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Resumé 
En stigende strøm af unge mayamænd og -kvinder fra Guatemala 
forsøger hvert år at nå til USA som illegale indvandrere. Det er unge 
uden uddannelse og job, som lever i fattigdom og med vold, utryghed 
og daglig diskrimination i deres eget land alene på grund af deres 
indianske oprindelse. Derfor søger de lykken i USA. Drømmen ender 
dog ofte som et decideret mareridt, når de unge begiver sig ud på en 
farlig rejse i menneskehandlernes vold.

IBIS’ Operation Dagsværk-projekt ”Med Livet på Spil” vil gennem 
oplysning og kampagner skabe ny debat om årsagerne til og 
problemerne ved de unges massive flugt fra landet. De unge er 
vigtige aktører i at skabe forandringer i et stivnet samfund, og i 
dag ligger muligheden åben: For første gang længe ser en spirende 
demokratiseringsbevægelse, sat i gang af unge på sociale medier, 
dagens lys i det opdelte samfund.

Operation Dagsværk-projektet vil give de unge et reelt alternativ til den 
livsfarlige rejse og det hårde liv som illegal indvandrer i USA. Sammen 
med en række lokale organisationer og samarbejdspartnere vil projektet 
skabe uddannelse, jobs og politisk handlekraft for de unge mayaer i 
Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land.   

Det skal ske gennem målrettet faglig uddannelse af de unge mayaer, 
hjælp til, at de kan komme i gang med deres egen lille virksomhed, 
personlig rådgivning af dem, som har oplevet vold og diskrimination, 
lokale og nationale kampagner, dialog med kommunerne og 
erhvervsdrivende, organisering af de unge samt ved at søge 
indflydelse på den politik, regeringen og det internationale samfund 
fører i og over for Guatemala.

Den danske regering vil nu helt fjerne udviklingsbistanden til 
Latinamerika. Det vil skade arbejdet med oprindelige folks 
rettigheder, som IBIS har kæmpet for de sidste 25 år. Med dette 
Operation Dagsværk-projekt kan vi fortsat arbejde for mayaernes 
rettigheder i Guatemala.

 

Problemet 
• Ringe uddannelsesmuligheder og stor ungdomsarbejdsløshed 
holder unge mayaer i et stramt fattigdomsgreb

• Ulighed, fattigdom, diskrimination og racisme får hver eneste dag 
omkring 150 unge under 25 år til at forlade Guatemala

• Rygter og fejlinformationer om USA’s migrationspolitik er med 
til at lokke de unge ud på en farlig rejse, som menneskesmuglere 
tjener kassen på

• Af de omkring 120.000, som rejser mod USA, bliver omkring 
halvdelen arresteret og sendt hjem

Løsningen 
• At få arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regerin-
gen til at forbedre deres politik over for de unge

• Uddannelsestilbud og støtte til at komme i arbejde eller starte egen 
virksomhed, så de unge kan realisere deres drømme i Guatemala

• Gennem engagerende kampagner at få troværdig og reel viden om 
den farlige rejse, menneskehandlernes motiver og risikoen for hjem-
sendelse ud til de unge og deres familier

De er med
Projektet gennemføres af IBIS sammen med to guatemalanske 
organisationer, DESGUA og CEIBA, som har stor erfaring med 
uddannelse og aktiviteter, der skaber muligheder for de unge i landet.

Budget og periode 

Projektet starter i 2017 og varer i tre år.  
Budgettet er på fire millioner kroner.
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Fakta om Guatemala
 
BEFOLKNING: 15,5 millioner mennesker – heraf 45 procent 
oprindelige folk/mayaer

I USA: 10 procent af Guatemalas befolkning bor i dag i USA

ALDER: 65 procent er under 30 år

Fattigdom:
• 50 procent af befolkningen lever i fattigdom uden adgang til 
uddannelse, sundhed og sikkerhed

• 22 procent af befolkningen lever i ekstrem fattigdom
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Giovani López, bokser, rapper og aktiv i DESGUA, som er 
partner i Operation Dagsværk-projektet og driver café RED, hvor Giovani 
arbejder. Selv blev han som 25-årig smidt ud af USA, hvor han havde boet, 
siden han var tre. I dag er han rollemodel for unge i Guatemala: 

”Da jeg kom tilbage for fem år siden, var det svært. Jeg kendte 
ingen og kom uden en krone på lommen. Så DESGUA blev 
nærmest mit hjem. Nu føler jeg mig hjemme og vil skabe ”The 
Guatemalan Dream” sammen med andre unge. Café RED 
er en del af den drøm. Her kan du blive kok. Der er brug for 
uddannelse af de unge. Når det handler om at ændre et land, er 
uddannelse det allervigtigste.” 

Målgruppe og projektområde
Projektområdet omfatter landsbyerne i otte små landkommuner og 
Quetzaltenango, der med mere end 500.000 indbyggere er landets næststørste by.

De unge, lige mange kvinder og mænd, er aktive medspillere i alle projektets 
aktiviteter. På den måde lærer de at organisere sig og involvere kvinder og 
mænd på lige fod – kompetencer, de kan trække på, når projektet er slut.

Den primære målgruppe er unge mayakvinder og -mænd mellem 15 og 25 år, 
som bor i det vestlige højland omkring storbyen Quetzaltenango. Der er stor 
risiko for, at netop disse unge vælger at tage ud på den farefulde flugt mod 
nord. Mange er blevet deporteret eller har opgivet rejsen undervejs.
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Det vil vi opnå
• Godt 700 unge mayakvinder og -mænd får handlekraft og mulighed 

for at skabe en positiv fremtid i Guatemala. 

• 500 unge tilegner sig nødvendige faglige og sociale kompetencer, 
kommer i arbejde eller starter deres egen lille virksomhed.  

• Projektets godt 700 unge og deres netværk engagerer sig i udvik-
lingen af deres lokalsamfund samt i at påvirke lokale og nationale 
politikker.

• 50.000 unge, deres familier og indbyggerne i projektområdet får 
førstehåndskendskab til de negative konsekvenser af migrati-
on og flugten mod nord. 

• Mindst en million mennesker hører via lokale og landsdækkende 
kampagner, radiospots og sociale medier om projektet.  

• Kampagner og fortalervirksomhed bidrager til nye initiativer 
og politikker, der skaber uddannelse og jobs for de unge, større 
sikkerhed og bedre levevilkår.

• Færre unge vælger at søge lykken som illegale indvandrere 
i USA.

The American 
Dream og knuste 
drømme  
Hvert år forlader over 120.000 mennesker Guatemala. Langt de 
fleste rejser til Mexico, hvorfra de forsøger at komme ind i USA. 
Flertallet tilhører Guatemalas oprindelige folk – og er oftest unge 
mayaer. De flygter fra ekstrem fattigdom og en rå hverdag uden 
adgang til uddannelse eller arbejde. For dem er udsigten til et 
hårdt arbejde som hushjælp, opvasker på en restaurant eller som 
daglejer i en frugtplantage i USA langt mere tiltrækkende end 
et trøstesløst liv i Guatemala. Folk fra Guatemala tilhører den 
tredjestørste gruppe af latinamerikanske indvandrere i USA, kun 
overgået af folk fra Mexico og El Salvador. 

Der lever omkring 1,6 millioner guatemalanere i USA; det svarer 
til 10 procent af Guatemalas befolkning. Godt halvdelen lever 
som illegale indvandrere uden rettigheder, sikkerhed, uddannelse 
eller adgang til et sundhedsvæsen. Langt størstedelen af de 
guatemalanske immigranter har kun en kort uddannelse og ringe 
muligheder for at finde et værdigt arbejde. Så også i USA oplever 
de fattigdom, diskrimination og racisme, foruden det store savn 
af familie, venner og kendte omgivelser. 

For de fleste foregår rejsen mod nord med hjælp fra et stigende 
antal menneskesmuglere. Det er dyrt, og familierne må 
gældsætte sig for at betale de 40.000 kroner, rejsen og hjælpen 
ofte koster. Som regel pantsætter de familiens hus for at skaffe 
pengene. Men langt fra alle, der søger mod nord, får mulighed for 
at blive. I 2014 blev 51.000 guatemalanere deporteret fra USA, og 
45.000 fra Mexico. 14 procent af disse var kvinder, og mere end 
8.000 børn og mindreårige. Og tallet stiger stadig. 

At blive sendt tilbage til Guatemala medfører ikke blot knuste 
drømme, men også en højere grad af fattigdom, da de penge, 
der blev lånt for at betale rejsen, nu skal betales tilbage. For 
de unge, der bliver deporteret, er udsigten til uddannelse og 
arbejde meget begrænset, og en del ender derfor i kriminalitet 
og prostitution. Andre vælger i desperation at gøre forsøget 
igen. Interviews med deporterede viser, at over halvdelen har 
tænkt sig at prøve lykken endnu en gang. 

”BÆSTET” kaldes dette godstog, som kører gennem Mexico, og som mange unge mayaer 
vælger at springe på. Det gælder om at holde godt fast, så man ikke ryger af toget. Rejsen 
oven på ”Bæstet” har kostet migranter både liv og lemmer. 

Pigerne ved, at seksuel udnyttelse 
er en del af omkostningerne ved 
rejsen. Overgrebene begås af 
menneskehandlere, af rejsefæller, 
af mexicanske embedsmænd og 
af politiet. Nogle gange betaler 
pigerne en mand fra gruppen for 
at udgive sig for at være deres 
kæreste eller mand, så hun måske 
undgår voldtægt. Det er mere og 
mere almindeligt – og anbefales 
endog af menneskesmuglerne – at 
pigerne får prævention, der kan 
vare mindst en måned. 

Foto: Keith Dannemiller ©2014 iom

Foto: Keith Dannemiller ©2014 iom
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Leticia har to gange forsøgt at komme til USA. Første gang blev hun 
taget i ørkenen. Anden gang kom hun helt til Houston, hvor hun sad i fængsel i tre 
måneder. Leticia er 26 år, har kun gået fire år i skole og har svært ved at klare livet 
som alenemor til tre små børn hjemme i Guatemala. Men efter de to mislykkede 
forsøg på at komme til USA har hun en stor gæld til menneskesmuglerne og vil 
ikke prøve en tredje gang. I flere måneder efter at hun kom hjem, snakkede hun 
ikke med nogen om rejsen. Det var for svært. Det er det stadig, men hun siger:

”Rejsen er hård for kvinder. Jeg hørte om kvinder, der var døde 
i ørkenen, og om kvinder, der blev udnyttet af mænd undervejs. 
Selv så jeg en af mine veninder blive voldtaget af mafiaen. Hun 
havde det så dårligt og græd og græd. Så nu er jeg bange. Det 
er bedre ikke at tage af sted.”

Mangel på uddannelse og jobs

Josué Elias Ramirez er 16 
år gammel og bor i et lille blikskur med sin familie. 
Han drømmer om at blive håndværker, for eksempel 
tømrer, men tror ikke, at det er muligt i Guatemala. 
Derfor tænker også han på at søge lykken i USA, 
selvom han er bekymret for den farlige rejse:

“Mine forældre har ingen penge. Og det er svært at finde arbejde. Derfor vil jeg gerne 
af sted. Det kan være, at det går fint for mig. Men hvem ved, hvad der sker, når jeg 
kommer til ørkenen? Og tænk, hvis jeg ikke kommer over grænsen … Hvis det lykkes, 
er det bare fedt! For i USA kan man tjene penge.

Men jeg er bange, for der kan ske mange ting. Det kan være, at jeg dør. Og så er 
min familie efterladt uden mig og vil græde for mig.”

Foto: Keith Dannemiller ©2014 iom

Guatemala har en meget ung befolkning. 10 af landets 15 millioner indbyggere 
er børn og unge under 30 år. Af unge i alderen 13-18 år går kun halvdelen i 
skole. Størstedelen af dem, der er faldet ud af skolesystemet, tilhører mayaerne. 
Værst ser det ud for pigerne. Kun hver tredje mayapige afslutter den seksårige 
grundskole, og endnu færre fortsætter i mellemskolen.  

Mange piger har lyst til at fortsætte deres skolegang, men familiens 
økonomiske situation tillader det ikke. Hvis der er en stor børneflok, er det 
oftest drengene, der får lov til at fortsætte skolen efter sjette klasse. Guatemala 
er stadig et meget patriarkalsk samfund, hvor piger og kvinder ikke har nogen 
høj status: Pigernes plads er i hjemmet, hvor de skal hjælpe til med de daglige 
huslige pligter, eller også giftes de bort i en tidlig alder. Derfor mener forældrene 
at det er tilstrækkeligt, at de kun lærer at læse, skrive og regne. 

Officielt er der ni års obligatorisk skolegang, men uddannelse er ikke gratis. 
Der er stor mangel på offentlige uddannelsestilbud, og derfor er de fleste 
mellemskoler og gymnasier private, og det har de fattigste mayaunge ikke råd 
til. Manglende uddannelse er den vigtigste årsag til, at de unge mayaer ikke 
har adgang til ordentlige og værdige jobs. 75 procent af alle unge arbejder i 
den uformelle sektor. De unge på landet arbejder primært i landbruget som 
løsarbejdere eller medhjælpere i forældrenes små landbrug. Andre unge 
finder måske arbejde i byggeriet, i små virksomheder eller i servicesektoren. 
De unge bliver ofte udnyttet, og deres rettigheder respekteres ikke. De bliver 
underbetalt, får end ikke mindstelønnen, har ingen kontrakt eller adgang til 
sygesikring og andre sociale rettigheder. 

Mangel på arbejde og indtægt tvinger de unge til at finde andre 
overlevelsesstrategier. Stadig flere store børn og unge søger lykken længere 
mod nord i USA. 
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Ulighed og diskrimination
Guatemala er det land i Latinamerika, der har den næststørste sociale og økonomiske ulighed. Forskellen 
mellem rig og fattig er ekstrem, og landets rigdomme er koncentreret på en lille magtelite. Fattigdommen 
er koncentreret i landområderne, hvorfra den største udvandring foregår. Den ekstremt skæve jordfordeling 
er en afgørende årsag til fattigdom og den enorme ulighed mellem land og by. Mayaerne bor primært 
på landet og i bjergene, men også befolkningen i mange af storbyens slumområder lever under usle og 
urimelige forhold præget af arbejdsløshed og en voksende voldsspiral med bande- og narkokriminalitet. 
Begge dele rammer i stigende grad børn og unge.  

Mange af de konflikter, der var årsag til den 36 år lange borgerkrig, som sluttede i 1996, er endnu ikke løst: 
Social og økonomisk ulighed, racisme og diskrimination, vold, manglende retssikkerhed og tillid til staten 
kendetegner Guatemala i dag. 

Især racisme og diskrimination, både når det gælder køn og etnisk oprindelse, præger de unges liv 
og medfører, at de ofte ingen mulighed har for at kunne deltage aktivt i udviklingen af samfundet. For 
mayaerne, som er landets oprindelige befolkning, har deres eget sprog, særlige klædedragter, madvaner, 
traditioner og tro, som ikke bliver respekteret. Tværtimod opfatter den spansktalende magtelite dem som 
tilbagestående og ser ned på denne store befolkningsgruppe. Skiftende regeringer, med lav repræsentation 
af mayapolitikere, har hidtil ikke taget fat på at løse de grundlæggende årsager til ulighed, fattigdom og 
diskrimination – og den store udvandring. Derimod truer den siddende regering med at straffe forældre og 
andre pårørende, hvis de sender deres børn af sted for at søge lykken og muligheder mod nord. 

”Et guatemalansk forår” kan dog være på vej, som dette Operation Dagsværk-projekt kan spille en 
positiv rolle i. Afsløringer af enorme korruptionsskandaler og magtmisbrug har i 2015 udløst en folkelig  
bevægelse, der kræver omfattende reformer, rettigheder og retfærdighed, og ikke mindst at de gamle 
korrupte politikere smides på porten.

Rebeca Lopez Lopez er 20 år og bor i et kælderlokale 
sammen med fem yngre søskende og sin søn på 10 måneder:

”Vi lever af de småpenge, jeg kan tjene ved at vaske tøj for 
folk. Hvis jeg havde nogle, jeg turde overlade mit barn til, ville 
jeg prøve at komme til USA for at arbejde. For der er så få 
muligheder her i Guatemala, og derfor er det værd at forsøge at 
komme til USA. Jeg ønsker bare at arbejde og studere og give 
min søn et bedre liv.”
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1. De unge får en erhvervsfaglig uddannelse  

Projektets aktiviteter
• Erhvervsfaglig uddannelse og træning gennemført af de to partner-

organisationer primært inden for håndværk

• Støtte til, at de unge kan gennemføre mere specialiserede erhvervs-
faglige uddannelser. 

• Personlig rådgivning af de unge, workshops og rekreative aktiviteter

• Forhandling med undervisningsministeriet, kommuner og andre 
instanser for at skaffe nye uddannelsesmuligheder og økonomisk 
støtte til de unge under deres uddannelse

Uddannelsesaktiviteterne er tilpasset de unges specifikke behov og 
forudsætninger og de behov for kvalificeret arbejdskraft og ny viden og 
færdigheder, der er i projektområdet. Projektet vil videreudvikle de initiativer, 
de to partnerorganisationer allerede gennemfører inden for eksempelvis 
kokke-, bager- og frisørfaget, neglepleje, syning, svejsning og serigrafi, og 
støtte nye innovative initiativer inden for eksempelvis it og design. 

De fleste unge vil få en kortvarig erhvervsfaglig uddannelse med kurser 
af ni måneders varighed. Uddannelserne gennemføres i samarbejde med 
INTECAP (det nationale institut for erhvervsfaglig uddannelse). Andre unge vil 
få mulighed for at specialisere sig inden for mere teknologiske eller kreative 
job og nye krav fra arbejdsmarkedet. Projektet vil støtte de unge økonomisk, 
men vil også forhandle med myndigheder og andre institutioner om at give 
fripladser og studiehjælp til de unge, så flere får glæde af projektet. De unge vil 
også få personlig rådgivning og psykosocial støtte under uddannelsesforløbet 
og mulighed for at deltage i andre mere rekreative aktiviteter. 

 
Manglende uddannelse er den største barriere for, at de unge mayaer kan 
komme ind på arbejdsmarkedet i Guatemala og få et anstændigt job, der kan 
give dem mulighed for at bryde ud af fattigdommen og skabe en positiv fremtid 
for sig selv og deres familier i deres eget land. 

Projektets vigtigste opgave bliver derfor at hjælpe unge i gang med en 
uddannelse. Både unge, der er vendt tilbage efter en mislykket udvandring 
til USA og Mexico, og unge, der har svært ved at se deres fremtid i 
Guatemala. En sådan uddannelse skal gøre det muligt at indfri drømmen 
om et godt liv i Guatemala.  

Operation Dagsværk-projektet tilbyder de unge de erhvervsfaglige 
kompetencer, der gør dem i stand til at komme ind på arbejdsmarkedet og få et 
mere værdigt arbejde eller hjælp til at starte egen virksomhed. De unge vil også 
få større viden og nye færdigheder, der vil ruste dem til en hverdag i et land 
med store udfordringer, men som i høj grad har brug for fagligt dygtige, aktive 
og selvsikre unge. 

PROJEKTBESKRIVELSE
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Projektets aktiviteter 
JOBSKABELSE:
 
• Træning og personlig rådgivning af de unge i jobsøgning og 

forberedelse til ansættelsessamtale. 

• Workshops og seminarer om rettigheder, ansættelsesforhold og 
minimumsløn. 

• Dialog med virksomheder og offentlige instanser, for eksempel 
arbejdsministeriet, der kan hjælpe de unge i arbejde gennem 
blandt andet eksisterende praktik-, jobskabelses- og løntilskuds-
ordninger. 

OPSTART AF VIRKSOMHED: 

• Faglig rådgivning af de unge, udarbejdelse af forretningsplaner og 
økonomiske analyser, identifikation af innovative produktionsni-
cher, ansøgning om startkapital og lån. 

• Koordinering og forhandling med organisationer og internati-
onale programmer, der yder faglig og økonomisk støtte til unges 
iværksætterinitiativer.

2. Et job eller egen virksomhed 
 
Selvom projektets unge får nye faglige kvalifikationer, er det ikke let at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet i et land med høj arbejdsløshed. Derfor skal 
Operation Dagsværk-projektet hjælpe de unge med at få deres første job inden 
for det fag, de er blevet uddannet i, eller hjælpe dem med at starte deres egen 
forretning eller virksomhed. De unge får tilbud om at deltage i workshops, 
hvor de lærer at søge arbejde og forberede sig til en ansættelsessamtale. 
De vil også lære om deres faglige rettigheder og om udbud og efterspørgsel 
på arbejdsmarkedet. Projektet vil afdække det lokale behov for faglært 
arbejdskraft og udarbejde en jobdatabase, som kan matche virksomheder 
med ansøgere, og samarbejde med lokale virksomheder om praktikordninger 
og ansættelse af de unge.

Nogle unge vil have mere lyst og evner til at starte deres egen lille virksomhed 
eller forretning sammen med andre unge eller med deres familie. Ifølge et 
studie fra 2014 er over halvdelen af de nye iværksættere unge mellem 18 
og 34 år, heraf 53 procent unge kvinder med lavt uddannelsesniveau. At 
starte sin egen virksomhed kræver specielle forudsætninger og adgang til 

startkapital, som de unge normalt ikke har. Projektet vil derfor rådgive de 
unge og hjælpe dem med at udarbejde forretningsplaner og markedsanalyser 
samt med kontakter til institutioner, der har erfaring og ekspertise inden for 
kreditprogrammer og iværksætterinitiativer for unge. Der etableres også et 
samarbejde med universiteter og handelsskoler, så studerende fra de relevante 
uddannelser i den obligatoriske praktikperiode kan bakke op om og vejlede 
projektets unge i udviklingen af deres iværksætterinitiativ.

Flere af de unge har familiemedlemmer i USA, som kan medfinansiere de 
unges initiativer. Partnerorganisationen DESGUA, som netop har tætte 
relationer til organiserede migranter i USA, støtter udviklingen i deres 
hjemkommune. Hvert år sender immigranter over fem milliarder dollars 
hjem, hvilket svarer til knap 10 procent af Guatemalas BNP. I gennemsnit 
sender guatemalanerne 30 procent af deres løn hjem, på trods af at hver 
fjerde af dem lever under fattigdomsgrænsen i USA, og størstedelen arbejder 
i lavtlønssektorer. De penge, der ad den vej når Guatemala, er den største 
kilde til valuta i landets økonomi.

PROJEKTBESKRIVELSE
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Projektets aktiviteter 
• Lokale oplysningskampagner i kommuner og lokalsamfund, på 

skoler og hos lokale organisationer gennem workshops og 
informationsmøder, teater, film og sociale medier.

• Nationale/lokale kampagner med debat på sociale medier, radio-
spots, interviews med unge i massemedier, fotoudstillinger på 
festivaler, plakater og flyers.   

3. Kampagner skal gore op med glansbilleder og myter/
Det er ikke kriminelt at udvandre, men mennesker på flugt bliver ofte 
behandlet som kriminelle, når de ender som illegale migranter i deres 
søgen efter lykken i andre lande. 

I Mellemamerika er der et stort netværk af menneskehandlere, der lokker 
med gode tilbud og falsk information om, at mindreårige automatisk får 
opholdstilladelse, når de kommer over grænsen til USA. I radioen og i fattige 
bjerglandsbyer lokker lokale menneskesmuglere med glansbilleder af en 
lykkelig migranttilværelse i USA. Det har fået en strøm af børn og helt unge til 
på egen hånd at begive sig af sted på en meget farlig rejse gennem Mexico, ud 
i ørkenen eller over Rio Grande-floden til USA. Alene i 2014 var der dobbelt så 
mange børn og unge som året før, der rejste af sted. 

Potentielle unge migranter og deres familier har krav på at få information om 
omkostningerne og den negative effekt af migration og et sandt billede af de 
risici, farer og omkostninger, der kan være forbundet med at kaste sig ud på 
den farefulde rejse. 

Derfor handler en del af projektet om at involvere unge, som for eksempel 
selv har prøvet turen til USA, i oplysning og debat i deres lokalsamfund, på 
skoler og i lokale organisationer. Gennem massive kampagner med workshops 
og informationsmøder, teater og film, der belyser problemerne og mulige 
løsninger, vil projektet nå omkring 50.000 andre unge og deres familier direkte 
og åbne deres øjne for, at drømmen kan udvikle sig til et vågent mareridt. 
Projektets unge skal være drivkraften i at lave kampagner i deres lokalområde 
og på de sociale medier. Kampagnerne skal også indeholde positive budskaber 
om de alternative muligheder, der trods alt findes hjemme, og vise, at det er 
muligt at skabe forandringer for en bedre fremtid i Guatemala. 

Sociale medier, lokalradio, teater og andre kreative events vil blive anvendt. 
Et vigtigt element er, at unge kommunikerer med unge på deres eget sprog 
og via deres egne medier. Det vil også være vigtigt at samarbejde med andre 
organisationer og institutioner, der arbejder med migrationsproblematikken, så 
der skabes fælles budskaber, der kan nå ud til en større gruppe af modtagere 
uden for projektområdet og på nationalt niveau.

PROJEKTBESKRIVELSE
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Projektets aktiviteter 
• Forhandling og koordinering med kommuner og lokale 

myndigheder om bedre forhold for de unge, påvirkning af 
kommunale og regionale udviklingsplaner for at sikre nye 
uddannelsesmuligheder, jobs og økonomiske rammer for de 
unges iværksætterinitiativer

4. Politikere og myndigheder skal gore mere   /

• Styrke alliancer og udarbejde konkrete forslag til forbedring 
af lovgivning og nye indsatser inden for uddannelse, unges job-
muligheder og økonomisk og social udvikling 

Problemerne med den stigende migration og de unges flugt mod nord 
løses ikke alene af ngo-projekter som dette. Det kræver forandringer af 
de grundlæggende årsager til ulighed, fattigdom og diskrimination. Med 
aktiv deltagelse af de unge selv vil projektet indgå alliancer med andre 
organisationer for at påvirke de ansvarlige politikere, myndigheder og 
erhvervsliv på lokalt og nationalt niveau. 

De unge er et aktiv for kommunens fremtidige udvikling, og det er kommunens 
ansvar at skabe de rette betingelser, så de unge mayaer ikke tvinges til at søge 
lykken nordpå. De fleste kommuner har derfor også en børne- og ungepolitik i 
deres lokale udviklingsplaner. Her kan de unge sammen med organisationerne 
være med til at påvirke, at der i samarbejde med undervisnings- og 
arbejdsministeriet og de lokale erhvervsdrivende skabes flere uddannelses- og 
jobmuligheder for de udsatte unge.
 

Men problemerne løses ikke kun lokalt; det kræver grundlæggende ændringer 
i landets nationale politikker og indsatser at bremse migrationen. Det er 
en stor udfordring på kort sigt, og det kræver stærke alliancer med andre 
organisationer, forskere, tænketanke og medier. 

Partnerorganisationen CEIBA har allerede et tæt samarbejde med kommuner 
og myndigheder i projektområdet om at sikre børn og unges rettigheder. Både 
CEIBA og DESGUA indgår i flere nationale alliancer og netværk, der har til 
formål at influere de nationale politikker. Et arbejde, dette Operation Dagsværk-
projekt kan være med til at styrke. 

PROJEKTBESKRIVELSE
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De unge er vigtige aktører i at skabe forandringer og bidrage til demokratisk 
udvikling i Guatemala. En investering i deres uddannelse og deres muligheder 
på arbejdsmarkedet er derfor en investering i fremtiden. Gennem Operation 
Dagsværk-projektet får unge fattige mayakvinder og -mænd mulighed for 
at skabe sig en bedre fremtid og dermed bryde med fattigdom og ulighed. 
Projektet vil bidrage til at styrke deres selvværd og tro på, at der er en 
fremtid i Guatemala, og at de kan være med til at påvirke udviklingen i deres 
lokalsamfund – til gavn for dem selv og for deres familier. De unge kan 
blive aktive medborgere og skabe deres egne solidariske netværk i deres 
lokalsamfund, på arbejdspladser og i organisationer. 

De unge er drivkraften i de kampagner og oplysningsaktiviteter om migration, 
projektet gennemfører. De mange kampagneidéer og -materialer, der bliver 
udarbejdet i projektperioden, kan bruges efter projektets afslutning. I 
samarbejde med organisationerne kan de unge dermed også i fremtiden 
arbejde for, at andre unge finder alternativer og ikke kaster sig ud på den 
farlige rejse til USA.

Projektet styrker samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, kommuner, 
private virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe nye 
uddannelses- og jobmuligheder for de unge. Nye tiltag afprøves i praksis, 
og både organisationer og myndigheder forpligtes til at forfølge og videreføre 
disse initiativer. 

IBIS’ øvrige aktiviteter i landet vil understøtte projektet, for eksempel ved 
at bruge erfaringerne i andre projekter, der arbejder med unge, uddannelse 
og iværksætterinitiativer. Forhåbentlig vil det også være muligt at 
videreføre projektet, når Operation Dagsværk-midlerne er brugt, ligesom 
IBIS har gjort med tidligere Operation Dagsværk-finansierede projekter i 
Guatemala og Bolivia. 

Ubaldo Ramírez har også prøvet den hårde tur til USA og 
vil nu blive i Guatemala: 

”I ørkenen blev jeg syg. Da havde vi gået i 12 dage og nætter 
og drukket det vand, som dyrene tissede i. Jeg kastede op 
og fik diarré, og menneskehandlerne efterlod mig alene under 
en kaktus, hvor jeg kunne hørte dyrene hyle omkring mig. 
Jeg overlevede, og det lykkedes mig at nå grænsen til USA 
alene. Men jeg blev sat i fængsel sammen med kriminelle, 
lænket om hænder og fødder, og så blev jeg sendt hjem. Efter 
fem år er det nu lykkedes mig at betale min gæld på 50.000 
kroner tilbage til menneskesmuglerne. Kun fordi jeg fik arbejde 
gennem DESGUA.”    

B  redygtighed og den langsigtede effekt



Risici og løsninger: 
1. De unge dropper ud af uddannelsen og projektets aktiviteter på 
grund af sociale og økonomiske problemer, manglende motivation, 
eller fordi de alligevel vælger at rejse til USA. 

 En grundig udvælgelse af de unge samt en effektiv personlig 
vejledning og støtte. Uddannelsestilbud tilpasset de unges specielle 
behov. Rådgivning, der styrker de unges selvværd og tro på, at de kan 
virkeliggøre deres drømme. Tæt kontakt til forældre og pårørende for 
at sikre deres støtte til, at de unge deltager i projektet.

2. Uddannelse alene er ingen garanti for, at de unge kommer i 
arbejde og får et værdigt job. Arbejdsløsheden er stor, og størstedelen 
af de unge i Guatemala er ansat i den uformelle sektor. 

 Samarbejde med lokale virksomheder og offentlige instanser 
som for eksempel arbejdsministeriet om at sikre arbejde til de unge 
gennem praktik-, jobskabelses- og løntilskudsordninger. Projektet vil 
desuden hjælpe de unge med at sikre bedre løn- og ansættelsesvilkår. 

3. Det vil være en stor udfordring at fastholde politikere, myndig-
heder og virksomheder i deres fælles ansvar for at sikre investering i 
uddannelse, jobskabelse og økonomisk udvikling.

 Partnerorganisationer har allerede et tæt samarbejde med kom-
munerne om uddannelses- og ungepolitik. IBIS og partnerne vil i tæt 
samarbejde med andre organisationer påvirke og overvåge gennem-
førelsen af lokale udviklingsplaner- og aftaler, nationale politikker og 
virksomhedernes indsatser for at hjælpe de unge. 

4. Den politiske situation, usikkerhed og stigende vold kan få indfly-
delse på udviklingen af projektet. 

 IBIS og partnerne følger løbende udviklingen i landet som en del 
af projektet. Strategier og aktiviteter justeres, så de faktorer påvirker 
projektet mindst muligt og/eller udsætter projektets deltagere for farer. 

12 MED LIVET PÅ SPIL
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Partnerorganisationer: 
CEIPA er en ngo, der siden 1989 har arbejdet med udsatte unge og børn i Guatemalas vestlige 
højland. CEIPA’s formål er at arbejde for, at børn og unges rettigheder overholdes, og at alle 
børn og unge får mulighed for at gennemføre deres skolegang. CEIPA har et tæt samarbejde med 
uddannelsesmyndigheder og kommunale udvalg i 19 kommuner og har stor erfaring med at skabe dialog 
og påvirke de lokale og nationale politikker for børn og unges rettigheder. CEIPA har blandt andet hjulpet 
kommunerne med at oprette ungdomsråd, hvor de unge bliver hørt. 

CEIPA har i mange år haft fokus på at få børn ud af børnearbejde og ind i et regulært skoleforløb. For de 
unge tilbyder CEIPA erhvervsfaglige og tekniske kurser, der skal forberede de unge til arbejdslivet. På 
CEIBA’s træningscenter og værksteder i Quetzaltenango kan de unge få træning inden for eksempelvis 
kokkefaget, bageri, syning, svejsning og serigrafi.

www.ceipa-ac.org

DESGUA er en græsrodsbevægelse, der arbejder for at forebygge og bekæmpe årsagerne til særligt 
de unge mayaers migration til USA ved at skabe bedre uddannelses- og jobmuligheder i Guatemala. 
DESGUA er blandt andet dannet af folk, der selv har prøvet lykken i nord, men som af forskellige årsager 
er blevet sendt tilbage til Guatemala eller frivilligt er vendt hjem for at engagere sig i udviklingen lokalt. 
DESGUA arbejder for at give de unge selvtillid og tro på egen kunnen.   

DESGUA driver sammen med de unge en café og et kulturcenter i Quetzaltenango by. Her har de oprettet 
en kokkeskole, der under mottoet ”Cooking for the Guatemalan Dream” uddanner mange mayaunge som et 
alternativ til drømmen om en fremtid i USA. DESGUA har et stort netværk af organiserede guatemalanere 
i USA, der kommer fra kommunerne i Quetzaltenangoprovinsen, og som gerne vil støtte udviklingen i 
deres hjemegn. Flere produktive initiativer og kooperativer er startet op med kapital fra deres familier og 
venner i USA. 

www.desgua.org

IBIS er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang 
til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Vi ser uddannelse og et stærkt civilsamfund som de vigtigste 
instrumenter til udvikling af verdens fattigste lande og marginaliserede befolkningsgrupper. 

IBIS har arbejdet i Guatemala i 25 år og har et stort kendskab til landet og stærke partnerskaber. IBIS 
arbejder fokuseret på at fremme oprindelige folks rettigheder og ser unge som vigtige forandringsagenter, 
der kan påvirke landets udvikling i en positiv retning og skabe forandringer i deres lokalmiljø. IBIS 
arbejder sammen med 30 partnere i Guatemala. 

www.ibis.dk
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Kampagneidéer
 
I Guatemala og mange andre steder i verden flygter folk fra fattigdom og 
diskrimination i jagten på et bedre liv. I Latinamerika går strømmen mod 
USA og den amerikanske drøm. Men også i Danmark møder vi folk fra for 
eksempel Afrika, som har ladt alt bag sig og nu hutler sig igennem som illegale 
indvandrere.

Hvad får mennesker til at søge lykken i en verdensdel så langt fra deres familie 
og venner? Hvad flygter de fra? Hvad drømmer de om? Og ikke mindst, hvad 
koster det – menneskeligt og økonomisk?

Den lange rejse
Til sociale medier udvikles et spil, hvor man er en ung guatemalaner, der 
begiver sig ud på rejsen mod USA. Undervejs optræder ens venner i rollen 
som menneskesmuglere, hjælpere eller grænsevagter. Du er nødt til at vælge, 
hvem du kan bestikke, og hvem du kan stole på, og træffe valg, der kan 
betyde liv eller død. Hvis du er heldig, ender du som illegal opvasker i Texas. 
Hvis ikke, falder du af godstoget gennem Mexico, bliver syg og efterladt af 
menneskesmuglere i ørkenen eller ryger i fængsel og så hjem igen – nu dybt 
forgældet.

Hvilket billede sender du hjem til mor, hvis du når frem? Glansbilledet eller 
det rigtige?

Ekstrem ulighed
260 mennesker i Guatemala ejer mere end resten af landet tilsammen. Over 50 
procent af befolkningen lever i fattigdom. Men den ekstreme ulighed er resultat 
af menneskelige valg og handlinger. Derfor kan de også laves om. Sammen 
med unge fra Guatemala og USA råber de danske gymnasieelever Guatemalas 
regering op for at få dem til at leve op til deres ansvar og skabe muligheder 
for landets unge.

Undervisningstemaer: 
DE BIDRAGER TIL ØKONOMIEN 
Immigranter i USA og andre steder i verden sender hvert år millioner af dollars 
og euro hjem til deres familier i Guatemala og andre steder. Hvilken betydning 
har de penge for landene? For familierne? For et lokalsamfund? 

FLYGTNINGE OG IMMIGRANTER I DANMARK 
Flygtninge og immigranter i Danmark. Vi taler hele tiden om dem, men hvem 
er de? Og kan Danmark selv løse flygtningeproblemet? Hvordan løser man 
årsagerne til migrationen, så folk har mulighed for at blive?
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Det går pengene til

BUDGET DKK Procent

1. De unge får erhvervsfaglig uddannelse 1.734.890 42,5 %

1.1. Faglig uddannelse og træning hos partnere 1.038.195 25,4 %
1.2. Specialiserede kurser og uddannelse 608.740 14,9 %
1.3. Personlig rådgivning, workshops og rekreative aktiviteter 87.955 2,2 %

2. De unge kommer i arbejde eller starter egen virksomhed 631.089 15,5 %

2.1. Program til at hjælpe de unge i arbejder 397.979 9,8 %
2.2. Forhandling og dialog med arbejdsgivere mfl. 15.861 0,4 %
2.3. Træning, faglig støtte til de unges iværksætter initiativer 217.249 5,3 %

3. Kampagner og information 351.447 8,6 %

3.2. Produktion af kampagnematerialer 221.094 5,4 %

3.2. Lokale kampagner, information, workshops mv. 38.070 0,9 %

3.2. Nationale kampagner 92.283 2,3 %

4. Fortalervirksomhed 69.695 1,7 %

4.1. Formulering af politik forslag + forhandlinger 57.678 1,4 %
4.2. Alliancer og koordinering om fortalervirksomhed 12.017 0,3 %

Aktiviteter i alt 2.787.121 68,3 %

Medarbejdere – lokale 605.283 14,8 %
Driftsudgifter 39.485 1,0 %
Monitorering & Evaluering 332.456 8,1 %

Projekt udgifter i alt 3.764.345 92,2 %

5. Revision 49.662 1,2 %
6. Administration, 7 % 266.978 6,5 %

7. TOTAL 4.080.985 100,0 %
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