stoler på, at jeg kan
klare at passe boden.
– Ved du, hvem han er, spørger Jami.
– Jeg tror, han hedder Manuel, siger Fatima. – Han er vist smidt ud af skolen.
– Nå ja, jeg syntes nok, at jeg kendte ham, siger Jami.
– Hvor kender du ham fra? spørger
Fatima.
– Jeg har set ham på markedet, hvor jeg
arbejder. Der er problemer i hans hjem,
og han må vist klare sig selv. Han har
det nok ikke særlig godt, siden han
stjæler fra folk. Måske skal vi prøve, om
vi kan finde ham.
Jami og Fatima går rundt i kvarteret.
De går nogle steder, hvor Fatima aldrig
har været før.
– Må du gerne gå væk fra din egen vej,
spørger Jami.
– Det er nok i orden, når jeg følges med
dig, siger Fatima. – Det kan jo også
være, at jeg får avokadoerne tilbage.

De spørger nogle børn, om de har set Manuel.
– Måske er han i den lille gade bag markedet, siger en dreng.
Da de når derhen, får de øje på Manuel.
– Manuel, råber de.
Manuel vender sig om. Han kigger på dem. Han tøver, men stikker af.
– Jeg bliver vist nødt til at gå hjem nu. Ellers bliver min mor bange for, hvor jeg er.
Jami følger Fatima på vej.
– Nu bor du vist på næste vej. Kan du finde hjem selv?
– Ja, det går nok, siger Fatima.
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Da Fatima kommer hjem, har hun lyst
til at fortælle moren det hele, men tør
alligevel ikke. Moren skal på arbejde,
og Fatima skal passe boden.
– Pas nu godt på med boden, Fatima,
siger moren.
– Det skal jeg nok, svarer Fatima lidt
mere stille, end hun plejer.
I dag har hun ikke så meget lyst til at lave lektier. Det hele virker så svært.
Pludselig ser hun Manuel henne ved
vejen. Hun ville ønske, at Jami var sammen med hende nu. Hun ser sig om.
Hun så godt, at naboen tog af sted. Der
er ikke andre i nærheden. Hvad sker der,
hvis hun råber? Hvad skulle hun råbe?
Manuel kommer nærmere. Fatima føler
sig bange. Hvad kan han finde på?
Fatima har lyst til at skynde sig ind i
huset og låse døren, men hun kan ikke
nå at få kurvene med ind. Hun kan
ikke lade dem stå ude. Tænk, hvis han
tager det hele. Hun bøjer sig endnu
mere over lektierne og håber, at han
ikke kommer.

Fatima kan mærke, at der kommer én hen til boden. Hun kigger
ned, og håber, at han så går forbi.
– Kan man ikke købe noget her i
dag? siger en stemme.
Fatima kigger op. Det er slet ikke
Manuel. Hun ser sig forvirret omkring. Manuel er der ikke. I stedet
er det en kunde, der vil købe tomater.
– Jo, selvfølgelig, siger Fatima.
Hun tænker lynhurtigt, at hun kan
prøve at sætte prisen på varerne op,
så hun kan tjene noget mere.
– Tomaterne koster 5 pesos, siger
Fatima, selv om tomaterne kun
koster 3 pesos.
– 5 pesos, siger kunden. – De plejer kun at koste 3 pesos. Jeg vil
ikke give mere end 3 pesos, ellers
køber jeg et andet sted.
– Nå, ja, siger Fatima. – Det er
rigtigt.

Fatima tænker over det, Jami havde sagt. Det kan godt være, at Manuel ikke
gjorde det for at genere Fatima, men det er Fatima, der mangler avokadoerne. Og
hendes mor har brug for de penge, hun tjener ved at sælge frugt.
Fatima er ved at opgive det hele. Så ser hun, at Manuel er på vej hen mod boden.
Han må have gemt sig i nærheden.
– Du skal ikke være bange, siger han. – Jeg skal nok lade være med at tage noget.
– Nej, men hvorfor du tog de avokadoer i går, siger Fatima – nu lidt mere modig.
– Det var, fordi jeg var sulten. Jeg havde ikke fået noget at spise hele dagen.
– Bor du ikke hos dine forældre, siger Fatima.
– Jeg boede hos min mor. Men jeg har mange søskende, og min mor orkede ikke
at klare det hele. Min far er rejst for længe siden. Til sidst stak jeg af.
Der bliver en pause. De ved ikke rigtig, hvad de skal sige. De kigger bare på
hinanden.
– Men har du så ikke et sted at bo nu? spørger Fatima til sidst.
– Jeg bor for det meste hos min bedstemor, men hun bor langt væk. Derfor kunne
jeg ikke passe skolen, og blev smidt ud, siger Manuel.
– Jeg har ikke fortalt min mor om de avokadoer endnu, siger Fatima, – men hun
opdager det i aften.
– Måske kan jeg nå at skaffe dem, siger Manuel. Min bedstemor har nogle
avokadotræer, men hun bor langt væk. Jeg vil prøve, om jeg kan nå det.
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Fatima sidder ved boden de næste par timer. Hun har solgt godt, men hun er klar
over, at hun er nødt til at fortælle sin mor om de mistede avokadoer. Det kan ikke
vare ret længe, inden moren kommer hjem. Men i dag håber Fatima, at der er
rigtig meget arbejde hos familien. Så kommer moren sent, og der bliver måske ikke
tid til at se på penge og varer i boden.
Tiden går, og Fatima bliver urolig. Hun kigger efter Manuel. Hver gang hun ser
nogen for enden af vejen, synes hun, det er Manuel, men det er det ikke.
Hun spekulerer på, om Manuel virkelig mente, at han ville skaffe de avokadoer.
Måske var det bare noget, han sagde for at gøre hende glad.
Fatimas mor kommer hjem.
– Nå, hvordan er det gået, siger hun.
– Jo, det er gået fint, siger Fatima.
Fatima prøver at vinde tid. Hun fortæller en lang historie om, at der har været en masse flinke mennesker, der har købt, og at hun har snakket med dem om en hel masse.
– Ja, det lyder jo fint, siger moren, – men vi må hellere tælle pengene op, og se om
det stemmer med varerne.
– Ja, siger Fatima stille. Hun er klar over, at tiden er løbet ud, og at hun hellere må
fortælle det hele.
– Mor, der er noget skal fortælle dig, siger hun.
– Ja, hvad er det, siger moren.
– Der kom en dreng, der hedder Manuel, og han ...
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– Har I stadig åbent? spørger en dame.
– Ja, ja, siger Fatimas mor.
Damen skal købe mange ting, så det tager noget tid, inden hun er færdig og går.
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– Nå, skal vi se på pengene og varerne, siger Fatimas mor.
Fatima tør ikke starte forfra på fortællingen, og hun følger morens arbejde med at
tælle penge og varer.
– Det ser jo fint ud, siger moren. Du har
solgt godt, og det hele passer. Det er flot.
Fatima er helt forvirret. Hun ser hen på
avokadoerne. Der mangler ikke nogen.
Der er kommet 2 avokadoer tilbage i bunken. Hun forstår ingenting.
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Hun ser sig omkring. Et stykke nede
ad gaden, står Manuel. Han vinker til
hende og smiler.
– Du ser så glad ud, siger moren.
– Ja, det er jeg også, siger Fatima.
– Hvad var det, du ville fortælle mig?
– Åh, det var ikke noget, siger Fatima
og smiler.
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Til lærere og pædagoger:

– Alle er gode til noget
Historien om Fatima kan følges op af
samtaler og aktiviteter med børnene.
Der kan fokuseres på ligheder og forskelle i det liv, som børn lever under
forskellige omstændigheder. Hvad betyder det at leve i fattigdom og måske
tilmed have et handicap.
På de følgende sider er der informationer om, hvordan det er at leve med et
fysisk handicap i et fattigt land som Nicaragua. Der er også en beskrivelse af,
hvordan Fatima og hendes venner leger,
for glæden og legen er børns fælles
sprog, der gør det lettere at forstå det
fælles i livet.

Liv
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– Alle mennesker er gode til noget, fortæller Fatima. – Jeg er god til at synge,
men jeg kan ikke gå og løbe som andre
børn.

Fatimas handicap kommer fra rygmarvsbrok. Det betyder, at den nederste del af rygmarven ikke var vokset
sammen, da hun blev født.
I rygmarven ligger de nerver, der sender
besked til kroppens muskler om, at de
skal bevæge sig. I den nederste del af
rygmarven ligger de nerver, der sender
besked til benene. Når de nederste nerver ikke er vokset rigtigt sammen, kan
de ikke sende besked til benenes muskler, og man kan ikke gå.
Det er ikke så let at have et handicap i et fattigt land. I Nicaragua er
der ikke ressourcer til at
give Fatima den støtte
og de muligheder, der
findes i rige lande. Fatima bor alene sammen
med sin mor, og indtil
hun var 5 år, måtte moren bære hende. Fatimas
mor måtte kæmpe
mange år for at få en
kørestol til Fatima. Ef-

ter hun har fået kørestolen, kan hun
selv komme rundt de fleste steder.
Men selv om Fatima er god til at bruge
sin kørestol, skal hun have hjælp til de
svære steder. Gader og veje er hullede,
og ofte er det jordveje, der bliver til
mudder, når det regner. Kantstenene er
også svære, fordi der ikke er opkørsler.

23

Hjemme hjælper moren eller naboerne. I skolen hjælper lærerne eller klassekammeraterne.

Samtale
• Hvilke ting har Fatima svært ved, fordi hun bruger kørestol?
• Hvad er Fatima god til?
Fatima og hendes mor bor i et lille hus. Der er ikke toilet og rindende vand i huset. Toilettet er et hul i jorden, og Fatimas mor henter vand fra en tønde bag huset. Når man ikke kan lukke op for en vandhane og vaske hænder, kan man vaske dem i et fad og bagefter øse rent vand over hænderne med en skål.

Aktivitet
• Eleverne kan hjælpe hinanden med at prøve at vaske hænder på samme måde
som Fatima.

Det er varmt i Nicaragua – næsten altid 30° midt på dagen, og det bliver meget
varmt i et lille hus med bliktag. Derfor foregår meget af livet udendørs i skyggen
af et træ. Nogle gange sidder børnene og læser lektier ude, og kvinderne sidder og
forbereder maden.
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Nicaragua er et fattigt land. De fleste børn må arbejde for at hjælpe deres familier med at overleve.
Børn arbejder ofte som sælgere på markederne eller gaderne. Det er meget forskelligt, hvordan børnene sælger. Fatima sidder ved sin grøntbod, der er placeret
på en skammel, men mange bærer rundt på deres bod eller butik, som ofte blot er
en kasse eller en kurv med varer i.
Det kan være tungt at bære i mange timer, så mange børn lærer at gå med hele
”butikken” på hovedet.

Aktivitet
• Eleverne kan lave små “butikker” og øve sig i at gå rundt med dem på hovedet.
1: Sno et stykke stof og vikl enderne sammen, så det bliver en rund pølse.
2: Hold på pølsen og læg den oven på hovedet.
3: Sæt kurven eller kassen oven på pølsen.
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Læring
Fatima går i 2. klasse. Der er 43
børn i klassen, og børnene er
mellem 7 og 10 år. Når der er så
stor aldersspredning, så skyldes
det, at nogle af eleverne er startet sent i skolen. Årsagen kan
være, at de skulle arbejde, og
derfor ikke havde tid til at gå i
skole, eller at deres forældre ikke havde råd til at sende dem i
skole. Det koster penge at gå i
skole i Nicaragua. Der er udgifter til skoleuniformer, sko, bøger, kladdehæfter, blyanter m.v.
Undervisningen er ofte udenadslære. Læreren siger noget,
som eleverne så skal gentage.
Der er mange børn i klasserne,
og det kan være svært at koncentrere sig. I Fatimas klasse
sidder eleverne i grupper efter
alder. Fatima vil helst sidde på
en stol som de andre elever, så
hun har lært at flytte sig fra kørestolen over på en almindelig
stol.

Aktivitet
• Prøv at komme fra en stol til en anden uden
at støtte på benene.

Samtale
• Kan børn i kørestol komme rundt på jeres
skole? Hvilke steder er svære?

Aktivitet
• Bind et tørklæde om hovedet, så det dækker
øjnene og find en lang pind til at føle sig for
med. Gå fra gården op i klasseværelset (vælg
evt. 2 kammerater, som skal hjælpe).

Samtale
• Kan man bevæge sig rundt på skolen, hvis man
ikke kan se? Hvilke steder er svære?
• Hvordan opleves lyde og ting, der sker omkrig en, når man ikke kan se?
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Leg
Kaninfælden
Børnene går i grupper på tre. De to tager hinanden i hænderne, og de udgør fælden. De skal
løbe med hinanden i begge hænder og fange
den tredje, der er kaninen. Når der er flere
grupper med i legen, vil kaninerne gemme sig
bag de andre grupper. Kaninen må kun hinke,
men må tage foden ned, når den står stille. Den
kanin, der bliver fanget til sidst har vundet.
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Lavastenen
Lavastenen kan spilles med
deltagelse af 2–4 børn. Stenen
forestiller en glødende varm lavasten og passerer hurtigt fra
hånd til hånd. Imens tæller læreren eller en anden person til
20. Den, der har stenen i hånden, når tælleren kommer til
20, har tabt.

Dansen med kosten
Børnene står i en rundkreds og lader en kost passere fra hånd til
hånd, fra barn til barn. Der spilles musik til. Den, der styrer musikken, har ryggen til, og afbryder musikken ca. hvert 20. sekund. Det
barn, der har kosten i hånden, når musikken standser, udgår. Den
sidste, der er tilbage, har vundet og skal danse med kosten.

Ræven og kyllingerne
Der tegnes en kridtstreg i hver ende af
gymnastiksalen eller skolegården. Bag
kridtstregen er der helle. Kyllingerne
skal løbe fra kridtstreg til kridtstreg 4

gange. Mellem kridtstregerne befinder
ræven sig, og vedkommende skal fange
kyllingerne. De kyllinger, der ikke bliver fanget, har vundet.
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Fatima og Manuel
Forskelle, ligheder og muligheder
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Fatima og Manuel er børn i Nicaragua.
De er begge fattige, men fattigdommen
har mange ansigter, så der er både ligheder og forskelle i deres liv.

• Hvad er lighederne i deres liv?
• Kan de hjælpe hinanden?
• Hjælper de hinanden i fortællingen?
• Hvordan kan de klare sig som voksne?

Samtale

Se, hør og læs mere om Fatima og andre
børns liv på santaclara.dk

• Hvad er forskellene i deres liv indenfor emnerne: familie, omsorg, hjem,
skole og arbejde?

.
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skole, passer hun en lille bod foran familiens hus. Fatima er god til at sælge
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En dag er der en dreng, der stjæler nogle avokadoer fra boden. Det betyder,
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