FREDAG D. 31 NOVEMBER 2008

Denne Avis
Fremmed mad
hitter.
- Mad fra
andre lande
har fået en
plads i danskernes hjerte .
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Adoption er almindeligt

Finans krisen
rammer verden.
- Finans Krisen rammer
verdens lande,
som en forhammer.
Side 2
Tegnet af Anna K. Leerhøy.
Danmark ønsker ligestilling
i verden.
- Udviklingsminister Ulla
Tørnæs vil
have verden
mere ligestillet.
Side 2

Verdensomspændende
traditioner.
- Lande bruger hinandens traditioner.
Side 2

Bøgh kok og tjener
ud af huset.
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Adoption er blevet mere og
mere almindeligt. Det er
blandt andet på grund af, at
det er blevet meget nemmere
at kommunikere med andre
lande.
Af Sally B. Cordes.
Det bliver i dag mere og mere
normalt at se adopterede børn i
skolerne. Det er blevet meget
populært at adoptere udenlandske børn, så der er lang ventetid
på det.
Else Marie Andersen, som selv
har adopteret tre børn, fortæller
om, hvordan det har udviklet
sig fra, da hun adopterede sit
første barn, til hun adopterede
det sidste.

Adoptioner fordelt på lande
År
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Kina

177
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207
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65
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65

30

37

56
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46

40

19

19

13

72

44

51

Colombia

59

38

37

37

26

Etiopien

40

41

30

38

39

Sydafrika

13

26

46

43

42

Bolivia

14

20

30

22

13

Thailand

10

17

16

16

31

Tjekkiet

16

18

13

10

9

5

5

7

2

6

Indien

”De to første gange, vi adopterede, var det fra Filippinerne, og Sydkorea
sidste gang var det fra SydkoVietnam
rea,” siger hun.

Hun fortæller, at det faktisk er
blevet sværere at adoptere, da
der er kommet mange regler, og
der ikke er så mange hjemløse
børn mere. Landene er blevet
”Der har aldrig været problemer rigere, så de selv kan forsørge
med at adoptere. Det var dog
børnene.
nemmest at adoptere første
gang, som var i 1985, fordi det Else Maries børn er i dag 23, 20
var der, der var flest børn, og
og 13 år, og de har ikke haft
der var ikke så mange regler,
nogen problemer her i Dansom der var sidste gang,” formark.

Filipinerne

Ved du hvor dit tøj kommer fra?
Der er for mange, der udnytter børnekræfter til arbejde,
og UNICEF prøver at få det
stoppet, men det er svært.
Af Pernille Lysgaard Kristensen og Simone Green.
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tæller Else Marie. Men hun siger også, at der heller ikke var
problemer med at adoptere de
andre to gange. Hun siger dog,
at man skal igennem en hel
masse samtaler og undersøgelser, inden man må adoptere.
”Vi var heldige, at vi fik lov at
adoptere hele tre børn, fordi
man normalt får nej tredje
gang.”

Børnearbejde finder sted i hele
verden, og mange butikker
sælger ting, der er lavet med
børnekræfter. Men nogle butikker ved ikke engang, om
deres tøj er lavet af børn.

Der er ca. 158 millioner børn i
hele verden, der bliver udsat
for børnearbejde. Der er 7 forskellige slags typer børnearbejde.
Der er husarbejde, gældsarbejde, kommerciel seksuel udnyttelse, industri- og plantage arbejde, gadearbejde, arbejde for
familien og pigearbejde.
Det hele er skadeligt arbejde
for børnene. F.eks. kan børn
blive udsat for at stå en hel dag
med farlige kemikalier op til

knæerne, og de kan blive udsat
for at arbejde 16 timer om dagen, uden at de tjener ret meget.
Globus har besøgt en tøjbutik i
Holstebro for at undersøge
deres holdning til børnearbejde.
Det Globus fandt frem til var,
at butikken ikke var sikker på,
om de solgte tøj, der var lavet
af børn. Butikken ville ikke
afvise, at de kunne finde på at

købe tøj, der var lavet af børn,
hvis de fik et godt tilbud. En af
de ansatte i butikken synes, at
UNICEF gør et godt stykke
arbejde, men han kunne ikke
selv finde på at støtte det.
UNICEF og Red barnet er
nogle eksempler på to foreninger der er i fuld gang med at
stoppe Børnearbejde. Det er
selvfølgelig svært, da der er
mange, der bruger børnearbejde hemmeligt mellem familierne.

