April 2019
Bästa vänner,
Hoppets stjärnas har besökt många skolor den senaste tiden och vi har haft förmånen att träffa barn
och ungdomar i olika åldrar. Hållbar utveckling är på tapeten i skolorna och jag är glad över att få
förmedla Hoppets stjärnas budskap: Fattigdom och ojämlikhet är ett av de största hindren för en
hållbar utveckling i vår värld. Fattigdom och ojämlikhet leder till desperation, våld och hopplöshet.
Om livet handlar om att överleva – om livet är en ständig kamp – då kommer allt annat på andra
plats. Däremot, om vi kan ge barn möjlighet till skola och utbildning, om vi kan stöda och stärka
familjer så att de återfår hoppet – då kan vi också bryta den onda cirkeln av fattigdom och
marginalisering, då kan vi tillsammans ändra kursen.
I Mumbais slumområden, i Indien, bär barnen ansvar om vår gemensamma framtid. Om man frågar
barnen i Hoppets stjärnas resurscenter om vad som bekymrar dem mest kan jag nästan garantera att
de svarar ”ojämlikhet” och ”vår planets framtid”. Barnen bor i ett av världens mest förorenade
länder, där miljögifter är vardag och där luften (tidvis) knappt går att andas. I resurscentren
diskuteras hållbar utveckling flitigt och barnen och ungdomarna arbetar aktivt i lokalsamhällena för
att upplysa invånarna om bl.a. mänskliga rättigheter och miljöfrågor. På bilden ser ni barn som
demonstrerar för bättre sophantering och för bättre allmänna toaletter i slumområdena. Deras
drivkraft och vilja att förändra imponerar – de facto åstadkommer dessa barn konkreta förändringar
som förbättrar livskvaliteten för hela närsamhället. Dessa små, men betydelsefulla steg framåt, skulle
inte vara möjliga utan stöd från er, bästa sponsorer.
Likaså ser vi i Haiti att barnen är bekymrade över extrema väderfenomen och konsekvenserna av
klimatförändringen. Trots den skriande fattigdomen, har man i Bois Negresse gjort en betydande
insats. Alla de äldre skolbarnen och personalen har under två års tid planterat 6 000 tallplantor på
bergssluttningarna kring byn för att förhindra erosion. Erosionen utgör ett stort hot mot byn.
Orkanvindar och störtregn för inte bara med sig grödor och matjord, utan också boskap och familjers
hus. Det är en tragedi för varje familj som drabbas. Nu hoppas vi på att ny skog växer upp och
skyddar byn från förstörelse.
Hållbar utveckling bottnar i jämlikhet och respekt för varje människa. Att det finns 62 miljoner
flickor i världen vars röst inte hörs och som inte inkluderas i skolsystemet – det är fel. Tack vare er
kan vi se till att flickornas röster hörs. Vi hoppas att du deltar i vår insamling Från kvinna till kvinna.
Det gör du genom att donera en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374
39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2019”. Ett studiestipendium till en flicka i Indien är 3
euro/månad och då kan hon skaffa bl.a. skolmaterial eller betala skolavgift. För att en flicka i Haiti ska
kunna gå i grundskola behövs 30 euro/månad som inkluderar skolmat, skoluniform, skolmaterial. För
att hjälpa en flicka i Lettland få yrkesutbildning behövs 50 euro/månad.
Situationen i Haiti är oförändrad. Oroligheterna fortsätter, samhället haltar, men skolorna
upprätthåller sin verksamhet så gott det går under dessa svåra omständigheter. Vi är oerhört
tacksamma om du vill hjälpa skolbarnen i Haiti genom en penningdonation till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39 (eller något av kontona i detta månadsbrev).
Tack för din värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

P.S. Kom ihåg morsdagspaketen till familjer i Lettland och Litauen! Sista inlämningsdag är 2.5.

