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Årsrapport 2018
2018 var et meget begivenhedsrigt år for BH.DK. En masse nye initiativer blev
taget og vi fik skabt stor opmærksomhed omkring organisationen, både i
Danmark og i Sierra Leone samtidig med at de tre oprindelige projekter i
organisationen blev videreudviklet.
Jeg vil skitsere udviklingen og aktiviteterne i vores ex-prostitutions projekt, i
handicap projektet samt i projektet i at støtte specielt talentfulde børn og unge
fra mindre privilegerede familier. Desuden vil jeg fortælle om vores nye initiativ i
forhold til, at medvirke til og understøtte oprettelsen af en organisation for unge
prostituerede i Sierra Leone. Organisationen fik navnet Pink Power og er en
organisation, der hjælper misbrugte piger og kvinder, der grundet fattigdom og
kampen for overlevelse er tvunget ud i prostitution. Dog er det vigtigt at tilføje at
organisationen

ikke

støtter

prostitution,

grundlæggende menneskerettigheder.
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EX-PROSTITUTIONS PROJEKTET :
I ex prostitutions projektet stod vi overfor nogle basale udfordringer. En del af de piger
vi havde i projektet, havde efterhånden været med os i en del år. Mellem 2-4 år og var
nået langt i deres uddannelse. Flere af dem var færdige med deres uddannelse som
henholdsvis syersker, frisører og tjenere. Desuden var et par af pigerne færdige med
det der svarer til gymnasiet i Danmark. De var nu alle mellem 19 og 21 år og skulle tage
næste skridt i livet. Vi aftalte med de 8 piger det drejede sig om, at vi ville betale deres
husleje i de boliger de fandt i det næste år, men at de derefter stod på egne ben.
Selvfølgeligt var det vanskeligt både for vores organisation og for pigerne. Vi havde
givet dem et trygt sted at bo, mad, uddannelse, lommepenge og gennem vores ansatte
og frivillige i Brighter Horizons, SL også kærlighed, relationer og netværk. Vi havde
været medvirkende til at tage dem ud af prostitution, håbløshed og seksuelle overgreb
og nu var tiden kommet til at de skulle stå på egne ben. Heldigvis gik processen over alt
forventning. Alle pigerne er i dag i job og ingen af de 8 er faldet tilbage i prostitution.
Da de 8 piger flyttede fra huset tog vi 8 andre ind. Helt unge piger mellem 13-15 år
gamle. Denne gang piger der ikke havde været i prostitution så lang tid og ikke var helt
så mærkede og ødelagte, som de første piger vi tog ind i projektet. Den første måned
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efter de ”gamle” piger flyttede tog vi tre nye ind. Efter en måned tre yderligere og
måneden efter de sidste 2. Vi gjorde meget ud af at fortælle om vores forventninger og
krav til dem. De skulle virkelig ville forandre deres liv og skulle kappe forbindelsen med
store dele af de forbindelser, de havde fået igennem deres job som prostituerede. De
skulle desuden være parate til at komme tilbage til skolen og være pligtopfyldende
både i forhold til deres skolegang, men også i forhold til huslige pligter i huset. Vi tog
de nye piger ind i løbet af sommeren 2018.

Samtidig begyndte en tanke at spire i vores samarbejde med Brighter Horizons, SL.
Begge vore organisationer kunne godt tænke os at gøre mere. At hjælpe og støtte flere
end de 8-10 unge prostituerede i havde råd til og mulighed for at have i vores exprostitutions hus. Vi holdt i løbet af foråret 2018 mange møder, hvor vi diskuterede
hvordan vi kunne ramme en bredere målgruppe. Vi havde et stort kendskab til
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prostitutionen i landet og et stort netværk af prostituerede piger og kvinder, der kendte
til vores arbejde. Vi blev dagligt kontaktet af piger, der gerne ville ud af prostitution og
komme ind i vores program. På mange områder følte vi os magtesløse. Vi vidste at der
var mere end 40.000 prostituerede i Freetown og vi kunne hjælpe omkring ti af dem
årligt. Brighter Horizons, SL fik ideen med at skabe en organisation for de prostituerede
i Freetown. En organisation der skulle ledes og styres af kvinder og hovedsaligt kvinder
der selv havde været i prostitution. Den var vi med på i Brighter Horizons, DK. Vi
arrangerede en masse workshops i løbet af sommeren, hvor vi inviterede nogle af de
mange kvinder i vores netværk der var fanget i prostitution. Her udvalgte vi en
arbejdsgruppe blandt pigerne/kvinderne, der var interesserede i at stifte deres egen
organisation og hjælpe deres medsøstre. Interessen var overvældende og historierne
vores organisationer blev præsenteret for var hjerteskærende. Vigtigst af alt var dog at
vi fik udvalgt nogle kvinder som fortalere for den nye organisation. Vi udvalgte i første
omgang 20 som alle enten var prostituerede eller tidl. prostituerede. Langsomt
begyndte organisationen at tage form. I denne periode fik vi også besøg af Line Baun
Danielsen i projektet. Hun afholdte tre workshops, hvor hun underviste bl.a. i
kommunikation og formidling. I løbet af efteråret/start vinter afholdte vi desuden
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nogle store seminarer hvor vi inviterede rigtig mange potentielle medlemmer af den
kommende organisation. Vi blev løbet over ende. Umiddelbart havde vi regnet med
mellem 30-50 deltagere, men der kom omkring 100. Hvis vi havde gjort mere for at få
de prostituerede piger og kvinder til at møde op, var der dukket flere hundrede op,
hvad vi ikke havde kunne håndtere. Hverken økonomisk eller organisatorisk. Dette blev
starten til det vi havde regnet med skulle hedde SWO(Sex Workers Organisation), men
som kom til at hedde Pink Power. Et navn som pigerne i organisationen selv ville have.
Vores workshops i Oktober/nov/dec 2018 var finansieret af Cisu.

HANDICAP PROJEKTET
Projektet fungerer stadig exceptionelt godt.
Især takke være projektleder Vidal Koroma.
Han er meget tæt på de handikappede
drenge/mænd og virkeligt engageret og
kompetent. Dette projekt har dog også
undergået en del forandringer. Ligesom i Exprostitutions prostitutions projektet er der
nogle af de handikappede der er blevet ”for
gamle”, og hvor det er naturligt, at de er
kommet ud for at stå på egne ben. Vi har
lavet samme aftale med de mænd det drejer
sig om, i alt 5, som vi gjorde med pigerne. Vi
betaler deres bolig, det næste år så de kan
fokuserer på at få deres liv til at fungerer
uden at skulle føle sig pressede og stressede i
forhold til at skaffe penge til husleje. Tre af de
5 har fået jobs. To som Keke chauffører og
den sidste som skrædder.
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Vores farvel til de fem handicappede mænd, betyder at vi har taget 5 helt unge drenge
ind i huset og det har indtil videre været gnidningsfrit. De er bare glade og
taknemmelige for at få muligheden, for at blive en del af projektet.
Vores handicap projekt er desuden flyttet til et nyt og bedre hus. Det er større og har
en bedre standard. Desuden voldte den tidligere udlejer en del besvær. Han var ofte
provokerende og nedladende overfor de unge mænd i vores projekt, hvad der
naturligvis var helt uacceptabelt. Vidal havde mange ophedede skænderier med ham,
og stod selvfølgeligt op for drengene.

I det nye hus har vi desuden indrettet kontorafdeling for både Brighter Horizons,SL
samt Pink Power. Dette er blevet et stort tilløbsstykke både for unge prostituerede der
opsøger Pink Power for at få støtte og vejledning, samt for unge handicappede i
området der søger fællesskabet med vores unge handicappede i Brighter Horizons.
2019 vil være et år, hvor vi har meget fokus på at forbedre forholdene for vores
handicappede drenge. Ud af de 22 unge drenge og mænd vi har i huset, har vi kun haft
økonomisk mulighed for at betale uddannelse for 8 af dem, hvilken er meget
utilfredsstillende for os. De øvrige 14 har selvfølgeligt et bedre liv en tidligere, hvor de
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var hjemløse og tvunget til at tigge på gaden, men vi har en klar ambition om at vi skal
bringe dem et sted hen i tilværelsen, hvor de kan stå på egen ben. Og her er en
uddannelse nødvendig. Derfor er vores ambition, at alle de handicappede i huset, skal
være i gang med en uddannelse senest i løbet af dec. 2019. Vi har forskellige events
planlagt i 2019, netop for at skaffe økonomien til dette. Udover dette køber vi 3
symaskiner til huset så de selv kan generere indkomst gennem dette. Flere af drengene
er virkeligt dygtige til at sy tøj.

PROJEKTET FOR SPECIELT TALENTFULDE BØRN
Vi må erkende, at vi ikke har brugt så meget tid og energi på dette projekt i BH.DK.
Vores initiativer specielt i forhold til oprettelsen af Pink Power, har været virkeligt
tidskrævende. Dette har betydet, at det har været BH.SL der for 95% vedkommende
har kørt dette projekt og har haft den primære kontakt med de børn og familier, vi har
i projektet. Det er dog stadig os i BH.DK der financierer projektet. Bortset fra det ligger
det godt i tråd med vores målsætning i BH.DK. At overdrage en masse ansvar og arbejde
til BH.SL. Indtil videre er det vores klare opfattelse at BH.SL har helt styr på dette
projekt. De har ugentlig kontakt med børnene og deres familier og rapporter hver
måned skriftligt videre til os.

Jeg vil slutte denne rapport med at konstatere at 2018 har været en fantastisk år for
vores projekter i Sierra Leone. Specielt ideen med at oprette Pink Power har vist sig
som et meget tiltrængt initiativ i forhold til, at arbejde for sårbare unge piger og
kvinders basale menneskerettigheder og værdighed. Vi har været overvældede over
den kolossale interesse, der har været omkring Pink Power. De prostituerede i
Freetown har en helt ekstrem grad grebet denne chance, for at skabe deres egen
forening. Det forpligter både BH.DK samt BH.SL. 2019 kan og skal blive året hvor Pink
Power bliver et talerør for unge, sårbare og udnyttede kvinder i Sierra Leone.
Med venlig hilsen
Erik Rasmussen / Chairman of the Board
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