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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!

Hur funkar det?

• 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).

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

• 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?
• Som tack för att du blir Ung Fadder får du en valfri DECE-produkt från oss (maxbelopp 350 kronor).

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!
(Kika gärna på produkterna på erikshjalpen.se/ge/webshop eller på dececlothing.com)

• 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.

Vart 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
Nalala bedriver ett 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.

KENYA: Womankind
I nordöstra delen av Kenya, på gränsen mot Somalia, är
det vanligt med både könsstympning och barnäktenskap.
Womankind arbetar långsiktigt för att bryta dessa traditioner genom att öka kunskapen och förändra attityder hos
föräldrar, religiösa ledare och dem som utför omskärelsen.

MALI: AMPDR
Genom så kallade speed schools på flera platser i Mali, får
barn i åldrarna 8-12 år som inte har gått i skolan möjlighet
till ett års intensivskola. Efter detta år slussas de in i den
vanliga skolan på den nivå som de då har uppnått,
vanligtvis klass tre eller fyra.

MALI: AMPDR
AMPDR bedriver samma typ av arbete som Womankind
i Kenya, fast i de södra delarna av Mali. I Mali är könsstympning enligt nationell lag inte förbjudet. Därför
jobbar AMPDR för att påverka enskilda byar att ta egna
beslut om att avskaffa sedvänjan.

BANGLADESH: Strömme
För att minska antalet barn som inte går i skolan bedriver
Strömme ett aktivt påverkansarbete. Organisationen ger
också stöd till försörjning och funktionell utbildning (läsundervisning och yrkesskola) för barn som är för gamla
för att börja i vanlig skola.

BANGLADESH: Strömme
I Bangladesh har flickor i princip inga möjligheter att
bestämma över sina egna liv och många blir bortgifta
medan de fortfarande är barn. Genom tjejgrupperna
Shonglap får unga tjejer kunskap om sina rättigheter och
större chans att påverka sin egen framtid.

KAMBODJA: Kredit
För många fattiga familjer i Kambodja är det omöjligt att
finansiera vidare studier, så kallad secondary education,
för sina barn, eftersom de behöver bekosta såväl deras mat
som inackordering. Genom arbetet med en mikrokreditorganisation får eleverna möjlighet att ta studielån så att
de kan studera vidare och sedan betala tillbaka lånet efter
att de avslutat sin utbildning och börjat jobba.

KAMBODJA: Chab Dai
Chab Dai är en paraplyorganisation för ett femtiotal lokala
aktörer som arbetar för att förhindra människohandel,
trafficking och exploatering av unga flickor. Organisationen hjälper flickor som blivit utsatta eller som lyckats fly
innan. Man pratar med föräldrar, informerar sociala myndigheter och ser till att skyldiga ställs inför rätta. Slutmålet
är att flickorna ska kunna flytta tillbaka hem i trygghet.

