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FORORD 

Fængslede og deres børn i afrikanske fængsler har været negligeret område gennem 

mange år, og det har været skyld i både lidelse og mange dødsfald. I de senere år har en 

stor udvikling fundet sted – nemlig et skifte fokus fra straf (og deraf følgende ekstremt 

dårlige forhold) til et øget fokus på at reformere og forbedre forholdene. I Zambia har det 

betydet at deres fængsler har ændret navn fra  Zambia Prisons Service til Zambia 

Correctional Service (ZCS). Med denne ændring er der kommet et øget fokus på 

rehablitering af lovovertræderne og et menneskerettighedsbaseret tilgang til fængsling. 

Der er lang vej endnu, men vi er på vej. 

Ubumi Prison Initiative har i mere end 10 år arbejdet for at forbedre forholdene i Zambias 

fængsler med særligt fokus på sårbare grupper, særligt børn (i alderen 0-4 år), som er 

indsat med deres mødre, samt alvorligt syge patienter. Projekterne for børn og mødre har 

til mål at forbedre børnenes velfærd og fremme en sund udvikling. Projekterne for de 

alvorligt syge skal forbedre sundheden i fængslerne og redde liv. Dertil kommer at vi 

fokuserer på uddannelse, herunder landbrug, almindelig skolegang og IT, samt sundhed. 

2016 var et vendepunkt for Ubumi, hvor vi fik en stor bevilling fra den Obelske Familie 

Fond. Den bevilling har haft helt afgørende betydning for, at vi har kunnet udvide vores 

arbejde. På vegne af Ubumi’s team ønsker vi at takke den Obelske Familie Fond for at tro 

på os og give os muligheden for at opskalere vores aktiviteter. 

Bistrup Kirke fortjener også et stort tak, samt CISU (Danida), og hver eneste af vores 

individuelle medlemmer og andre støttegivere. Jeg ønsker også at takke Zambia 

Correctional Services samt de individuelle fængsler for deres engagement og støtte. Vores 

parterorganisationer fortjener også en stor tak for deres engagement og for det 

fremragende samarbejde. Vigtigt er det også at takke alle vores indsatte frivillige for deres 

hårde arbejde og engagement i at gøre en forskel hver eneste dag. Intet af dette ville have 

været muligt uden jeres støtte.  

På de følgende sider kan I læse mere om vores aktiviteter i 2017. Vi har af hensyn til de 

indsattes privatliv anonymiseret fotos. Tak for jeres interesse.  

 

 

 

Grundlægger og direktør  
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BAGGRUND: AFRIKANSKE FÆNGSLER 

De afrikanske fængsler præges af 

snavsede og overfyldte miljøer, 

hvor adgang til retssystemet og 

sundhedstjenester er dårlig. 

Fanger er typisk dømt for 

fattigdomsrelateret 

småkriminalitet, men de risikerer 

et liv i fængsel i årevis. 

Retssystemet er ineffektivt og 

korrupt. Varetægtsfængslede 

risikerer at vente år på en dom - 

og de kan i princippet frikendes, 

når sagen endelig når til retten. 

Menneskerettighedskrænkelser 

er almindelige. Politiets tortur for 

at opnå tilståelser er 

veldokumenteret. Desuden er 

domme ikke sjældent hårde og tilfældige. Fanger er ofte ofre for stigma og diskrimination. 

Livet i fængslet er psykologisk, socialt og økonomisk destruktivt, fordi indsatte ofte bruger 

lang tid i fængsel og befinder sig væk fra familie, arbejde og det almindelige samfund. 

Dårlig hygiejne og mangel på mad forårsager store sundhedsmæssige problemer. 

Overbelægningen i zambiske fængsler betyder, at fanger skal sove siddende eller tæt op 

ad hinanden, hoved til fod. Til tider tilbringer de natten stående. Det resulterer i fysiske 

lidelser og højt stressniveau samt et optimalt miljø for smitsomme infektioner. En celle 

på 40 m2 kan have 145 eller flere indsatte, låst inde fra kl. 16-17 til kl. 7-8 dagen efter. 

Udbredelsen af HIV/AIDS, tuberkulose og underernæring er alarmerende. Behovet for 

grundlæggende fødevarehjælp er akut for alle, men især for de syge. Psykologisk 

sårbarhed og alvorlige psykiske problemer er almindelige i fængslerne. 

Nogle af de indsattes børn i alderen 0-4 år er i fængsel med deres mødre, som enten er 

dømt eller afventer rettergang. Der i øjeblikket er omkring 70 børn i de zambiske fængsler. 

Børnene får ikke tilstrækkelig nærende mad til at give en sund udvikling. Der er mangel 

på omsorg og stimulering, hvilket forhindrer dem i at udvikle sig som normale børn. Det 

er afgørende at tage vare på børnenes situation, da de første år i et barns liv har så stor 

betydning for barnets liv på længere sigt. Der er også ældre børn i fængslet i alderen 12-

18 år. De er ekstremt sårbare på alle måder, og de har brug for støtte i form af mad, 

sundhed, adgang til retssystemet, generel trivsel og udvikling.  

Det bør dog også anerkendes, at Zambias fængselsmyndigheder ses som et af de mest 

progressive i Afrika. Ubumi arbejder med deres fulde støtte i fængslerne for at reducere 

problemerne. 
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OM UBUMI PRISONS INITIATIVE 

Ubumi Prisons Initiative har siden 

2006 arbejdet for at forbedre 

sundheden for særligt udsatte 

grupper i zambiske fængsler.  

Ubumi betyder 'liv - omsorg for 

alles liv'. Navnet afspejler vores 

grundlæggende værdier, som 

bygger på FN’s 

menneskerettigheder hvor 

individets ret til liv, sundhed og 

værdighed står i centrum for vores 

indsats. Ubumi Prisons Initiative 

arbejder for at støtte børn og alvorligt syge i Zambias fængsler samt sundhed, uddannelse 

og kapacitetsopbygning  generelt. 

Vi har en unik adgang til og kendskab til fængslerne, hvilket betyder at vi kan navigere 

med integritet og professionalisme i et udfordrende miljø. Ledelserne både i Zambias 

fængsler på hovedkvartersniveau fængsler bakker helt op om vores arbejde. 

Ubumi arbejder for at sætte de indsatte i stand til at bidrage positivt til deres eget og 

andres liv i det omfang det er muligt under de meget reelle  begrænsninger, som 

fængsling udgør. Vores arbejde handler ikke om prestige. Det handler om at afstedkomme 

reelle ændringer på stedet. Ubumi søger at fremme værdighed og respekt for alle 

mennesker. 

Vi arbejder i Kabwe (de tre 

Mukobeko faciliteter), 

Chipata (Chipata 

Correctional Facility), 

Kitwe (Kamfinsa State 

Correctional Facility), 

Lusaka Central and 

Chainama East. Vi arbejder 

også i stigende grad i 

Kamwala Remand og 

Katombora Reformatory 

School. 

  

Fra venstre: Projektleder Lena Kresojevic, Project 

Officer Carol Chomba, Direktør Anne Egelund og 

frivillig Shishe Mwale 
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HVORFOR INDSATTE? 

FORDI INDSATTE ER MENNESKER 

Seriøse og bæredygtige projekter designet til at hjælpe og/eller styrke indsatte i Afrika er 

sjældne. Den stereotype opfattelse af fanger som voldelige og antisociale er meget 

almindelig. En almindelig fordom er 'en gang kriminel, altid kriminel'. 

Denne opfattelse er faktisk langt fra sandheden. Indsatte er så forskellige som mennesker 

i det almindelige samfund. Det eneste generelle man kan sige er, at de typisk er fattige. 

Mange mangler uddannelse og har haft få muligheder i livet. Det er bredt erkendt, at 

personer, der er så uheldige at befinde sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, 

kan ende i fængsel, selvom de er uskyldige. 

Det betyder ikke, at alle indsatte er uskyldige, men kun få indsatte lever op til den 

voldelige og afvigende stereotyp. De fleste er almindelige mennesker, der har begået 

kriminalitet af forskellige årsager. Men selvfølgelig er der også nogle, der har gjort virkelig 

forfærdelige ting, og de har især brug for hjælp til at gøre en positiv forandring i deres liv. 

Indsatte er ofte traumatiseret af fængsling og mange forlader fængslerne psykisk skadet. 

Posttraumatisk stresslidelse er almindelig blandt tidligere fanger såvel som depression, 

stress og angst. En åbenlys stressfaktor i fængselsmiljøet er manglen på mad og medicinsk 

behandling, hvilket fører til usikkerhed om grundlæggende overlevelse. Ubumi kan lindre 

noget af denne stress ved at forbedre sundheden og bidrage til uddannelse og udvikling 

af færdigheder. Ubumi hævder ikke at vi kan fjerne alle problemer for de indsatte. Det er 

simpelthen ikke muligt, men vi gør en væsentlig forskel. Ubumi arbejder ud fra princippet 

om, at alle mennesker er lige, og at alle fortjener et værdigt liv uanset den begåede 

forbrydelse. Statens straf bør alene bestå i frihedsberøvelse, ikke i nedværdigende og 

ydmygende behandling – og slet ikke i død. 

FKvindelige indsatte (anonymiseret) 
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Billedet er fra Malawi, men vilkårene er de samme. 

Bananpalme – en del af 

vores landbrugsprojekter 
Indgangen til Lusaka Central fængslet 
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FORDI SUNDHED ER AFGØRENDE – OGSÅ FOR HELE SAMFUNDET 

At forebygge og behandle 

sundhedsproblemer, herunder 

mental sundhed i fængsler er af 

stor betydning. Fanger kommer 

ofte fra områder, der er 

udpeget som "vanskelige at nå" 

i forhold til forebyggelses- og  

behandlingsprogrammer for 

alvorlige sygdomme, såsom 

HIV/AIDS, tuberkulose (TB) og 

seksuelt overførte sygdomme. 

Når mennesker har været i 

fængsel i et stykke tid, sker det 

ofte, at de søger mening og 

formål med deres liv. Mange 

har derfor stor motivation for 

forandring, både i forhold at 

ændre negative mønstre i deres 

liv og forbedre deres sundhed. 

Der er dermed en en unik 

mulighed for at nå denne 

gruppe indsatte. For eksempel 

har personer, der er informeret til at håndtere  en kronisk sygdom som HIV/AIDS, en 

meget lavere risiko for at sprede sygdommen. 

Børn i fængsler er særligt sårbare i forhold til en sund psykisk, fysisk og social udvikling. 

Det er meget vigtigt at nå disse børn i tide, så de kan få et godt liv – og kan bidrage til 

samfundet senere i livet. 

FORDI STYRKELSE AF DE MEST SÅRBARE REDUCERER KRIMINALITET 

I et miljø, hvor indsatte konsekvent er umyndiggjort, er det vores erfaring, at der stadig 

er mange ressourcer, der kan udnyttes konstruktivt og meningsfuldt. Støtte til fanger i at 

træffe gode valg og opbygge færdigheder giver mulighed for en bedre tid i fængslerne og 

efter løsladelse. Det reducerer samtidig risikoen for, at tidligere fanger må ty til 

kriminalitet for at overleve. 
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OVERORDNEDE MÅL FOR UBUMIS ARBEJDE  

 

 

Forbedret sundhed og livskvalitet for indsatte og deres 

børn i fængslerne. 

Ingen dødsfald som kan undgås for børn og voksne i 

fængslerne. 

Forbedrede muligheder for børns udvikling med fokus på 

leg og glæde til gavn for børns sunde og normale udvikling. 

Forbedrede færdigheder hos mødrene til at tage sig af 

deres børn og  forsørge dem efter løsladelse (specifikke 

færdigheder og øget viden om ernæring, hygiejne og børns 

rettigheder). 

Forbedret ernæring, sundhed og dermed overlevelse 

blandt børn og voksne, særligt de alvorligt syge. 

Empowerment, uddannelse og kapacitetsopbygning af 

indsatte, ikke mindst med henblik på tiden efter fængslet. 

Kapacitetsopbygning af fængselsmyndigheder, herunder 

koordination og planlægning. 

Uddannelse af personale i forhold til sundhed, herunder 

mental sundhed og ernæring. 

Fremme af sundhed generelt i Zambias fængsler, herunder 

i nødssituationer i forbindelse med sygdom.  

Forbedret kapacitet blandt fængsels-NGO'er til at løse 

sundheds-, udviklings- og velfærdsudfordringer. 

Studier med henblik på at opnå øget viden om 

sundhedsudfordringerne i fængsler. 
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UBUMI MODELLEN 

Ubumi-modellen er en unik tilgang til fængslerne. I stedet for at se indsatte som passive 

modtagere af hjælp eller personer, der ikke er i stand til positiv forandring eller udvikling, 

fokuserer vi på at give indsatte mulighed for at forbedre deres eget og andres liv og 

forberede dem på livet efter løsladelse. Hovedfunktionerne i modellen er skitseret 

nedenfor: 

  

 

UBUMI MODELLEN 

✓ Empowerment af indsatte gennem bl.a. ansvar og projektledelse 

(frivillige indsatte implementerer og styrer projekter, støttet af 

professionelt sundhedspersonale, partner-ngo'er, Ubumi og 

fængselsledelsen) 

✓ Færdighedsopbygning for indsatte (alle frivillige modtager 

grundlæggende kurser inden for landbrug, sygepleje, madlavning 

eller lignende) 

✓ Frivillighed (alle indsatte, som påtager sig en opgave, gør det 

frivilligt) 

✓ Myndighederne (ansattes) støtte til og engagement i sundhed 

(gennem samarbejde og kapacitetsopbygning)  

✓ Hjælp til selvhjælp (grøntsagshave, fjerkræ- og fiskeprojekter 

skaber mulighed for bæredygtig fødevareforsyning) 

FORDELE VED UBUMI MODELLEN 

✓ Forbedret sundhed og forhold for de syge, børnene og andre 

sårbare grupper specifikt, men også for den generelle 

fængselsbefolkning 

✓ Færdighedsopbygning og uddannelse af indsatte 

✓ Kapacitet til at implementere projekter 

✓ En følelse af mening og formål for de indsatte  

✓ En følelse af at bidrage til andres liv - både for personale og 

indsatte. 



 

 

12 

 

12 

 

2017 I TAL 

 

Antal indsatte hjulpet med forbedret hygiejne og sikkert drikkevand 
(estimeret dagligt antal) 

7300  

Antal alvorligt syge mandlige patienter, hjulpet med pleje og 
ernæring 

557 

Antal alvorligt syge kvindelige patienter, hjulpet med pleje og 
ernæring 

29 

Antal indsatte som har modtaget behandling for orm 7343 

Antal indsatte børn passet (med mad, legepladser, træning af 
mødre) 

55 

Patienter behandlet for thiaminmangel med B-vitamin 2405 

Antal indsatte der modtog IT-uddannelse 90 

Diarréudbrud behandlet  3187 

Antal kvindelige og mandlige indsatte, personale og ansatte der 
modtog undervisning i ernæring og madlavning (heraf 120 indsatte 
kvinder) 

147 
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BØRNS SUNDHED 

 BAGGRUND 

Der er børn i alderen 0-4 år, som selvfølgelig er uskyldige i enhver forbrydelse, men er 

fængslet med deres mødre, som enten afventer retssag eller allerede er dømte. Nogle 

børn tilbringer kun få dage, andre år i fængsler. Fængselsmiljøet er stressende, og der er 

ikke fokus på børns trivsel og udvikling. Børnene bliver forsømt. De får ikke tilstrækkelig 

nærende mad og de stimuleres heller ikke til en almindelig sund udvikling. Antallet af børn 

i Zambias fængsler varierer, men nationalt er der gennemsnitligt 70 børn.  

Heldigvis har børnene det meget bedre i de fængsler, hvor Ubumi arbejder. 

Vi har støttet i alt 55 børn i 2017, og i gennemsnit støtter vi i 20-30 børn om måneden i 

fire af Zambias største fængsler (Mukobeko, Lusaka Central Correctional Facility, Chipata 

Correctional Facility og Kamfinsa State Correctional Facility). I perioder med store 

flygtningestrømme ser vi en fordobling eller tredobling af antallet af børn (flygtninge er 

fængslet, hvis de ikke har lovligt ophold). 

Vi er også tiltagende begyndt at støtte børn, når de forlader fængslet, hvis ikke moderen 

eller familien er i stand til at tage vare på dem. 
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PROJEKTET FOR BØRNENE 

Ubumi sigter mod at skabe et mere 

børnevenligt miljø i fængslerne for at 

fremme sundere børneudvikling. 

Projekterne består af de nedenfor 

beskrevne elementer. 

LEGEOMRÅDER FOR BØRNENE 

Vi etablerer legehjørner eller bygger 

Play Houses (mini-børnehaver) for 

børnene. I 2017 kunne vi formelt åbne 

Play House i Mukobeko Female 

Correctional Facility, samt færdiggøre et 

Play House i Chipata Correctional 

Facility. Play Houses er brugt til leg og 

undervisning af børnene. Play Houses er 

farverige og giver en positiv energi til det 

ellers dystre hverdagsliv.  

Play Houses er yderst populære hos 

både mødre og børn. Det er meget 

vigtigt for mødrene at se, at deres børn 

lever et liv så tæt på det normale som 

muligt. 

Husene bruges også som klasseværelser til 

grundskoleundervisning for kvinderne og i 2018 vil de også blive brugt til IT-undervisning. 

 

 

 

Indenfor i Play House i Chipata Correctional Facility 
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Vi organiserede en dag med at male og fejre Play 

House. Kvinder, børn, unge og fængslespersonale 

blev alle inkluderet i en festlig dag  

Muren udenfor Play House i Chipata. 
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RENERE OG MERE HYGIEJNISK MILJØ 

Kvinderne får sæbe og vaskemidler til at holde børnene, sig selv og omgivelserne rene. Vi 

leverer også vandbeholdere til sikkert og kloreret drikkevand.  

SUND MAD TIL BØRN OG GRAVIDE KVINDER 

Mødrene får en månedlig pakke med madvarer til deres børn. De modtager også sæbe, 

tøj og andre fornødenheder. Noget af maden kommer fra grøntsagshaverne udenfor 

fængslerne. 

Børnene overvåges nøje, og dem med behov modtager lægebehandling. Vi sigter mod at 

imødekomme de særlige 

behov, som ikke dækkes af 

staten. 

ERNÆRINGS- OG 

MADLAVNINGSKURSER  

Vi har uddannet 120 

kvinder i grundlæggende 

ernæring og madlavning i 

"vores" fire fængsler og i 

andre fængsler efter 

anmodning. Vi har et godt 

partnerskab med 

organisationen CeLIM, som 

arbejder med kvinder og 

sundhed i andre fængsler 

inspireret af vores model. 

Vi træner kvinder i de 

fængsler, hvor CeLIM 

arbejder for at skabe 

optimale synergi til gavn for 

kvinder og børn i 

fængslerne. 

Kvinderne er som regel 

meget optagede af 

kurserne, som giver dem 

vigtig ny viden og 

inspiration til gavn for dem 

selv og ikke mindst deres 

børn. 
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SUNDHED FOR DE VOKSNE INDSATTE 

BAGGRUND  

Fængslerne er stærkt påvirket af sygdomme, navnlig diarrésygdomme, TB, HIV/AIDS og 

hudsygdomme. Et stort problem er, at underernæring forårsager dødsfald, da f.eks. AIDS 

og TB-patienter ikke kan optage deres medicin, medmindre de modtager et minimum af 

næringsrig mad. Til tider opstår alvorlige epidemier, såsom dysenteri, i fængslerne. 

 

PROJEKTET 

Projektet er multifunktionelt: 

• Forebyggelse af smitsomme sygdomme gennem rent drikkevand og forbedret 
hygiejne 

• Behandling og støtte af de alvorligt syge af frivillige indsatte, støttet af 
sundhedspersonale. 

• Forbedret ernæring gennem store grøntsags-, fjerkræ- og fiskeprojekter 

• Levering af basale fornødenheder, såsom sæbe, klorin, sygeplejeartikler og visse 
madvarer 
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DE VIGTIGE FRIVILLIGE 

 

Projektet for de alvorligt syge indebærer et hold på ca. 10-15 frivillige sygeplejere, 1-2 

kokke, 2-4 frivillige, som klorerer drikkevandet, og 4-5 frivillige gartnere i alle fængslerne. 

Sygeplejerne er uddannet i hygiejne, patientpleje, ernæring og de vigtigste sygdomme, 

der findes i fænglserne. Gruppen ledes af en indsat med titlen 'Ubumi Inmate 

Coordinator', der arbejder tæt sammen med fængslets sundhedspersonale for at levere 

kvalitetsydelser. 

De frivillige indsatte sygeplejere yder støtte til f.eks. korrekt indtagelse af medicin, vask, 

rengøring og madning af patienter. Ubumi leverer protein, desinfektionsmiddel, sæbe osv. 

Vi har et system som forhindrer eller stopper diarréudbrud, før liv går tabt. I 2017, nåede 

hygiejneforanstaltningerne 7300 indsatte ud af de i alt 21.000 indsatte i de zambiske 

fængsler. Projektet rettet mod de alvorligt syge patienter er aktivt i ni fængsler og nåede 

557 patienter ligeledes i 2017. 

Grøntsagsprojekter sikrer regelmæssig levering af grøntsager og frugt specielt til de syge, 

men også til de øvrige indsatte. Projektet har en eller to kokke i hvert fængsel, der 

tilbereder nærende måltider specifikt til patienterne.  

  

Et af vores hold af frivillige omsorgspersoner i et af fængslerne. De indsatte hjælper deres 

medfængslede, og de arbejder hver dag for at redde liv og hjælpe andre. Vi ser dem bagfra 

for anonymitetens skyld. 

En patient – vi ser ikke hele ansigtet for anonymitetens skyld 
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EN CASE – BEKÆMPELSE AF KOLERA 

 

I oktober 2017 startede et større koleraudbrud i byen Lusaka. I januar 2018 havde der 

været 3456 tilfælde, som kostede 70 menneskeliv i Lusaka. Zambias fængsler var i 

alarmberedskab, vel vidende at et koleraudbrud i et fængsel er en katastrofe med den 

ekstreme overbelægning og den generelt dårlige sundhedstilstand. 

Zambias fængselsmyndigheder og Ubumi gik derfor sammen om at holde fængslerne 

udenfor smitte. Vi gjorde brug af vores beredskabsrutiner (hygiejneforanstaltninger 

såsom vaskemidler, klor, handsker, ansigtsmasker, sukker-salt-vandopløsning til 

behandling af patienter), men vi stillede også ekstra vandbeholdere til rådighed med rent 

(kloreret) drikkevand og vand til håndvask.  

Lusaka Central fængslet modtog koleravaccinationer af WHO i januar. Normalt arbejder 

vi alene i Lusaka Central fængslet, men vi udvidede til andre fængsler i området pga risiko 

for spredning. Derfor gik vi også ind i  Kamwala Remand fængslet og andre steder, hvor vi 

installerede vandbeholdere, og vi distribuerede klor. 

Vi gjorde det samme i Mpima, Kabwe og 'vores' andre fængsler. På tidspunktet hvor 

denne rapport skrives er der stadig ikke udbrudt kolera i fængslerne og infektionsraten i 

det generelle samfund er på vej ned. 

Zambias 

fængselsmyndigheder 

bør anerkendes for 

deres hurtige og 

resolutte indgriben i 

forhold til en risiko, 

som virkelig var 

betydelig.  
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STØTTE TIL NATIONAL KOORDINATION OG SAMARBEJDE 

Ubumi deltager i Fængslernes Sundhedsrådgivende Udvalg, som er en 

koordineringskomité på nationalt plan ledet af fængslerne. Derudover samarbejder vi tæt 

sammen med flere lokale organisationer for at optimere indsatsen. 

STØTTE TIL UDDANNELSE OG KAPACITETSOPBYGNING 

Udover sundhedsuddannelse af de frivillige sygeplejere og mødrenes ernærings- og 

madlavningskurser, understøtter Ubumi også IT-uddannelse i Mukobeko Maximum 

Security Correctional facility. Fængslet har en velfungerende grundskole (1-9. klasse), 

hvor indsatte kan modtage undervisning og få deres 9. klasses eksamen. IT er en del af 

det nationale pensum, og med IT-værkstedet understøtter vi, hvad der svarer til 

folkeskoleniveau. Herudover har vi separat IT-undervisning for interesserede indsatte. IT-

undervisningen foregår i biblioteket, hvortil Ubumi har doneret brugte computere 

gennem Genbrug til Syd. IT-kompetente indsatte og medarbejdere underviser eleverne. I 

2018 åbner vi et tilsvarende IT-værksted, denne gang i Chipata Correctional Facility med 

ca. 1.000 indsatte. 

STØTTE TIL STØRRE BØRN OG UNGE 

Større børn og unge er en særlig sårbar gruppe i fængslerne. Mange tilbringer længere tid 

i et voksen-fængsel, hvor de - måske eller måske ikke - har en egen afdeling. I princippet 

skal de sendes til ungdomsinstitutioner, men nogle sidder i fængsler i flere måneder og 

ikke sjældent et år eller mere. Nogle børn kan være ned til 10 år. Et mindre antal er 

gadebørn, men alle er sårbare på den ene eller den anden måde.  

I 2018 indleder vi formelt et større projekter for unge, men allerede i 2017 udvidede vi 

med kost til de unge fra vores grøntsagshave, og vi organiserede skolegang (matematik 

og engelsk undervisning) til børnene samt forskellige fritidsaktiviteter, herunder fodbold, 

brætspil og samarbejdsøvelser. 
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AFSENDELSE AF UDSTYR TIL FÆNGSLERNE FRA DANMARK 

I 2017 fik vi igen mulighed for at sende en container afsted til fængslerne gennem 

Genbrug til Syd. Vi sendte blandt andet hospitalsmadrasser, kørestole, computere, 

krykker, legetøj, komfurer til madlavnings- og bageprojekter, frysere til opbevaring af fisk 

- og meget mere. Containeren ankom i begyndelsen af 2018, og varerne blev fordelt til 

'vores' fængsler.Det meste af udstyret er hentet fra danske hospitaler og kan være nye eller brugte 

i god kvalitet. 

Billederne er fra den formelle overdragelsesceremoni, som fandt sted i marts 2018 

Her ses et udvalg af de ting, som Mukobeko Maximum Correctional Facility har modtaget. 

Madrasser er helt afgørende for patienterne, eftersom indsatte - hvis der ikke er nok madrasser 

- ligger på det nøgne betongulv om natten.  
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VORES VIGTIGSTE SAMARBEJDSORGANISATIONER 

Vores vigtigste samarbejdspartner er de zambiske myndigheder – i særdeleshed Zambia Correctional 

Service. 

Vi arbejder tillige med flere lokale organisationer, som vi støtter i implementering af Ubumi-modellen. 

I Chipata arbejder vi med NZP+ (Network of Zambians living with HIV), Chipata District Chapter. I Kitwe 

arbejder vi med IBF (In But Free Prisons Project).  

I forskellige fængsler rundt om i landet arbejder vi med CeLIM (Centro Laici Italiani per le Missioni) for 

at forbedre sundhed for især kvinder og børn. Vi har også et nært samarbejde med mange af de andre 

organisationer i Fængslernes Sundhedsrådgivende Udvalg.  

 

 

NZP+ Chipata District Chapter og Ubumi 

sammen 

Commissioner General Percy Chato (Zambia Correctional Services) besøger vores projekter 
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TAK TIL 

Det Obelske Familie Fond 

Bistrup Kirke 

CISU 

Genbrug til Syd 

Aqua Alliance 

Harvest Plus 

Soroptimist International (Hillerød og Birkerød 

Afdelingerne) 

Alle medlemmer og støttegivere 

Alle frivillige i og udenfor fængslerne 


