Juli 2018
Bästa vänner,
I min familj, såsom i många andra familjer, lever vi i en ”fotbollsbubbla” hela sommaren. Trots att man
som förälder kan bli trött på att passa träningstider, matcher och turneringar ger fotbollen liksom andra
hobbyn barnen något som är oändligt viktigt: Den lär dem att vara en god kamrat, att ge sitt bästa, att
hantera både motgångar och framgång, att respektera olikhet. Fotbollen stärker deras självkänsla, ger
dem vänner och tillhörighet. På samma sätt fungerar det i en helt annan kultur, på andra sidan jordklotet:
Toba-barnen i Argentina älskar fotboll!
Urinvånarna Toba är bosatta i norra Argentina, i Chaco-provinsen. De har genom århundraden förföljts,
diskriminerats och trakasserats och har tvingats överge markområden som tillhört dem sedan urminnes
tider. Toba-folket är bosatta i slumliknande områden kring staden Sáenz Peña. Så sent som 1995
tilldelades urinvånarna samma rättigheter som Argentinas övriga invånare. I den kämpiga, tunga
vardagen är fotbollen en frizon, den ger mening och glädje. Man behöver bara en boll och några kompisar
och matchen är igång. Då jag besökte indianbyarna där Hoppets stjärna arbetar (hösten 2015) spelades
fotboll på de flesta gator och gårdar.
Hoppets stjärna är stolt partner till slutturneringen i de europeiska mästerskapen i fotboll för pojkar
under 19 år (UEFA Under-19 Championship), som spelas i Vasa och Seinäjoki under tiden 16-29.7.2018.
Tillsammans med U19-slutturneringen genomför vi en insamling av fotbollsutrustning och vi
uppmärksammar och samlar penningmedel för vårt arbete i Argentina bland urinvånarna Toba.
Penningmedlen kommer att användas till köp av fotbollsutrustning för barn som deltar i de lokala
fotbollslagen och kan doneras till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet
”U19”. I lagen spelar Toba-barn från mycket svåra familjeförhållanden. Fotbollen är ett led i vårt arbete
för att skapa ansvarstagande unga vuxna med sunda värderingar. En av de största utmaningarna vi möter
i vårt arbete bland Toba-befolkningen är det utbredda alkohol- och drogmissbruket bland ungdomar.
Missbruket leder i sin tur till att skolgången avbryts och i förlängningen till kriminalitet, våld och
prostitution. Man talar om ”den förlorade generationen” i och med att problemen tilltar i styrka och
påverkar en hel generation Toba. Vi vet att utbildning i kombination med socialt stöd ger resultat.
Fotbollen är ett viktigt verktyg i det här arbetet.
Den fotbollsutrustning som samlas in förmedlas till skolor i Lettland och Litauen. Det är konstant brist på
all slags sportutrustning i skolorna. De flesta barn lånar utrustning från sin skola och utrustningen slits ut
på några terminer. Du kan lämna in utrustning i gott skick (t.ex. fotbollsskor, benskydd, strumpor,
speltröja, shorts) direkt till oss 16.7 vid salutorget i Vasa eller 27.7 vid Lakeuden puisto i Seinäjoki. Det går
också att föra donationen till våra verksamhetsställen i Närpes och Vasa eller våra insamlare, som du
hittar på www.starofhope.fi. Mer information om U19 hittar du på www.u19euro.fi.
Insamlingen Ryggsäcken pågår till 22.8 och vi ser fram emot att kunna sprida glädje till hundratals
skolbarn i höst! Du kan donera en ryggsäck eller ge en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963
1040 0374 39 (eller till något av kontona som nämns här i månadsbrevet). Penninggåvorna använder vi till
att köpa skolmaterial och bekosta transporten.
Ett varmt tack för din gåva, tack för att du hjälper en medmänniska till ett
bättre liv!
Karolina Wägar

