KFUM stödjer gatubarn i Zambia för att förbättra deras

i Sierra Leone och Liberia. Där får barnen hjälp att bearbeta sina
upplevelser av kriget så att de kan fungera i samhället. De får också
utbildning, både läs- och skrivundervisning samt yrkesutbildningar.

PLAN arbetar mot barnarbete i Kairos slum, totalt ingår 750
barn i detta projekt som syftar till att avskaffa barnarbete i
Kairo med omnejd.

UNICEF arbetar för att utveckla det sociala skyddsnätet kring
barn med funktionshinder i Sudan. Målet är att integrera barnen i
samhället och ge dem den vård och utbildning som de har rätt till.

VI-SKOGEN I Uganda utbildar och engagerar Vi-skogen barn
och ungdomar i att bevara, skydda och dra nytta av miljön. De lär
sig hur man arbetar med agroforestry, en utbildningsmetod som
innebär samplantering av träd och grödor.
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LÄKARMISSIONEN I Norra Uganda hjälper Läkarmissionen
flickor som utnyttjas som sexslavar. Genom stöd, utbildning
och hjälp att hitta försörjning kan flickorna komma tillbaka in
i samhället – och till livet.

F1000

Projektet är inriktat på fistlar, en skada som kan drabba
kvinnan och barnet vid långdragen förlossning. Utbildning och
utbyggnad av kirurgi.

SVENSKA KYRKAN Barn som växer upp i en våldsmiljö är mer
benägna att utveckla missbruk och att själva gripa till våld.
Problemen med våld bland barn och barnmisshandel orsakas av
den extrema fattigdomen i Moldavien. Svenska kyrkan stöder
Moldovan Christian Aids arbete med att förebygga våld och stödja
barn som blivit utsatta för våld.

kronor
F300 kronor
F500 kronor

LIONS fortsätter satsa på barn- och mödravård i Tanzania.

RÖDA KORSET driver center som ger stöd till krigsdrabbade barn

F100

möjligheter och bidra till att deras rättigheter respekteras.
Projektet innefattar utbildning, akuta hjälpinsatser, hiv- och
aidsprevention och psykosocial rådgivning.

i Senegal. Rädda Barnen arbetar för att minska farorna med barnmigration och för att dessa barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

#

RÄDDA BARNEN I hopp om ett bättre liv flyttar barn på egen hand

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

FÖRÄLDRALÖSA BARN Okunskap gör att barn med hiv
diskrimineras svårt i Indien. Föräldralösa Barn driver ett projekt för att sprida information så att barnen får vård, utbildning och får bo kvar i sin familj.
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Kongo. PMU gör både akuta och mer långsiktiga insatser. Med
stöd från Världens Barn fokuserar PMU på utdelning av näringsrik
kost samt vård av svårt undernärda barn och ammande kvinnor.

valfritt belopp

PMU Krig och konflikt har lett till svår undernäring i Östra DR

i Egypten. Tidigare utsattes nio av tio flickor i området. Nu har
dessa övergrepp minskat med 90 procent. År 2008 antogs en
lag som kriminaliserar bruket av kvinnlig könsstympning.

F………………

DIAKONIA arbetar effektivt mot kvinnlig könsstympning
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Ja

Ja, jag vill ge världens barn en bättre framtid!

Hjälpen når fram!

90 1950 - 6

Samtliga förmånstagare har
90-konton och står under Svensk
Insamlingskontroll. Av de pengar
som samlas in går max 15
procent till omkostnader.

INBETALNING/GIRERING B

Övriga organisationer som hör till
Världens Barn-familjen är:
Afrikagrupperna, Clowner utan
Gränser, Erikshjälpen, Hoppets
Stjärna, Individuell Människohjälp,
IOGT-NTO-rörelsen, Kooperation
Utan Gränser, SOS Barnbyar och
Svenska Afghanistankommittén.

Inget tryck i detta fält

En liten gåva som
gör stor skillnad
100 kronor

ger ett mål mat till 10 ungdomar.

200 kronor

bekostar hiv-förebyggande insatser och
stödaktiviteter för en ungdom.

300 kronor

räcker till utbildning för 30 bondefamiljer
i hur de kan anpassa sitt jordbruk för att
klara klimatförändringarnas effekter.

Ge en SMS-gåva!
Skicka ett SMS med texten
25, 50, 75, 100, 150 och 200
till nummer 72 999
så skänker du motsvarande
belopp till Världens Barn
direkt från ditt mobilkonto.

Radiohjälpen
Plusgiro 90 1950-6
Bankgiro 901-9506

En spontan hundralapp

skulle kunna vara
en droppe i havet. Men tillsammans har det med åren blivit
över en miljard kronor. Dessa pengar har räckt till hundratals
långsiktiga projekt som berört miljoner människor och gett
de mest behövande barnen i världen en bättre chans i livet.
Världens Barn är Radiohjälpens största insamling. Det är ett
massivt samarbetsprojekt mellan våra mest välrenommerade
organisationer. Inte minst har dina och andras gåvor hjälpt
de barn som blivit extra utsatta genom människans agerande:
förföljda som minoriteter eller som flickor, tvingade in i arbete
och prostitution, kidnappade som barnsoldater, på flykt undan
krig, offer för inhumana sedvänjor, smittade av HIV, drabbade
av krig och folkmord och politiskt förtryck.
Tillsammans förändrar vi världen och ger barn en bättre chans
i livet. Kampanjen för Världens Barn har visat att det alltid går
att komma tillbaka även ur de mest förfärliga situationer.
Med rätt hjälp.

www.varldensbarn.se

Vi når fram till

världens barn

Du gör det möjligt

