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Bästa vänner,
Hoppets stjärna arbetar i samhällen där barnen sällan har chans till fullvärdig utbildning – det är vår
uppgift att ge barnen möjlighet att lära sig läsa, skriva, räkna och att i förlängningen få ett yrke. Det
som emellertid oroar oss är den ojämlikhet som råder bland flickor och pojkar, speciellt i samhällen
där utbildning av flickor traditionellt anses vara ett hot och slöseri av tid och pengar. Otaliga är de
flickor vi arbetar bland som berövas rätten till utbildning – i världen finns det 62 miljoner flickor som
är helt utanför skolsystemet. Än idag, år 2018, finns det otaliga samhällen där flickor gifts bort som
barn, de blir mammor i mycket ung ålder, de betraktas som en börda för sin familj och som en
handelsvara. Otaliga är de flickor som blir offer för människohandel och hedersrelaterat våld.
I år vill vi genom insamlingen Från kvinna till kvinna lyfta fram vikten av att utbilda flickor. Forskning
visar att satsningar på flickors utbildning leder till stabilare, fredligare samhällen. Genom att utbilda
flickor motverkar vi barnäktenskap, människohandel, förtryck och våld. Flickor som har en utbildning
kan skaffa sig en utkomst. En kvinna använder 90 % av sin utkomst till förmån för sin familj
(motsvarande siffra för männen är 40 %) t.ex. för att utbilda sina barn. För att bryta
fattigdomsspiralen bland utsatta familjer behöver vi satsa på flickors utbildning. En flicka som har fått
chans till utbildning växer upp till en mamma som påverkar sina egna barns framtid i positiv riktning.
Alla satsningar på flickors utbildning innebär samarbete med föräldrar, bröder, lokala ledare och det
lokala samhället i stort. För att förändra attityder och värderingar måste pojkar inkluderas i arbetet –
att utbilda pojkar och få pojkarna att inse flickors värde är av yttersta vikt för att nå långsiktiga
resultat. Under besök i våra projekt runtom i världen är det också tydligt att personalen – lärarna och
socialarbetarna – spelar en nyckelroll. Vi har många exempel där föräldrar efter samtal med personal
– eller efter att ha lyssnat till flickans bror – väljer att hålla kvar sin dotter i skolan istället för att i tidig
ålder bli bortgift eller tvingas hjälpa till med att försörja familjen. Samarbete på bred front är nyckeln
till att lyckas med vår uppgift.
Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt
insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2018”.
Om du vill donera via vår webbsida kan du numera också använda mobilapplikationen Mobile Pay.
Din donation används till förmån för flickor inom våra hjälpprojekt. I Indien beviljar vi
studiestipendier till ett hundratal utsatta flickor som lever i slumområden i Mumbai. I Lettland stöder
vi yrkesutbildning för flickor som kommer från svåra familjeförhållanden. I Argentina stöder vi likaså
flickors yrkesutbildning – flickorna tillhör den etniska minoriteten Toba. I Haiti satsar vi på att flickor
ska kunna gå ut grundskolan. I Nigeria fortsätter vårt arbete för att förebygga människohandel
genom att erbjuda flickor stipendier till yrkesstudier.
Du kan i år igen skänka ett matpaket till en mamma i Lettland eller Litauen. Ifjol tog vi emot ca 800
matpaket och vi hoppas att i år igen förmedla omtanke och hopp till mammor som har det kämpigt.
Anvisningar och insamlingsställen finns på webbsidan www.starofhope.fi.
Tack för er värdefulla hjälp!
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