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Med hjärta 
för hela världen
Genom Ge för livet får utsatta människor över hela världen 
ett bättre liv. Barn får skolgång, unga rustas till kloka ledare, kvinnor 
skyddas från våld - och får starta företag. Tusentals människor får 
hjälp genom 48 projekt i 33 länder. Frivilliga samlar in de medel som 
behövs. Här presenteras varje satsning för 2017. 

Ge för livet är en del av Evangeliska Frikyrkan som har 90-konto. 
Hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och 
granskas av auktoriserade revisorer.
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Är ni med? 
Ring, så berättar vi mer om aktuella behov - och vi besöker er gär-
na för att inspirera kring konserter, motionslopp, bössinsamlingar, jul-
marknader och butiksverksamhet! 

Är du med? 
Kanske du vill ge en egen gåva här och nu? Eller kanske vill du fira din 
högtidsdag med att låta gåvor bli till hjälp i något av det du ser här? 
Välkommen att använda bankgiro 900-5588 eller swish 900 5588 
och ange önskat projektnummer. 

Du kanske vill visa projekt för vänner, styrgrupper eller besökare av 
butiker och marknadsdagar? Presentationen är anpassad för egna 
utskrifter. Klicka menyn Arkiv, välj Skriv ut och ange sedan önskad sida. 
Om du väljer storlek A3 som utskriftsformat kan du skriva ut och an-
vända projektsidan som affisch. 

Nu fortsätter vi tillsammans - med hjärta för hela världen!

Kontakta oss gärna
Hans Lindstrand, insamlingsansvarig
070-524 38 75
hans.lindstrand@efk.se

Mattias Davén, insamlingskommunikatör
019-16 76 25
mattias.daven@efk.se
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Barns  
rättigheter

Foto: D
avid G

elinder

I många länder i världen anses barn 
vara lägst i hierarkin och få vill lyssna 
till dem. Tillsammans med våra sam-
arbetspartners arbetar vi för att stärka 
efterlevnaden av barns rättigheter på 
alla nivåer i samhället. 
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Trygghet och rättigheter 
för barn, Afrika
Situationen för barn i de länder i Afri-
ka där vi arbetar är ofta mycket svår. I 
det här projektet utbildar och utrustar 
vi ledare inom olika organisationer så 
att de kan vara företrädare för barns 
rättigheter och skydda barn i sin egen 
miljö och i samhället. 

Detta görs genom att ha utbildningsse-
minarier	och	workshops,	att	 identifiera	
och träna lokala handledare för att de 
ska få verktyg att arbeta för barns rät-
tigheter i sin egen organisation. På det 
här sättet kan nästa generations barn 
få ett bättre, tryggare och säkrare liv 
med	fler	möjligheter!

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65034
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: Anton C
arlsson
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Trygghet och rättigheter för 
barn och ungdomar, 
Moçambique
I	Moçambique	finns	omkring	2	miljoner	
föräldralösa barn och ca 22 000 barn 
bor utan någon vuxen. När barnen bör-
jar skolan är språket en stor utmaning. 
Undervisningen är på portugisiska, 
men	i	Moçambique	finns	många	lokala	
språk och bara knappt 9 % av barnen 
talar portugisiska hemma. Samtidigt 
kan undernäring och brist på kognitiv 
och social träning hindra utvecklingen. 

Vi arbetar för att barn redan från för-
skoleåldern ska få möjlighet till allsidig 
utveckling och rätt till utbildning. Bland 
annat stödjer vi en förskola i Vilankulo.  
Vi arbetar också med sömnadskurser 
för unga döva kvinnor, för att de ska få 
bättre möjligheter till försörjning..

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65434
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: Alexandra Schultz
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Place of Restoration ger 
barn en ny framtid, Sydafrika
Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har 
mist sina föräldrar i aids. Många barn 
lever på gatan och utsätts för sexuella 
övergrepp. Utanför Port Shepstone har 
ett kristet rehabiliteringscentrum, Place 
of Restoration, byggts upp för utsatta 
barn. Centret har särskild kompetens 
att ta emot barn och tonåringar som 
utsatts för olika former av övergrepp. 

Place of Restoration erbjuder professi-
onell hjälp till ande, kropp och själ i en 
kärleksfull miljö med rådgivning, terapi 
och varm gemenskap. Fosterhemspro-
grammet, ”Give a Child a Family”, som 
är kopplat till verksamheten, rekryterar 
lämpliga fosterföräldrar, utbildar och 
följer upp dem, för att barnen ska få ett 
tryggt hem.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65632
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Ge barn en trygg och 
hälsosam uppväxt, Asien
Våld övergrepp och exploatering är 
alltför vanligt bland fattiga och utsat-
ta barn. Många barn utnyttjas som 
arbetskraft och hindras från att gå i 
skolan. Deras värde sitter i vad de kan 
bidra med till familjen och inte i att de 
är människor med rättigheter. Alla barn 
har rätt till att växa upp i en trygg miljö 
där deras rättigheter är tillgodosedda. 

Därför arbetar vi i det här projektet till-
sammans med våra partnerorganisa-
tioner för att göra barnen medvetna 
om sina rättigheter. Vi arbetar också 
med påverkansarbete gentemot för-
äldrar, lärare och myndighetspersoner, 
för att barnens röst ska bli hörd på alla 
nivåer i samhället.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67050
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: M
aria Finnevidsson
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Skolstöd till romer, Serbien
Den här satsningen syftar till att hjäl-
pa familjer och romska barn i Belgrad. 
Barnen får hjälp med skolgång och läx-
läsning och arbetet sker i nära samar-
bete med föräldrarna.

Fler romska barn än någonsin tidigare 
börjar nu skolan. Färre barn hoppar av 
skolan i förtid. Färre barn behöver gå 
om ett år. Fler klarar sig i högre klasser 

och barnen presterar bättre i alla åldrar 
Samtidigt får barnens föräldrar en allt 
större förståelse för vikten av barnens 
utbildning.

Projektet har också lett till att de 
romska barnen är mindre isolerade än 
förut. Barn, föräldrar och myndigheter 
är tacksamma för den hjälp vi ger.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63233
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: C
ahtrine N

ygren
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Skolstöd	till	flickor	
i	Kairos	slum,	Egypten
Runt	 om	 Kairo	 finns	 så	 kallade	 sop-
städer, slumområden där miljoner 
människor bor. Hit kommer sopor från 
olika	 delar	 av	 Kairo.	 Hela	 familjer	 sor-
terar soporna så att de kan försörja sig, 
till exempel genom att göra sandaler 
av smält plast.

I det här projektet ges familjerna stöd 
så att de kan låta sina döttrar gå kvar 

i skolan, något de inte annars skulle ha 
råd med. Flera av familjerna får hjälp 
med skolavgifter, uniformer, material 
och även läxhjälp. Förutom den prak-
tiska hjälpen görs också besök i skolan 
och hemmet.

Projektet stödjer också olika verksam-
heter för barn med funktionsnedsätt-
ning	i	fattiga	områden	i	Kairo.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63234
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Församlingar arbetar för barns 
rättigheter, Mellanöstern
Barns rättigheter är ofta eftersatta i 
Mellanöstern, både inom familjer samt 
på lokal och nationell nivå. Barnarbe-
te, misshandel och övergrepp på barn 
är vanligt förekommande  i samhället. 
En	av	EFKs	partners	i	regionen	har	upp-
märksammat bristen på kunskap och 
efterlevnad av Barns rättigheter i sam-
hället. 

För att bidra till en långsiktig förändring 
i samhället vill vi se att lokala försam-
lingar blir medvetna om problemen och 
arbetar för barns rättigheter. Detta görs 
genom att träna förskollärare, pastorer, 
barn- och ungdomsledare, samt för-
äldrar i barns grundläggande rättighe-
ter. Även barn och ungdomar kommer 
att lära sig vad de har för rättigheter.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63436
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
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Unga med funktions-
nedsättning ges rättigheter, 
Mellanöstern
Personer med funktionsnedsättning ut-
gör en stor och starkt marginaliserad 
grupp i det arabiska samhället. Fort-
farande råder mycket okunskap och 
negativa attityder, ofta förknippat med 
skam och skuldkänslor hos familjerna. 
Fokus i denna satsning ligger på att 
stärka deras rättigheter.

Insatsen görs tillsammans med samar-
betsorganisationer i framför allt Egyp-
ten, Tunisien och Sudan. Det handlar 
om träningstillfällen, workshops och se-
minarier där både individer och orga-
nisationer kan dela sin erfarenhet och 
kunskap.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63541
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Skola för barn med funktions-
nedsättning i Bayad, Egypten
Bayad är ett fattigt samhälle, och likt 
många andra samhällen i Egypten 
finns	många	barn	och	vuxna	med	olika	
funktionsnedsättningar i detta område. 
Här stödjer vi skolan New Life Center. 
Många av barnen på centret har svår 
intellektuell funktionsnedsättning vilket 
gör dem speciellt utsatta på grund av 
samhällets negativa attityder.

Myndigheterna och andra organisa-
tioner inkluderar inte dessa barn i sina 
verksamheter och därför har centret i 
Bayad en oerhört viktig roll genom att 
ge dagligt stöd och träning till både 
barnen och föräldrarna. De får på så 
sätt kunskap om sina rättigheter samt 
möjligheter att få synas och vara inte-
grerade i samhället.  

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63450
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Hälsostöd till 
flyktingbarn,	Sudan
Runt	 huvudstaden	 Khartoum	 i	 norra	 
Sudan	 finns	 flera	 flyktingläger.	 Ett	 av	
dem är Jebel Aulia där vi samarbetar 
med ERRADA - den sociala grenen av 
Sudan Council of Churches - i en klinik 
där undernärda barn och deras famil-
jer får hjälp och vård.

En särskilt utsatt grupp i lägret är  

familjer med små barn som lätt drab-
bas av undernäring. Genom kosttill-
skott, träning och stöd till föräldrarna 
ser man till att barnen får den mat och 
näring de behöver. Man ger också vac-
cinationer, råd till mödrar som väntar 
barn, hjälper med förlossningar samt 
ger information om hiv/aids och hälso-
vård i allmänhet.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63451
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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SAT-7 förmedlar hopp  
till miljoner, Mellanöstern
SAT-7 producerar och sänder satellit-tv 
i Mellanöstern och Nordafrika. I dag 
finns	fem	parallella	kanaler	som	sänder	
dygnet runt på tre olika språk, arabiska, 
farsi och turkiska. Eftersom satellit-tv är 
en av få medier som nästan alla i regi-
onen har tillgång till har SAT-7 potential 
att nå över 100 miljoner människor. 

Speciellt barnprogrammen är oerhört 
populära	 och	 flera	 miljoner	 barn	 ser	 
regelbundet på SAT-7s program. För att 
nå de många miljoner barn som sak-
nar möjlighet att gå i skolan, inte minst 
på grund av kriget i Syrien, startades  
nyligen en kanal som sänder utbild-
ningsprogram för barn dygnet runt.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63532
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: SAT-7
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Församlingar tränas i att 
kämpa för barns rätt, Brasilien
Barn och ungdomar får oftast beta-
la priset för orättvisorna i Brasilien. Det 
här projektet innebär att försöka påver-
ka kyrkorna att ta ansvar och påverka 
makthavare för att minska orättvisorna 
på nationell nivå. Det görs genom att till 
exempel utbilda ledare, men även ge-
nom att hjälpa 6 000 barn på lokal nivå 
på 28 platser i landet.

För att kunna förändra situationen för 
dessa barn och tonåringar är det viktigt 
att inte bara arbeta på individnivå utan 
att även försöka påverka orsakerna till 
de stora orättvisorna. Detta görs ge-
nom att bland annat medvetandegöra 
kyrkorna om deras roll i samhället.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69132
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: M
atilda Hector
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Fritidsaktiviteter räddar barn 
från gatan, Brasilien
Många barn i Brasilien har varken till-
gång till bra skolgång eller någonstans 
att vara på eftermiddagen när föräld-
rarna jobbar. Livet på gatan blir därför 
ofta det enda alternativet. 

På tio orter i Brasilien stödjer vi verk-
samheter där barnen kan vara efter el-
ler före skolan, medan föräldrarna job-
bar. Barnen som kommer till de olika 
verksamheterna, som oftast är i form 
av ett fritidshem, får bland annat stöd 

med läxhjälp, och för att lära sig spela 
instrument, idrotta, lära sig om bibeln, 
pyssla och spela teater. 

Genom arbetet försöker man bygga 
upp barnens självkänsla och ge dem 
möjlighet att uppfylla sina drömmar. 
Man hjälper också till med skolmat, 
skoluniformer och skolmaterial.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69150
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Byutveckling ger barn en  
ny framtid, Paraguay
Paraguay är det andra fattigaste lan-
det i Latinamerika. Befolkningen är den 
yngsta i hela regionen, med 75 % av in-
vånarna under 40 år. Utbildningen i lan-
det har stora brister och många barn 
lämnar skolan utan att kunna läsa och 
räkna ordentligt. Eftersom skolan bara 
pågår på halvtid får barnen mycket 
läxor hem och om de inte får tillräckligt 
med stöd hemifrån har de svårt att kla-
ra skolan. 

Projektet	finns	på	fyra	olika	platser,	där	
lokala församlingar arbetar för att hjäl-
pa barn och deras familjer att lämna 
fattigdom. Barnen får bland annat läx-
hjälp och fritidsaktiviteter, som exem-
pelvis danslektioner, fotboll, volleyboll 
och mycket mer. På så sätt kan de få 
hjälp med att läsa läxor och utvecklas 
i skolan, och samtidigt få en möjlighet 
att leka och bara vara barn.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69350
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Läger ger fattiga barn 
lärdomar för livet, Peru
Att få möjlighet att åka på läger kan ge 
minnen för livet. Därför stödjer vi läger 
för	barn	i	Peru.	Lägren	blir	förutom	fina	
minnen också ett komplement till sko-
lan där kunskap för livet inhämtas.

I Juliaca i sydöstra Peru anordnas lä-
ger för barn i samarbete med de loka-
la	skolmyndigheterna	som	EFK	är	med	
och stödjer. Barnen som ofta kommer 

från fattiga förhållanden får en unik 
chans att åka bort på läger, vilket de 
annars inte skulle haft möjlighet till. 
Varje år ordnas fyra läger med omkring 
100 barn på varje läger. På lägren får 
barnen lära sig om personlig hygien,  
kamratskap, hälsa med mera. Man för-
söker också involvera och engagera 
föräldrarna i sitt barns utveckling.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69431
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: M
atilda Hector
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Fotbollsskola räddar  
barn från gatan, Peru
I Peru, liksom i många andra länder, 
finns	 ett	 stort	 behov	 av	 sysselsättning	
för utsatta barn för att undvika att de 
hamnar på gatan. Vi stödjer en fot-
bollsskola i Lima, som vill motivera barn 
att läsa sina läxor och uppmuntra tea-
marbete.

Flera av barnen kommer från icke- 
funktionella familjer och motivationen 
hemifrån är inte så stor. Ett syfte med 
fotbollsträningarna är, förutom att ha 
roligt, att motivera dem att göra bättre 
ifrån	sig	i	skolan.	Sedan	starten	har	flera	
vittnat om att fotbollen motiverat dem 
att jobba hårdare med skolarbetet.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69432
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Utsatta barn får hjälp  
att klara skolan, Peru
Peru är ett ungt land och skolan är 
mycket bristfällig. För att barnen ska 
klara av sin skolgång är det viktigt att 
de får stöd med att läsa sina läxor. I 
Arequipa stödjer vi ett eftermiddags-
hem för barn.

På eftermiddagshemmet i Arequipa får 
barn från socialt fattiga familjer hjälp 

med läxläsning. Man arbetar speciellt 
med barn som har problem i skolan. 
De tillbringar hela eftermiddagen på 
fritidshemmet och förutom läxläsning, 
leker de också och spelar spel. Man har 
även samlingar och seminarium med 
barnens familjer.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69450
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Hållbar
försörjning

Foto: M
arian Hautam

äki

Många människor i världen lever i svå-
ra förhållanden, till exempel fattigdom,  
brist på hälso- och sjukvård och i svi-
terna av naturkatastrofer. Tillsammans 
med våra samarbetspartners arbetar 
vi för att ge människor möjlighet till 
egen försörjning, tillgång till sjukvård 
och träning i att kunna hantera de ne-
gativa konsekvenserna av klimatför-
ändringarna.
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Träning och mentorskap, 
Swaziland
Swaziland är det land som beräk-
nas vara hårdast drabbat av hiv/aids 
i	världen.	Enligt	officiella	siffror	är	25	%	
av den vuxna befolkningen smittade av 
hiv-viruset, men troligtvis är den verk-
liga siffran betydligt högre. Till följd av 
problematiken	med	hiv/aids	finns	det	i	
dag ett högt antal föräldralösa barn. 

Vår samarbetspartner Holiness Union 
Church (HUC) arbetar för att barnen 
ska få nya familjer genom fosterhems-
placering. HUC ger också träning i od-
ling och djuruppfödning med målet att 
fattiga familjer ska bli självförsörjande.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65531
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: Fabio G
uim

araes Lucas
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Mikrokrediter ger möjlighet till 
försörjning, Zambia
I det här projektet ges stöd till änkor 
som saknar möjlighet till försörjning och 
därmed har svårt att klara sig. 

Genom mikrokrediter får de hjälp till 
egen försörjning och hjälp till hållbar 
försörjning via ett odlingsprojekt.     

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65834
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
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Hållbar försörjning och fattig-
domsbekämpning, Afrika
I Centralafrikanska republiken, Moçam-
bique, Sydafrika, Swaziland, Tanzania 
och Zambia lever hälften av befolk-
ningen under fattigdomsgränsen. Flera 
länder har drabbats av missväxt och 
klimatförändringar vilket tillsammans 
med fattigdom påverkar möjligheterna 
att odla och säkra matförsörjningen.

I det här projektet stödjer vi bland annat 
insatser för att säkra långsiktig vatten-
försörjning	i	flera	av	länderna.	Det	inne-
bär brunnsborrning och uppbyggnad 
av system för vattenförsörjning. Vi har 
också en resursbank och en fond för att 
kunna lindra snabbt i akuta situationer. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65032
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: Fabio G
uim

araes Lucas
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Sjukhus och kliniker räddar liv, 
Centralafrikanska republiken
Sjukvården i Centralafrikanska republi-
ken är mycket eftersatt. Flera års militär 
och politisk kris i landet har lett till en 
stor	mängd	internflyktingar,	 försämrad	
infrastruktur, stor penningbrist i hushål-
len och dessutom ett eftersatt jordbruk. 

I det här projektet stödjer vi sjukvård ge-
nom ett sjukhus i Gamboula och kliniker 

i bland annat Nola, Doaka, Carnot och 
Bayanga, samt en tandklinik i Berberati. 
Genom att erbjuda akutsjukvård, möd-
ravård, medicin och kirurgi är dessa 
sjukhus	och	kliniker	med	och	räddar	liv!

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65241
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: M
atilda Hector
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Utbildning och mikrolån ger familjer 
försörjning, Centralafrikanska republiken

En stor del av Centralafrikanska re-
publikens befolkning lever under fat-
tigdomsgränsen. Genom Evangelis-
ka Frikyrkans samarbetskyrka Eglise 
Evangéligue Baptiste är vi med och 
bekämpar fattigdomen på olika nivå-
er. Tack vare projektet har minoriteters 
förhållanden förbättrats, kvinnor har 

startat fungerande företag och barn 
har fått chans till skolgång.  

Genom att stödja högre utbildning som 
skolor och stipendier ges ett viktigt bi-
drag för utvecklingen av landet.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65243
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: M
atilda Hector
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Utbildning ger kvinnor kunskap och in-
flytande,	Centralafrikanska	republiken

Kvinnor	 i	 Centralafrikanska	 republiken	
är diskriminerade och underrepresen-
terade i det offentliga livet. Många sak-
nar utbildning och är hemma med bar-
nen och sköter hushållet. Många saknar 
dessutom läs- och skrivkunnighet, vilket 
gör dem extra sårbara. I det här projek-
tet stödjer vi tre skolor för att kvinnors 
utbildningsnivå ska stärkas.

På skolorna lär kvinnorna sig allt från 
hälsa och vård av barn till jordbruk 
och matlagning. De lär sig också att sy 
barnkläder och sticka för att få en in-
komst i framtiden. Tanken är att kvin-
norna ska föra med sig kunskapen när 
de	flyttar	tillbaka	ut	i	byarna	på	lands-
bygden,	så	att	fler	får	ökad	kunskap	för	
att bekämpa fattigdomen. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65244
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: Anton C
arlsson
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Utbildning till de mest  
utsatta, Moçambique
Under de senaste åren har antalet läro-
säten för högre utbildning i Moçam-
bique	 ökat	 mycket.	 Det	 finns	 idag	 23	
universitet och högskolor och antalet 
studenter uppgår till ca 28 000. Men 
avgifterna är mycket höga och där-
för är drömmen om en utbildning en 
omöjlighet för många unga. 

I det här projektet får ett tiotal studen-
ter varje år  stipendier för studier i till 
exempel teologi, pedagogik, engelska, 
barns rättigheter, juridik och adminis-
tration. Målgruppen kommer ofta från 
väldigt fattiga och utsatta förhållanden.  
Genom att stödja projektet öppnar du 
vägen för unga människor till en livs-
avgörande utbildning. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65433
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Hållbar försörjning och  
utbildning, Sydafrika
Sydafrikas universitetssystem räknas 
till Afrikas bästa med drygt ett tjugo-
tal tekniska och ekonomiska universitet. 
Men att studera kostar, segrationen är 
stor och för många är skolavgiften för 
ett år betydligt mer än vad en familj får 
i årslön. 

Tillsammans med vår samarbetspart-
ner Holiness Union Church (HUC) ger vi 
därför stipendium till unga som stude-
rar till bland annat lärare, sjuksköterskor 
och socialarbetare.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65631
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Kvinnor	tränas	i	att	bli	
självförsörjande, Sydafrika
Mycket hög arbetslöshet, fattigdom och 
en ökande spridning av hiv/aids-epi-
demin kännetecknar stora delar av 
KwaZulu-Natalprovinsen	 i	 Sydafrika.	
Försörjningsbördan och ansvaret för 
barnens välmående vilar tungt på kvin-
norna. 

Kvinnorna,	 som	 till	 stor	 del	 är	 ensam-
stående mödrar eller mor- eller far-
mödrar, träffas ett par gånger i veckan 
och får träning i olika hantverk, bakning, 
försäljning och i att göra en enkel bud-
get. Cirka 25 kvinnor möts för att arbeta 
tillsammans och varannan månad de-
las matpaket ut till familjerna.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65634
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Sjukvård till de  
mest utsatta, Tanzania
I	Kibondodistriktet	i	västra	Tanzania	dri-
ver vår samarbetskyrka två kliniker, en 
i	Keza	och	en	 i	Kabare/Muhange.	Häl-
so- och sjukvårdssituationen i Tanzania 
har det senaste årtiondet förbättrats 
på många plan, bland annat har lan-
det angripit aidskatastrofen i samarbe-
te med FN och ger bromsmediciner till 
hiv-smittade gravida kvinnor. 

Trots det är utmaningarna fortfarande 
många,	och	flera	av	byarna	 runt	Keza	
och	 Kabare	 har	 inte	 nåtts	 av	 förbätt-
ringarna. Därför har dessa hälsokliniker 
fortfarande en stor betydelse för männ-
iskors hälsa, barns överlevnad och gra-
vida kvinnors säkra förlossningar. Med 
din gåva bidrar du till att rädda liv och 
hälsa för utsatta människor.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65741
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Bred utbildningssatsning 
lyfter människor, Tanzania
Utbildning är en avgörande faktor för 
utveckling, såväl i det civila samhället 
som inom kyrkan. I det här projektet bi-
drar	vi	på	flera	sätt	för	att	människor	i	
olika åldrar ska få chans till bra utbild-
ning och i sin tur ge ett gott bidrag till 
kyrka och samhälle.

Bland annat ger vi ekonomiskt stöd till 
förskolor som en lokal församling driver 
i	Kiwangwa.	

Vi ger också stipendiestöd till studenter 
i	Kiwangwa	och	i	Kibondo.	Detta	möjlig-
gör för unga människor att läsa yrkesut-
bildning men även för ledare inom kyr-
kan att studera teologi och ledarskap. I 
det här projektet ger vi också stöd till en 
ledarskaps-	 och	 bibelkurs	 i	 Kiwangwa	
samt till Tazengwa Bible College.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65742
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Sjukhus i Mpongwe 
räddar liv, Zambia
Mpongwe Mission Hospital bygg-
des upp av svenska missionärer på 
1970-talet och har successivt utvid-
gats. Sedan 2007 drivs sjukhuset av vår 
samarbetskyrka MBA, med visst stöd 
av zambiska staten. I det här projektet 
ger vi stöd till sjukhuset för den dagliga 
driften.

Varje år passerar ca 50 000 patienter. 
Till sjukhuset kommer många människor 

som är sjuka i hiv/aids, malaria och tu-
berkulos, men även många barn som 
är	undernärda.	Det	finns	också	mödra-
vård och förlossingsvård; cirka 175 barn 
föds på Mpongwe Mission Hospital var-
je månad. Sjukhuset arbetar även med 
förebyggande verksamhet, såsom ut-
bildning, rådgivning och praktisk hjälp 
ute i byarna. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65837
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Utbildning och mikrolån  
för utsatta, Zambia
I det här projektet stödjer vi vår sam-
arbetspartner MBAs stipendieverksam-
het, som ger unga människor möjlighet 
till en bättre framtid. 

Utbildning är ett viktigt verktyg för att 
människor ska få en chans till att få ett 

arbete och därmed möjlighet till själv-
försörjning. Genom stödet till stipendie-
verksamheten kan unga personer som 
saknar ekonomiska förutsättningar få 
möjlighet att studera en yrkesutbild-
ning.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 65838
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Kapacitetsutveckling	för	 
miljöutmaningar, Asien
I många länder i Asien är klimatföränd-
ringarna ett verkligt hot.  Naturkata-
strofer så som översvämningar, cyklo-
ner och jordbävningar är vanliga och 
konsekvenserna blir allvarliga. Många 
människor mister sina liv och de som 
överlever förlorar sina hem och möjlig-
heten att försörja sig och sin familj när 
odlingar totalförstörs. 

Tillsammans med våra samarbets-
partners	i	flera	länder	i	Asien	arbetar	vi	
för att träna människor att kunna han-
tera de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringarna. Det kan handla 
om  alltifrån att ge kunskap om tåliga 
grödor som klarar sig bättre vid över-
svämning till att ge stöd till självhjälps-
grupper som tränar hela byar i att för-
stå varningssystem för cykloner.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67035
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
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Familjer får hjälp till klimat- 
anpassning, Bangladesh
Med nuvarande klimatförändringar och 
stigande havsnivåer riskerar stora delar 
av Bangladesh att hamna under vat-
ten. En ensam by kan inte hindra na-
turkatastroferna eller klimatförändring-
arna men vi kan hjälpa människor att 
anpassa sig till förändringarna. 

Tillsammans med organisationen World 
Concern Bangladesh arbetar vi för att 
ge familjer och samhällen bättre förut-
sättningar att tackla klimatförändring-
ar. Det kan handla om att introducera 
salttåliga grödor, bygga vallar mot ha-
vet, skapa beredskap mot cykloner eller 
göra	flytvästar	av	plastflaskor.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67135
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: Lydia D
ackerud
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Bunongfolkets rätt till sin kul-
tur	och	självkänsla,	Kambodja
Långtifrån alla får ta del av den eko-
nomiska	tillväxten	i	Kambodja.	Företag	
skövlar den skog som varit både männ-
iskors hem och källa till försörjning. I 
det här projektet är vi med och stärker  
minoritetsbefolkningarnas identitet och 
rättigheter. 

Projektet utgår från minoritetsbefolk-
ningarnas egna kulturella uttryck, som 

till exempel tal, sång och musik. Insat-
sen	har	bidragit	till	att	allt	fler	i	dag	har	
självförtroende att gå samman och 
påverka makthavare för att strida för 
sina rättigheter. Ett exempel är att vissa 
byar har tagit ansvar för att själva star-
ta alternativa former av utbildning, när 
den statliga skolan inte har fungerat. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67532
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Ökad dialog leder till  
samhällsutveckling, Nepal
Utmaningarna i Nepal är stora då de 
allra	flesta	människor	fortfarande	lever	
i svår fattigdom. Ett problem är att det 
saknas kapacitet hos myndigheter och 
i det civila samhället för att förändra si-
tuationen. Tillsammans med vårt sam-
arbetspartner United Missions to Nepal 
vill vi bygga kapaciteten hos 50 organi-
sationer för att de på ett bättre sätt ska 
kunna skapa ett mer rättvist och fung-
erande samhälle. 

Tack vare det här projektet har orga-
nisationerna möjliggjort att 29 000 
människor formerat över 1 300 grupper 
där de får möjlighet att stödja varan-
dra för en positiv samhällsutveckling. I 
grupperna har människor till exempel 
lärt sig om hälsa och sanitet samt hur 
man motverkar människohandel.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67940
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Människor förbereds för 
klimatförändringar, Nepal
I Nepal drabbas fattiga av klimatför-
ändringarna då tillgången till vatten 
minskar och skördarna numera är oför-
utsägbara. Tillsammans med organi-
sationen International Nepal Fellowship 
ger vi stöd till de värst drabbade. Till 
följd av försämrade jordbruksmöjlig-
heter lämnar många, särkilt män, sina 
hembyar för att söka arbete i städerna. 
Arbetsbördan för kvinnorna växer och 

risken för bristsjukdomar ökar. 

Genom självhjälpsgrupper ges ökad 
kunskap om hur jordbruk och livsstil kan 
motverka klimatförändringar men ock-
så anpassas till de förändringar som 
redan skett. Målet är att familjer ska 
bli självförsörjande, få bättre hälsa och 
leva tillsammans.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67944
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Lahufolket kämpar för 
sina rättigheter, Thailand
De etniska minoriteterna tillhör de mest 
utsatta grupperna i norra Thailand. Ett 
av dessa folk är lahu, som kämpar svårt 
med bland annat avsaknad av med-
borgarskap, drogproblem, hiv/aids, för-
sörjningsproblem och människohandel. 

Det här projektet hjälper lahu-folket att 
hantera situationen och bryta sig ut ur 
hopplösheten, bland annat genom att 

byledare	tränas	i	att	identifiera,	analy-
sera och komma fram till lösningar för 
att förbättra livsvillkoren. Varje år får 
flera	från	lahu-folket	thailändskt	med-
borgarskap, och därmed rättigheter i 
samhället, genom projektet. Många har 
fått kunskap om olika försörjningsmöj-
ligheter, vilket har lett till att de har fått 
bättre tillgång till mat och sjukvård.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 68236
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Kunskap	hjälper	människor	 
att utveckla byar, Afghanistan
I	 flera	 avlägsna	 provinser	 i	 Afghanis-
tan är människor mycket fattiga, och till 
följd av krig och oroligheter har de inte 
nåtts av tidigare insatser för att utveck-
la byar. Många saknar kunskap om be-
tydelsen av rent vatten, säkra förloss-
ningar och ett hållbart jordbruk. I det 
här projektet arbetar vi med vår partner 
i landet i tre provinser för att öka kun-
skapen och förändra attityder.

Bland annat ges människor utbildning 
i hur man renar vatten och lagar nä-
ringsrik	mat	till	sina	barn.	Kurser	i	”BLiSS”	
(Birth and Life saving skills) har bidragit 
till att barn- och mödradödligheten har 
sjunkit. När det gäller jordbruk tillhan-
dahålls bland annat jordbruksmaskiner 
och material för att bygga växthus.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 68332
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Kvinnliga	fångar	får	yrkes-
träning och självkänsla, Tunisien
I Tunisien arbetar vi tillsammans med 
vår samarbetspartner för att ge kvinnor 
i fängelse en bättre möjlighet att kla-
ra	sig	när	de	kommer	ut.	Kvinnor	som	
har suttit i fängelse är en mycket stig-
matiserad och utsatt grupp i samhäl-
let.	De	flesta	är	förskjutna	av	sin	familj	
och hittar inte jobb eller boende när de 
kommer ut. Många av dem är tillbaka i 

fängelset efter några veckor.

I det här projektet erbjuds kvinnorna yr-
kesträning som till exempel sömnad för 
att ha möjlighet till en försörjning när de 
kommer ut ur fängelset. De får också 
socialt stöd och uppmuntran, och får 
på så sätt en möjlighet till ett bättre liv. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63134
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Yrkesträning och mikrokredi-
ter, Think&Do, Egypten
I det här projektet stödjer vi vår sam-
arbetspartner Think & Do:s arbete i fyra 
byar i södra Egypten. Tillsammans vill vi 
med ett rättighetsperspektiv bekämpa 
arbetslöshet och fattigdom i landet.

En viktig del i projektet handlar om att 
ge kunskap om rättigheter till både 
dem som behöver få sina rättigheter 

tillgodosedda och dem som har skyl-
dighet att se till att detta faktiskt sker. 
Unga kvinnor får också lära sig läsa och 
skriva. Ungdomar får kortare yrkesträ-
ning som kan ge en förbättrad inkomst.  
Ett stort antal familjer ska få vatten in-
draget i sina hus. Mikrokrediter för att 
starta inkomstskapande småföretag är 
också en del av projektet.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63433
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: M
atilda Hector
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Kamp	för	religionsfrihet,	
Mellanöstern
I Mellanöstern rapporteras varje vecka 
om tortyr, fängelse och annan för- 
följelse av de som inte bekänner 
sig till den dominerande religionen.  
Genom organisationerna Midd-
le East Concern och Set My  
People Free stödjer vi ett arbete för bland  
annat konvertiternas situation och för av- 
skaffandet av hädelselagar. 

Middle	 East	 Concern	 arbetar	 på	 fle-
ra olika sätt för att främja religionsfri-
het i regionen, bland annat genom att 
hjälpa personer som råkat illa ut med 
praktisk hjälp och rådgivning. Set My 
People Free fokuserar på att avskaffa 
hädelselagar för att alla fritt ska kunna 
välja religion.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63539
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Trygg tillvaro för diskriminer-
ade minoritetsfolk, Brasilien
Omkring häften av minoritetsfolken i 
Brasilien, som tidigare främst levde i 
sina	 stammar,	 finns	 i	 dag	 i	 stadsmil-
jö. Där möter de diskriminering och blir 
utnyttjade. Antropologer vill inte att de 
ska beblandas med den övriga befolk-
ningen. Myndigheter vill på grund av 
kostnaderna inte ta sitt ansvar och tar 
därför parti med antropologerna. Det-
ta leder till att minoritetsfolken får lite 
hjälp och att de särskiljs på ett osunt 
sätt i staden.

Tillsammans med vår samarbetskyrka 
i landet har vi precis startat ett famil-
jecenter för minoritetsfolk i ett område 
i norra Brasilien. Det ger en trygg och 
stimulerande plats att leka på för bar-
nen och en gemenskapsfrämjande, in-
lärande och kulturstärkande miljö för 
de vuxna där de bland annat kan utföra 
sina hantverk.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69133
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Kvinnor	får	möjlighet	till	 
självförsörjning, Paraguay
Många kvinnor i Paraguay hålls tillbaka 
i sin egen personliga utveckling när det 
gäller utbildning, självförsörjning och 
att utvecklas som människa. I det här 
projektet erbjuds kvinnor kurser i prak-
tiska kunskaper som bakning, frisör och 
handarbete. Det hålls också kurser i pri-
vatekonomi, hushållning och att starta 
eget. 

Målet med projektet är att öka kvinnors 
utvecklingsmöjligheter. Det möjliggör vi 
genom att ge nya kunskaper, praktiska 
verktyg och att bygga nätverk av po-
sitiva relationer mellan kvinnor. På det 
sättet kan vi bryta isolering, öka förtro-
ende mellan kvinnorna och öka deras 
möjligheter till försörjning.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 69336
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Flykting - akutinsatser och  
utveckling, Europa/Mellanöstern
Den humanitära katastrofen som följt 
på kriget i Syrien är inte över. Den på-
går nu och den kommer dessvärre att 
pågå länge till. Precis som för ett år se-
dan ger sig människor ut i osäkra båtar 
på en livsfarlig färd över Medelhavet. 
Fortfarande bor miljoner människor i 
flyktingläger.	Barn	står	utan	möjligheter	
till skolgång, de minsta har aldrig upp-
levt något annat än krig. 

I det här projektet ryms en mängd in-
satser som hjälper människor som är 
på	flykt	-	från	flyktinglägren	i	Syrien	till	
här i Sverige. Bland mycket annat ger vi 
tillsammans med våra samarbetspart-
ners psykosocialt skolstöd till barn med 
trauma i Syrien samt hygienartiklar och 
regnrockar	till	människor	på	flykt	i	Ser-
bien. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 60902
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto: LSESD
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Mot 
människohandel

Foto: iStock Ira G
elb

Människohandel är den moder-
na tidens slaveri och den drabbar 
människor över hela världen. Tillsam-
mans med samarbetspartners arbe-
tar vi iför att förebygga handeln med 
människor. En central del i detta är att 
stärka kvinnors rättigheter i alla de-
lar av samhället. Vi arbetar också för 
att hjälpa människor ur sexindustrin, 
bland annat genom alternativa för-
sörjningsmöjligheter.
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Hjälp pojkar 
ur sexhandeln, Thailand
Sexhandeln är en av Thailands största 
inkomstkällor. TIllsammans med orga-
nisationen Urban Light arbetar vi i norra 
Thailand med fokus på att hjälpa pojkar 
och unga män som fallit offer för sex-
handeln. Via ett drop in-center får de 
mat, möjlighet att duscha, administra-
tiv hjälp med identitetshandlingar och 
hjälp att komma in i skolor eller arbeten 
utanför sexindustrin. 

En viktig del i arbetet är att förebygga 
att människor säljs i Chiang Mai. Bland 
annat utbildar vi taxichaufförer om vilka 
signaler och beteenden som är tecken 
på att ett barn förs bort mot sin vilja 
så kan de förhindra människohandeln, 
bland annat genom att avstå från att 
köra kunder till bordeller. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 68239
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Människohandel bekämpas 
via medier, Mellanöstern
Människohandel är ett växande pro-
blem i många länder i Mellanöstern. 
På landsbygden och i slummen är det 
vanligt	att	unga	flickor	säljs	för	äkten-
skap i så tidig ålder som 11 år. Så kall-
lade sommaräktenskap är vanliga i 
vissa	områden,	det	vill	säga	att	flickor	
och unga kvinnor säljs som fruar till rika 
män som utnyttjar dem under några 
veckor för att sedan skilja sig.

Tillsammans med vår partner MEM 
arbetar vi för att medvetandegöra 
människor i riskzonen, organisationer 
och myndigheter om problemet med 
trafficking	 och	 barnäktenskap.	 MEM	
använder	 film	 och	 sociala	 medier	 för	
att bryta ned fördomar och invanda 
tankemönster och förmedla hopp och 
goda värderingar till både barn 
och vuxna.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63534
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Skyddsboende för  
utsatta kvinnor, Egypten
Våldtäkter, ”sommaräktenskap” med 
minderåriga och sexuella övergrepp 
inom familjen är vanliga i Egypten. Fa-
miljerna till kvinnor som blir utsatta för 
sexuella övergrepp upplever ofta så 
starka skamkänslor, att de sparkar ut 
dem från hemmet, trots att kvinnorna 
själva varit oskyldiga till det som hänt. 
Andra familjer låter kvinnorna bo kvar 
hemma, men behandlar dem så illa att 

de	till	slut	själva	flyr	från	sitt	hem.	

Tillsammans med en samarbetspart-
ner har vi startat ett akutboende, dit 
kvinnor som är särskilt utsatta får kom-
ma och få bland annat hälsovård och 
yrkesutbildning. Vår partner arbetar 
också med utbildning för att förebygga 
att kvinnor utsätts för övergrepp.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63538
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Kamp	mot	
människohandel, Europa
Människohandeln fortsätter att växa. FN 
uppskattar att över 30 miljoner nu lever i 
slavliknande förhållande runt om i värl-
den. Det är mer än någonsin tidigare. 
I	Europa	flyttas	100	000-tals	människor	
varje år över landsgränserna för att ex-
ploateras	och	utnyttjas,	de	flesta	inom	
sexindustrin eller som billig arbetskraft. 

I det här projektet stödjer vi tre insatser i 

Europa: Herzwerk i Österrike, Wellspring 
på Cypern och ett arbete i Marseille, 
Frankrike. Herzwerks uppsökande ar-
bete pågår nu i tre av Österrikes stör-
re städer. Wellsprings arbete omfattar 
två drop in-center, ett halvvägsboende 
och en second hand-affär. I Marseille 
har en uppsökande verksamhet bland 
stadens prostituerade startat. 

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 63542
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv
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Hjälp människor ur sexhandel 
och tvångsarbete, Asien
Problemet med att barn och kvinnor 
och män i Asien utsätts för människo-
handel i form av billig arbetskraft, eller 
i sexindustrin är stort. Människohandeln 
är i dag den snabbast växande krimi-
nella verksamheten i världen och en 
av de tre största marknaderna tillsam-
mans med drog-och vapenhandeln. 
EFKs	samarbetspartners	är	 fokuserade	
på förebyggande arbete och försöker 

ställa krav på makthavare och myn-
digheter. Det senaste året har bland 
annat omkring 140 personer fått utbild-
ning och träning för att kynna arbeta 
mer effektivt mot människohandeln. Vi 
har också genomfört två ettåriga 
pilotprojekt	 i	Nepal	och	Kambodja,	där	
vi nått närmare 4 500 personer med 
förebyggande insatser.

Tack för 

ditt stöd!

Projektnummer: 67030
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588

Foto:	EFKs	arkiv



Foto: Lydia D
ackerud
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Med hjärta 
för hela världen.
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