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Vi har brug for danskernes hjælp, hvis vi skal sikre en bedre fremtid for verdens
børn. I aften klokken 19 kan vi alle sammen være med til at give børn på flugt et
trygt sted at bo, skriver generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp
NÅR KRIGE OG katastrofer raser, er det oftest børnene, der må betale den højeste
pris. De bliver revet ud af deres trygge rammer, mange mister både forældre og
søskende, og inden livet for alvor er gået i gang, er de mærket for altid – både
psykisk og fysisk.
Lige nu er flere end 35 millioner børn på flugt. De er uskyldige ofre for voksnes
handlinger, og derfor skal vi finde næstekærligheden og viljen til at hjælpe dem. Vi
har nemlig brug for de næste generationer.
Børn og unge er fremtiden. De er vores håb. De udfordrer os på vores værdier, og de
holder os konstant på dupperne.
Her tænker jeg ikke kun på mine egne sønner, når de prøver at overbevise mig om, at
Post Malone er det vildeste inden for musikken, eller at blottede ankler skal være en
del af min garderobe.
I stedet tænker jeg på de millioner af børn og unge, der tør råbe de voksne op og gå
forrest. Det så vi i 2019, der blev et protest-år, som flere har sammenlignet med det
ikoniske år 1968.
Millioner af børn og unge gik på gaden i hele verden i byer som Beirut, Phnom Penh,
New York og København – ikke nødvendigvis med den samme dagsorden, men alle
steder med krav om en værdig fremtid, hvor politikerne prioriterer en grønnere
klode og basale rettigheder, som skolegang og ytringsfrihed.
Børn og unges engagement og protestvilje viser, at de – bedre end nogen andre –
forstår, at det er dem og deres kommende børn, der kommer til at betale den højeste
pris for verdens store kriser.
Ifølge FN har der aldrig været flere mennesker på flugt, og næsten halvdelen er
under 18 år. Når børn bliver drevet på flugt, betyder det, at barndommen bliver revet
i stykker. Et liv med skole, leg og venner bliver erstattet af en konstant kamp for helt
basale ting som vand, mad og tag over hovedet.

I dag er det igen Danmarks Indsamling. For 14. gang går DR og 12 af de største
humanitære organisationer sammen om at samle penge ind til verdens fattigste og
mennesker i nød.
I år går pengene til børn, der lever et liv på flugt. Børn er lette ofre for overgreb, vold
og sygdomme. Og børn i nød ser ting, ingen forældre ønsker, deres børn skal se, og
de kæmper hver dag for at overleve i en grusom virkelighed.
Et af de steder i verden, hvor alt for mange børn er overladt til sig selv, er Cambodja
i Sydøstasien. Kombinationen af ekstrem fattigdom og tvangsfordrivelse har tvunget
mange til at migrere eller flygte. De ender typisk som illegale immigranter i
nabolande som Thailand eller som gadebørn i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh.
Her lever de under kummerlige vilkår med begrænset adgang til vand, mad og skole.
I kampen for at hjælpe børn på flugt må vi ikke glemme forældrene.
Når jeg besøger flygtningelejre og slumområder i verdens fattigste lande, hører jeg
hver gang forældre fortælle, at de er flygtet for at give deres børn en bedre fremtid.
De har ikke haft andet valg, hvis de vil sikre, at børnene kan få mad og komme i
skole.
Derfor ønsker vi i Folkekirkens Nødhjælp at bruge pengene fra Danmarks
Indsamling til at hjælpe sårbare cambodjanske børn, der lever et liv på flugt. De er i
stor risiko for misbrug, udnyttelse og trafficking.
Lige nu lever 45 procent af Cambodjas børn i fattigdom, og særligt
klimaforandringerne holder udviklingen nede og kan forværre livsvilkårene for
endnu flere familier.
Vi har brug for danskernes hjælp, hvis vi skal sikre en bedre fremtid for verdens
børn. I aften klokken 19 kan vi alle sammen være med til at give børn på flugt et
trygt sted at bo.
Vi kan sørge for, at nogle af de mest udsatte børn får en uddannelse og dermed en
vej ud af fattigdommen.
Birgitte Qvist-Sørensen er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

