62 miljoner flickor

världen över får aldrig chansen
att gå i skola. Cadola, Dachenilie
och deras vänner vet att de är
lyckligt lottade…

VI
SKA
KLARA
OSS!
Vi på Hoppets stjärna är stolta över er,
finländska kvinnor och män, som år
efter år står upp för världens flickor. Med
ödmjukhet tackar vi er för allt gott ni har
åstadkommit och allt det vi tillsammans
kommer att uppnå.
Och vi lovar, att dessa flickor, som har fått
chansen, aldrig kommer att ge upp!

Jag vet vad fattigdom är. Jag vet hur det känns att vara
riktigt hungrig. Jag har genomlevt orkaner och översvämningar, jag har mist mitt hem, jag har mist människor jag
älskar.
Men det finns något som ingen kan ta ifrån mig – det är
mina drömmar! Jag vill gå i skola, jag vill få ett yrke. Jag ska
kämpa och jag ska tro! Jag vill att den dagen jag själv blir
mamma att mina barn får gå i skola och drömma om en
ljus framtid. Jag har bestämt mig, jag ska klara det!
Ge mig en chans!
						 //Cadola

Varje barn har rätt till skola och utbildning. Emellertid är det tre gånger sannolikare att flickor jämfört med pojkar helt
lämnar utanför skolsystemet. Forskning visar att satsningar på flickors utbildning leder till stabilare samhällen. Genom att
satsa på flickors utbildning 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 barns framtid i positiv
riktning. Som mammor kan flickorna fostra sina döttrar och söner till att respektera och ta hänsyn till varje människas
unika värde och rättigheter.

Till:

Hur kan jag hjälpa flickor som Cadola?
Hoppets stjärna är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som i
snart 30 års tid tryggat utbildning för utsatta barn och unga. Genom insamlingen
Från kvinna till kvinna samlar vi penninggåvor för att flickor ska kunna gå i skola i
våra projektländer Haiti, Nigeria, Indien, Argentina och Lettland.
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Ge en flicka en chans genom att donera ett valfritt belopp till vår insamling.
Insamlingskonto: FI57 4963 1040 0374 39
Du kan också donera via www.starofhope.fi
Som tidigare år samlar vi också matpaket till mammor i Lettland och Litauen.
Sista inlämningsdag 2.5. Mer information på www.starofhope.fi

:

www.starofhope.fi
info@starofhope.fi

Hoppets stjärna rf

* Tegelbruksvägen 7 A
64200 Närpes

06-225 3698

Insamlingstillstånd för hela Finland, utom Åland: POL-2015-7529 beviljat av Polisstyrelsen
14.10.2015 för tiden 1.1.2016-31.12.2020.
Penninginsamlingstillstånd för landskapet Åland: ÅLR 2017/8866 givet av Ålands Landskapsregering 30.11.2017 för tiden 1.1-31.12.2018.

