Ung Fadder - så funkar det
Vad är Ung Fadder?

Ung Fadder är ett koncept som vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 30 år som vill vara
med och ge av sina pengar för att bidra till Erikshjälpens arbete för barn som lever i utsatthet.
Ung Fadder vill uppmuntra, utmana och ta tillvara på
ungdomars engagemang. Vi vill vara ett tydligt alternativ och en plattform för ungdomar och unga vuxna
som vill leva ett liv i generositet.
Vi har en stor skara unga faddrar. Vi upplever därmed
att vi har mandat att säga att svenska ungdomar och
unga vuxna är generösa – något vi känner stor tacksamhet och beundran för!

Pengarna dras via autogiro den 28:e varje månad. Det
är ingen bindningstid.
Är du under 18 år krävs målsmans underskrift för att
bli Ung Fadder.
Du kan vara Ung Fadder tills du fyller 30 år. Därefter
kan du fortsätta att ge regelbundet till Erikshjälpens
arbete i världen, men då som Månadsgivare.

Vad får jag?

Hur funkar det?

Som tack för att du blir Ung Fadder får du en valfri
DECE-produkt från oss. DECE är ett socialt företag i
Rumänien som drivs av Erikshjälpens samarbetspartner Networks för att skapa arbetstillfällen för romer.
Din DECE-produkt blir en fin påminnelse om att du är
med och gör skillnad!

Det lägsta månadsbeloppet du kan skänka är 60
kronor, vilket motsvarar två kronor om dagen! Du kan
givetvis välja att skänka ett högre belopp.

Som Ung Fadder får du fyra gånger per år ett nytt
nummer av Erikshjälpens tidning, där du kan läsa
mycket om Erikshjälpens projekt och arbete för barns
rättigheter i världen. Tre gånger per år får du via mejl
återkoppling om vad som är på gång inom Ung Fadder
och berättelser från projekt som är kopplade till Ung
Fadder.

När du väljer att bli Ung Fadder skänker du varje månad en summa pengar till Erikshjälpens projekt inom
temaområdena Utbildning eller Flickors rättigheter
(läs mer på nästa sida).

Hit går
pengarna
Här är de länder, partnerorganisationer och projekt som vi distribuerar de pengar som kommer in via Ung
Fadder till. Vill du veta mer om något specifikt projekt? Tveka inte att höra av dig till oss!
Kontakt: Johannes Norberg, Ung Fadder-ansvarig, johannes.norberg@erikshjalpen.se, 073 053 55 12

Utbildning

Flickors rättigheter

KENYA: Nalala bedriver påverkansarbete bland folkslaget massajer för att få familjer att förstå värdet av
utbildning. Nalala arbetar också med barnrättsklubbar, stöttar skolpersonal och hjälper familjer att hitta
försörjning – allt med målet att så många barn som
möjligt ska få gå i skolan.

MYANMAR: Strömme driver ett projekt med att starta
tjejgrupper, framför allt för tjejer som aldrig gått i
skolan eller som hoppat av skolan i förtid. Syftet med
grupperna är att ge tjejerna kunskap om sina rättigheter och annan viktig livskunskap. Ett viktigt mål är att
förhindra att tjejerna gifts bort mot sin vilja.

KENYA: Food for the Hungry bedriver påverkansarbete bland boskapsskötare med målet att fler barn
ska börja skolan och slutföra sin skolgång. Food for
the Hungry arbetar också med barnrättsklubbar för att
stärka barnens självförtroende och ökar familjernas
möjligheter till försörjning genom kurser och självhjälpsgrupper.

UGANDA: LACWADO arbetar i fiskarsamhällen längs
Lake Albert. Här gifts många flickor bort i ung ålder
och tvingas därför hoppa av skolan i förtid. LACWADO
bedriver påverkanssarbete gentemot familjer och
myndigheter med målet att minska antalet barnäktenskap och öka antalet barn i skolan.

SYDSUDAN: Strömme arbetar i Sydsudan, där det
långvariga kriget orsakat stora interna flyktingströmmar. För att flyktingbarnen ska kunna fortsätta sin
skolgång jobbar Strömme med att ordna tillfälliga
skolbyggnader och att rekrytera och utbilda kompletterande skolpersonal.
UGANDA: MADA jobbar i ett område som domineras
av boskapsskötande nomadfolk där en mycket liten
andel av flickorna får chansen att börja eller fullfölja
sin skolgång. MADA jobbar med att fånga upp flickor
som hoppat av och hjälper dem tillbaka till skolan.
Samtidigt bedrivs ett påverkansarbete bland flickornas
familjer för att få dem att förstå vikten av skolgång.

ETIOPIEN: YBCEDOI är ett center som tar emot unga
tjejer som utnyttjats i prostitution. På centret får de
rehabilitering och utbildning för att kunna skaffa sig
en säker försörjning. Många av tjejerna lever med HIV
eller behöver annan typ av vård och omsorg. Centret
har ett antal inkomstgenererande projekt som bidrar
med en andel av centrets omkostnader.
SYDSUDAN: Strömme har speciella tjejgrupper för
tjejer som inte fått chans att börja eller fullfölja skolan.
Syftet med grupperna är bland annat att motverka
barnäktenskap. I grupperna får tjejerna kunskap om
sina rättigheter och annan viktig livskunskap.

