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Å R E T S H E LT 2 0 1 2
Jyllands-Posten kårer sammen
med Trygfonden Årets Helt 2012,
som belønnes med 100.000 kr.
Denne artikelserie præsenterer de
10 kandidater, som er blevet
nomineret af dommerjuryen.
Du kan deltage i afstemningen på
www.aaretshelt.dk i perioden 22.
december-6. januar. Vinderen
bliver kåret den 12. januar 2013.
Årets helt 2012 præsenteres på
jp.dk og i avisen
søndag den
13. januar.

www.aaretshelt.dk

Lisbeth Johansen hjælper
udsatte børn, der lever på
gaden i den indiske by Kolkata.

Hun hjælper
Indiens
gadebørn til
et bedre liv
Sporskifte: Hun var forretningskvinde i London. Nu hjælper
Lisbeth Johansen indiske børn
væk fra prostitution og stoffer.
LIV COLLATZ
liv.collatz@jp.dk

n syvårig pige er prostitueret og afhængig af
lim. En forældreløs
dreng klarer sig ved
hjælp af småkriminalitet og
ved at skære i sig selv. Børneskæbner som disse overvældede Lisbeth Johansen,
da hun kom til Kolkata, det
tidligere Calcutta, i Indien.
Et land, hvor børn er arbejdskraft og varer til salg. I dag,
fem år senere, har hun oprettet LittleBigHelp. En organisation, der står bag en skole,
et dagcenter og et natcenter
for de indiske gadebørn. Og
det har fået 15 personer til at
indstille Lisbeth Johansen til
Årets Helt.
Egentlig var hun blot på
ferie, da hun første gang oplevede Indien.
»Børnene bor tit bare i
intetheden. De render rundt
og har ingen steder at være
eller nogen at gå til,« siger
Lisbeth Johansen.
En lyst til at hjælpe trængte sig på. Men at gøre det
fuldtid passede ingenlunde
med hendes hverdag.

E

Opgav karrieren
»Jeg var en klassisk karrierekvinde. Jeg arbejdede i London, hvor jeg var nordisk

salgs- og marketingschef for
en hotelkæde. Jeg havde et
kontor i Danmark og arbejdede sideløbende som coach
i eget firma,« siger hun.
Jagten på ro drev hende til
Indien, hvor meditation og
yoga var i højsædet. Her drog
hun rundt med en rygsæk og
følte sig straks forbundet til
landet og dets indbyggere.
Derfor tog hun året efter afsted igen.
»Jeg mødte nogle børnehjemspiger og brugte meget
tid med dem. De blev ved
med at spørge, om jeg ikke
ville komme tilbage,« siger
Lisbeth Johansen, der inderst
inde ønskede at svare ja.
Men samtidig kunne hun
ikke opgive sit danske liv.
»Mine veninder blev gift,
de fik børn. Og jeg ledte efter
en kæreste og overvejede at
købe en kæmpe lejlighed på
Vesterbro. Jeg havde alle
mulige undskyldninger for
ikke at forfølge min drøm,«
siger hun.
En dag tog en ven fat i hende. Sagde stop. Og fik hende
til at købe en billet til Indien.

Forretningssans gav skole
»Jeg var meget i tvivl. Hvad
med mit job herhjemme, og
hvad ville mine forældre
sige? Men tre måneder senere
havde jeg sagt op, solgt min

For at hjælpe børn i Indien oprettede Lisbeth Johansen LittleBigHelp. Her kan børnene komme i skole, få mad og en seng af sove i. Privatfoto

lejlighed og sad i flyet.«
I Kolkatas slum lærte hun,
at skolegang er et ukendt
fænomen for de fleste.
»En indisk politiker vil
sige, at der er skolepladser til
alle. Men der er millioner af
børn, der slet ikke er registrerede, og dem er der ingen
hjælp til,« siger Lisbeth Johansen.
Hun besluttede derfor at
samle penge ind til at etablere en skole.
»Jeg ville lave nogle bæredygtige projekter, der kunne
hjælpe børnene på længere
sigt,« siger hun.
En lokal ngo sørgede for
byggeriet. Imens lavede
Lisbeth Johansen fundrai-

sing, der fik beløbet i hus.
»Jeg er en forretningskvinde, og det bruger jeg her. Jeg
kan f.eks. forklare virksomhederne, hvordan de kan
bruge deres sociale ansvar
strategisk.«
Det muliggjorde for to år
siden, at de første elever
kunne sætte sig i klasseværelserne. I dag er der 135 elever i
de fire klasser. Og mens skolebørnene terper, venter gadebørnene på hendes hjælp.

Børn sælger sig selv
De hutler sig igennem dagen
på banegården i Kolkata,
hvor fire af Lisbeth Johansens medarbejdere står klar.
For en tid får børnene en

pause fra det indiske gadekaos på LittleBigHelps dageller natcenter. På dagcenteret får de mad, et bad og
undervisning. På natcenteret
kan 25 drenge erstatte gadelivet med en seng at sove i.
Lisbeth Johansen kan se,
hvordan opholdene opliver
børnene. Og det hjælper i tilfælde uden håb.
»De gode ting opvejer de
dårlige. Jeg har prøvet at tale
en lim-afhængig pige på syv
år fra at prostituere sig selv.
Hun så på mig og sagde nej.
Det var virkelig hårdt,« siger
hun.
Trods nedturene er hun
hvert halve år i Danmark for
at skaffe penge.

Til LittleBigHelp holder
hun foredrag og arrangerer
en velgørenhedsgalla. Til sig
selv coacher hun og underviser i yoga. Hun håber, at donationerne kan række til et
børnehjem for 50 drenge næste år. Og til et pige-projekt.
»Det føles så godt at vide,
at disse børn vil få en sikker
opvækst,« siger Lisbeth Johansen, der ikke tager hjem
til jul, men får besøg af sin
egen familie.
I Kolkata skal de alle fejre
højtiden med børnene, der
for en stund får andet at
tænke på end sult, lim, sex og
gaden.
»De skal bare opleve at
være børn,« siger hun.

