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Produktionsskole kæmper for unge
i Kenya

Andre unge i Frederikshavn er velkomne til at deltage i kampagnen.

Eleverne på Frederikshavn Produktionsskole går i front i en oplysnings- og indsamlingskampagne for indflydelse og
arbejde til unge i Kenya. Det skriver skolens forstander, Carsten Meldgaard, i dette indlæg.
Vi går her i vores egen lille verden og tror, at vores egne problemer er kæmpe store, men hvis vi sætter det hele i et større perspektiv,
er vores problemer i virkeligheden minimale, hvis vi f. eks. sammenligner os med de kæmpe problemer, Kenyas unge kæmper med.
Kenya har et befolkningstal på ca. 40 mio. indbyggere, hvoraf ca. 75 procent er under 30 år. Til sammenligning er kun ca. 36 procent
af Danmarks befolkning under 30 år. Af den store gruppe unge kenyanere er 40 procent uden arbejde.
Efter et lærerigt besøg i Kenya har nogle unge fra Den Økologiske Produktionsskole i København (DØF)(Ung Aktion) og Mellemfolkeligt
Samvirke besluttet at tage kampen op og aktionere for en indsamling til fordel for Kenyas unge.
Den Økologiske Produktionsskole og Mellemfolkeligt Samvirke er gået sammen med flere af landets produktionsskoler, så vi i
fællesskab kan indsamle de ca. 2,4 mio. kr., som Mellemfolkeligt Samvirke regner med, at vi kan samle ind. Dette svarer til at hver
tilmeldt produktionsskole skal indsamle omkring 45.000-50.000 kroner.
Under besøget i Kenya fik de unge mennesker øjnene op for, hvor små vores problemer er herhjemme i Danmark i forhold til i Kenya.
Eksempelvis tvinges mange helt unge piger til at prostituere sig selv for overhovedet at kunne overleve. Ved at gøre dette udsætter de
sig selv for en kæmpe AIDS- og HIV-smittefare - ud over dette bliver disse kvinder ofte udsat for voldelige kunder, og kunder, der
efterfølgende nægter at betale.
Derudover er der et stort stofmisbrug blandt de unge og som følger deraf megen kriminalitet Det bliver på denne måde som en
selvforstærkende ond cirkel. DERFOR skal vi hjælpe de unge i Kenya med at komme ind i en positiv cirkel.
Frederikshavn Produktionsskole sendte efter invitiation to elever og en lærer til at deltage i en række workshops på Den Økologiske
Produktionsskole for at samle ideer ind til, hvordan vi som skole og lokalsamfund kan bidrage til at føre dette projekt ud i livet.
Dette munder nu ud i en række arrangementer og tiltag, der vil finde sted i april, som er den officielle kampagnemåned. Derudover er
der en landsdækkende indsamling 8. maj.
Torsdag 10. februar 2011 havde Frederikshavn Produktionsskole besøg af fire elever og en lærer fra Ung Aktion-linjen på DØF, som
holdt foredrag, viste et fantastik diasshow og efterfølgende gennemførte workshops for at finde frem til, hvilke arrangementer vi i
Frederikshavn kan stable på benene i kampagnemåneden.
Er der andre ungegrupper i Frederikshavn, som vil deltage i Ung Aktion, kan de rette henvendelse til Frederikshavn Produktionsskole
eller besøge hjemmesiden: www.ungaktion.dk.

