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Dagsordenspunkt 12 
 

Støt børn med trange vilkår 
 
Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om) 
Inden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig har engagerede forældre, medarbejdere og elever ved 
forskellige lejligheder været med til at vise, at vi er parate til at tage stilling og handle i den verden, vi 
lever i. Det vil sige, at vi ved forskellige lejligheder har vist, at vi har en holdning til aktuelle emner – 
både når det gælder mindretalsrettigheder og når større begivenheder kræver stillingtagen og handlen.  
 
Dansk Skoleforening er en pædagogisk virksomhed som står for et godt fagligt tilbud, trygge rammer og 
et dannelsesforløb, der er begrundet i humanistiske idealer og ideer. 
 
Sammenlignet med andre steder lever vi rigtig godt i vores velfungerende, ressourcestærke skolesystem 
og i vores velfærdssamfund. 
 
Når man ser ud i verden, ja, så bliver man rigtig klar over, at mange tusinder, ja millioner af børn lever 
under trange vilkår, hvor de bliver berøvet deres frihed, tortureret, lemlæstet og traumatiseret. Aktuelle 
eksempler viser, at forholdene for børn og unge er miserable. Tænk bare på forholdene i Syrien, 
Ægypten, Eritrea ja faktisk i store dele af Afrika og Mellemøsten; men også i Ukraine. 
 
Spørgsmålet er derfor, om vi som organisation/forening kan gøre noget, og om vi vil gøre noget for at 
forbedre situationen bare en lille smule for andre børn og unge?  
  
Og hvis vi kan og vil hjælpe, må vi spørge os selv: Hvordan kan vi hjælpe? 
 
Jeg mener, at vi både kan og bør gøre noget og foreslår derfor følgende: 
 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig gør skoleåret 2015/16 eller skoleåret 2016/2017 til et aktions-år for 
børn, der lever under trange vilkår. Aktionen skal finde sted i et samarbejde med og for UNICEF, da det 
er en international anerkendt organisation, der støtter børn rundt om i verden.  
 
Jeg kunne forestille mig, at de enkelte institutioner, eller skolekredse laver forskellige aktiviteter som 
målrettet kører under et fællesmotto. 
 
Hvordan hjælpen konkret kommer til at se ud, ved jeg ikke; men det skal heller ikke være mig eller 
Styrelsen, der kommer med en færdig plan. 
 
Skulle Fællesrådet støtte ideen, vil jeg foreslå, at der nedsættes et udvalg under Fællesrådet, som så 
tager sig af det videre forløb. 
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Derfor også forslaget om en aktion i skoleåret 2015/16 eller 2016/2017. Så vil der være tid til at drøfte, 
planlægge og forberede, hvordan sagen bedst kan gribes an. 
 
Ved en sådan aktion er vi – børn, forældre og medarbejdere - med til at formidle, at vi kan være med til 
at forandre og forbedre verdenen en lille smule.  
 
Lad os gøre det sammen med og for UNICEF og dermed for de børn, der lever under trange vilkår. 
 

 

 

Udo Jessen 


