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Bästa vänner
Jag vill dela en berättelse med er – en berättelse som jag hoppas manar till eftertanke och handling:
”De kom i en fin bil, pratade om ett främmande land, ett drömland. Inga krig, ingen hunger, med jobb i
överflöd. Vi trodde så på de drömmar de gav oss, på framtiden i ett rikt Europa. Visst gjorde det ont att
lämna mamma och pappa men nu skulle jag få gå i skola, jobba på kvällarna och kunna sända hem
pengar, vi skulle alla bli lyckliga... Jag visste ju inte! Om bara någon sagt sanningen ...”
Temat för årets Från kvinna till kvinna-insamling är förebyggande av människohandel – ett av de
allvarligaste människorättsbrotten i vår tid. Miljoner människor blir offer för människohandel varje år; 99
% av offren överlever inte; 80 % av offren är kvinnor och barn; 79 % av all människohandel rör sig om
sexuellt utnyttjande (källa: UNODC). Att ett barn blir offer för människohandel bottnar i desperation,
maktlöshet och hopplöshet. Det handlar om avsaknad av alternativ. Tillsammans kan vi göra skillnad – vi
kan erbjuda alternativ! Insamlingens intäkter går till att förebygga människohandel i ett av de mest
utsatta områdena i Afrika, i staten Edo, Nigeria. Det förebyggandet arbetet handlar i allra högsta grad om
att skapa alternativ och möjligheter så att unga stannar kvar i sin hemtrakt.
Första steget i förebyggande av människohandel är upplysning – att göra barn, unga, familjer och lokala
ledare medvetna om hur människohandel fungerar. Det andra steget är utbildning – att ge unga verktyg
att skapa sig en utkomst. Vi satsar på utbildning i företagande och på att lära ut IT och användningen av
olika tekniska hjälpmedel. Det tredje steget är stöd – ingjuta mod och hopp, ge råd och ekonomiskt stöd
till startandet av den egna verksamheten. Allt det här sker genom samarbete med en lokal
hjälporganisation MeCAHT och flera andra europeiska hjälporganisationer. Genom insamlingen kan vi
stöda ungdomar och speciellt unga kvinnor till småskaligt företagande som ger dem en utkomst, ett
värdigt liv och en framtid.
Nigeria och länderna i västra Afrika är präglade av våld och politisk instabilitet. Svält hotar,
arbetslösheten är hög och detta drabbar ungdomarna hårt. Det här är en idealisk grogrund för
människohandel. Flickor på fattig landsbygd i Nigeria får sällan möjlighet till fullvärdig skolgång och
familjerna satsar inte på flickors utbildning. I förlängningen innebär detta att kvinnor sällan har
möjligheter till arbete; de har inte möjligheter att påverka sina egna liv eller samhället i stort. Flickor
luras, lockas och tvingas till ”det rika Europa” med en förhoppning om att kunna försörja familjen.
Tillsammans kan vi förhindra den livshotande resan över Medelhavet till ett liv där flickorna berövas sitt
människovärde. Tillsammans kan vi erbjuda alternativ – vi kan ge flickorna tillbaka makten över sina
kroppar, sina liv och sin framtid. Du kan vara en del av det här viktiga arbetet genom att ge en
penninggåva till Hoppets stjärna. Gåvan betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med
meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2017 ” eller till något av de konton som nämns i månadsbrevet.
Hoppets stjärna tar emot fysiska morsdagspaket som delas ut i samband med våra ordinarie
hjälpsändningar till Lettland och Litauen. Paketen kan lämnas till våra insamlare eller direkt till oss. Om
du vill packa morsdagspaket eller ge en gåva till din fadderfamilj är du välkommen att göra det enligt
egen tidtabell. Det sker enligt samma anvisningar som tidigare – du hittar anvisningarna på
www.starofhope.fi eller ring oss så berättar vi mer.
Kom med, stå upp för dessa barn och unga, visa att det finns alternativ och att det finns hopp!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

P.S. Följ insamlingen på vår webbsida och på Facebook under Hoppets stjärna rf. Författarna Sara Razai
och Hope Nwosu ger röst till offren för människohandel genom berättelsen om Efe.

