
 

CASE 2: HVAD KAN HOLDE BØRN FRA SLUMKVARTERET 

VÆK FRA GADELIVET OG EN KRIMINEL LØBEBANE? 

Honduras er for nyligt kåret som verdens farligste land, på grund 

af landets høje mordrate. Narko- og bandekriminalitet ligger bag 

meget af volden, der især præger de fattigste områder af de 

største byer. For eksempel har børn i et af hovedstadens 

slumkvarterer Suyapa ofte en slægtning eller en ven, der sidder i 

fængsel for voldsrelateret kriminalitet. 

Et konkret eksempel på et tiltag: 

En af de største udfordringer for børn og unge i Suyapa, er at mange bruger meget tid på gaden, 

og ender i kriminalitet. Derfor er det vigtigt at skabe et alternativ for disse børn. Helt konkret har 

Mario Rosales startet et ungdomsprojekt midt i Suyapa. Her er der omkring 12 unge volontører 

tilknyttet. En af disse hedder Edwin. Han leder hver fredag fra 15.00-18.00 en gruppe på 20-25 

unge fra Suyapa. Alle 13-16 årige kan deltage, men har man meldt sig til har Edwin og de andre 

volontører en forventning om, at man møder op. Til møderne holder Edwin først et oplæg om 

værdier, som fx venskab, respekt, fællesskab osv. Efterfølgende laver de en aktivitet, som 

omhandler den pågældende værdi. I Edwins grupper spiller de derefter fodbold, og slutter med en 

snack. Andre grupper laver kunstneriske aktiviteter inden snacken. 

Spørgsmål 1:  

Nævn 3 udfordringer for børn, der vokser op i Suyapa. 

Spørgsmål 2: 

Hvad kunne man gøre for at hjælpe børnene med at overkomme disse udfordringer? 

Spørgsmål 3: 

Forestil jer, at I får doneret 100.000 kr. fra en velgørende fond til at gøre noget for børn og unge i 

Suyapa. Hvordan ville I bruge pengene? Hvilke udfordringer kunne der være forbundet med at 

bruge pengene på denne måde? 

Spørgsmål 4: 

Tror I, jeres løsningsforslag vil være bæredygtigt/have en effekt på Suyapas børn og unge på sigt? 

 


