FORTALERE FOR BØRNS
RETTIGHEDER
Om rettigheder, børn og unge i Filippinerne
Da FN’s Børnekonvention blev udarbejdet i
1989, lovede verden alle børn at beskytte og
fremme deres ret til at leve og trives, til at lære
og vokse, og til at nå deres fulde potentiale. Det
betyder blandt andet, at alle børn har ret til at
blive beskyttet mod krig, seksuelt misbrug og
vold.
Børnekonventionen skulle give stemme til
verdens børn rettigheder. Desværre er det ikke
alle steder, at denne stemme tillægges vægt,
mange steder anses børn stadig for at være
mindre værd og deres rettigheder overses.

BØRN IKKE EN PRIORITET
Filippinerne har en trist fjerdeplads over lande
i verden med flest børneprostituerede. Det
estimeres, at omkring 100.000 børn årligt
bliver udsat for trafficking og bringes til
udlandet eller større byer i Filippinerne, hvor
de bliver udsat for vold, tvang og seksuelle
overgreb. Størstedelen af ofrene er 14-17 årige
piger fra de fattigste dele af landet.
Den filippinske regering prøver at gøre noget
ved problemet. Den har vedtaget flere love mod
udnyttelsen af børn og udstedt guidelines, der
skal beskytte børnene. Svag implementering af
lovene betyder dog, at indsatsen mod de
forfærdelige overgreb ikke er særlig effektiv.
På lokalt niveau er lovene ineffektive, fordi der
ikke er politisk vilje til at gøre børns problemer
til en prioritet. I Filippinerne er der nedsat
såkaldte Landsbyråd for børns beskyttelse, men
det estimeres, at kun omkring 30% af dem
fungerer optimalt.
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ET FORTALERVIRKSOMHEDSPROJEKT
I et fortalervirksomhedsprojekt forsøger Viva
Danmark og deres filippinske
samarbejdspartner, Philippines Children’s
Ministries Network (PCMN), at gøre noget ved
problemet. Formålet med projektet er at
reducere, forebygge og skabe opmærksomhed
om seksuel misbrug af børn.
Fordi de trosbaserede organisationer – som
PCMN – er til stede i selv de mest fjerntliggende
landsbyer og blandt de fattigste og mest
marginaliserede, har de bedre forudsætninger
for at oplyse om børns rettigheder, der hvor
problemerne opstår. Og for de kirkelige
organisationer er den rettighedsbaserede
tilgang en helt central del af arbejdet mener
Maria Fe Foronda, der er leder af PCMN.
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- Vi bruger den rettighedsbaserede tilgang,
men også det bibelske syn på menneskelig
værdighed, fortæller hun.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling anser
den rettighedsbaserede tilgang i
udviklingsarbejdet som central.

Projektet har trænet 191 unge i tre forskellige
regioner i Filippinerne som fortalere mod
seksuelt misbrug af børn. De har været
involveret i kampagner på de sociale medier,
på skoler og universiteter, og så har de trænet
9.000 unge til at gøre som dem. Projektet
betyder, at der sættes ind over for den
manglende politiske vilje og den manglende
viden om børns rettigheder.

Udviklingsprojekter, der bygger på den
rettighedsbaserede tilgang, søger at ændre de
strukturer, der skaber ulighed og fattigdom.
Arbejdet udføres på baggrund af det princip, at
alle mennesker er lige, og at alle har ret til
udvikling og muligheder. Der er tale om en fælles
forpligtigelse til at fremme udvikling og
retfærdighed blandt alle mennesker, da alle har
de samme fundamentale og ufravigelige
menneskerettigheder. Den rettighedsbaserede
tilgang til udviklingsarbejde betoner desuden, at
der ikke er tale om velgørenhed eller om blot at
opfylde de umiddelbare behov for de mennesker,
der er en del af et projekt.

INDDRAGELSE AF DE UNGE
Projektet har indtil nu været er en stor succes.
Og det er ikke helt tilfældigt. De unge har ikke
tidligere været målgruppe for træning og
kapacitetsopbygning i forbindelse med
fortalervirksomhed mod seksuel misbrug af
børn. Det så Viva og PCMN som en uudnyttet
ressource.
- Unge har masser energi, og de har interesse I
at udøve deres rettigheder. Deres
ungdommelighed og idealisme kan virkelig
være til stor nytte, når de efter deres træning
skal være fortalere for andre børn og unge,
forklarer Arne Kristensen, der er leder af Viva
Danmark.
De unge har ikke bare modtaget træning. De
har været inddraget i hele projektet – lige fra
udviklingen, til den demokratiske udvælgelse
af de 191 unge til udførelsen. I øjeblikket er de
med til at skabe projektets anden fase, der
forventes at starte i 2016 ⦁

Dette eksempel viser inddragelse af den
rettighedsbaserede tilgang i projektet, dels ved
en eksplicit reference til og afsæt i FN’s
Børnekonvention, der anerkender børns
rettigheder, og dels ved den store inddragelse af
de unge, som får en aktiv rolle at spille både i
planlægningen og gennemførelsen af projektet,
hvilket er med til at skabe værdighed for denne
målgruppe.
I 2014 gennemførte DMRU et læringsreview, der
afdækker forskellige medlemsorganisationer og
deres Syd-partneres arbejde med den
rettighedsbaserede tilgang i deres projekter.
Læs mere på www.dmru.org/rettigheder

