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Bästa vänner,
Altaf är 14 år och bor i slummen i Mumbai, Indien. Pojken har under flera års tid deltagit i
verksamheten på resurscentret i Malvani. Altafs hem blev nyligen förstört av bulldozers
som kom och jämnade 400 familjers hem med marken p.g.a. att ”husen” (skjulen) anses
vara illegalt byggda. Många av de barn som deltar i verksamheten i resurscentret står nu
hemlösa och villrådiga. Familjer som inte har råd med mat står inför ett val: Skicka barnen
till skolan och betala skolavgifter eller försöka hitta ett nytt hem och mat på bordet. Var
och en förstår att det är skolgången som blir andrahandsvalet. Nu behövs vår hjälp! Vi
kommer att ge krishjälp till de värst drabbade familjerna så att barnens skolavgifter kan
betalas. Många barn är traumatiserade efter händelsen. Resurscentret och stödet som
fältpersonalen ger barnen är ytterst viktigt: De jobbar tillsammans med skolorna och
familjerna för att hitta lösningar.
Det finns också mycket positivt att berätta om det som händer i Indien. I Pisavli påbörjade
två företagsamma flickor en kampanj för bättre toaletter på skolan och skolan
hörsammade flickorna. Faktum är att många flickor blir trakasserade då de ska besöka
toaletten och toaletterna saknar ofta lås. Sålunda undviker flickorna toalettbesök. Flickor
i slummen är tvungna att använda allmänna toaletter i och med att hemmen saknar en
egen toalett. Därför påbörjade flickorna på resurscentret i Malvani också en kampanj för
bättre allmänna toaletter. De skapade en gatupjäs, slogans och drog ut på gatorna
tillsammans för att demonstrera; de samlade tillsammans med pojkarna i området över
1000 namnunderskrifter. Uppropet nådde över nyhetströskeln och stora indiska
dagstidningar och nyhetskanaler rapporterade om barnens kampanj.
Jag är så imponerad över dessa barns företagsamhet och starka vilja till förändring! Vi ser
denna vilja till förändring bland alla barn vi jobbar med – med stöd och knuffar i rätt
riktning kan de åstadkomma mer än vi kan ana. Flickor i Mumbai som inte kunnat leka
utomhus av rädsla för trakasserier och våld går nu modigt ut på gatan för att leka; barn
som växer upp i en dysfunktionell familj i Lettland får tillbaka hoppet; barn på Haiti som
knappt ens har kläder på kroppen får en skoluniform, får gå i skola och återfår leklusten;
barn i Argentina som växer upp i en hård miljö utan respekt för barnens mest
grundläggande rättigheter finner trygghet. Trygghet är också det vi önskar att
gatubarnen i Dodoma, Tanzania, ska få uppleva. I dagens läge har vi sålt närmare 40
andelar i bussen!
I vårt lager väntar nu ungefär 1000 ryggsäckar på att bli utdelade till skolbarn i Lettland.
Tack till er alla! Tillsammans kommer vi att ha gett många barn stöd och en knuff i rätt
riktning.
Denna månad samlar vi donationer för barnen i Mumbai. Varje penninggåva gör skillnad.
Med vänlig hälsning

