Om bara någon sagt

sanningen

Varför berättade ingen?
Någon måste ha vetat!

kvinna
fran kvinna till

De kom i en fin bil, pratade om ett främmande land, ett
drömland. Inga krig, ingen hunger med jobb i överflöd. Vi
trodde så på de drömmar de gav oss, på framtiden i ett rikt
Europa. Visst gjorde de ont att lämna mamma och pappa
men nu skulle jag få gå i skola, jobba på kvällarna och
kunna sända hem pengar, vi skulle alla bli lyckliga....
Jag visste ju inte!
Om bara någon sagt sanningen ...

Arbetet för att förebygga människohandel sker i ett av de mest utsatta områdena i Afrika, i staten Edo, Nigeria. Huvudstaden
Benin City är ett nav för den globala människohandeln. Genom samarbete med en lokal och flera europeiska hjälporganisationer bedriver vi upplysningsarbete i lokala skolor och vi erbjuder utbildning bl.a. i företagande och användning av datorer
och olika tekniska hjälpmedel. Genom insamlingen kan vi stöda ungdomar, främst unga kvinnor, till småskaligt företagande
som ger dem ett värdigt liv och en framtid.

Till:

Tillsammans kan vi erbjuda ett alternativ!
Temat för årets insamling är förebyggande av människohandel – ett av de allvarligaste människorättsbrotten i vår tid. Enbart i Nigeria blir en miljon människor
offer för människohandel varje år; 99 % av offren överlever inte; 80 % av offren
är kvinnor och barn; 79 % av all människohandel rör sig om sexuellt utnyttjande.
Målet för insamlingen är att genom upplysning, utbildning och stöd motverka
och förebygga att barn och ungdomar, främst unga kvinnor, blir offer för människohandel. Du kan vara en del av det här viktiga arbetet! Tillsammans kan vi
förhindra den desperata resan till ett liv där offren berövas sitt människovärde.
Vi kan stå upp för dem, tillsammans kan vi erbjuda alternativ – en framtid där
flickorna har makten över sina kroppar, sina liv och sin framtid.
Läs mer om insamlingen på www.starofhope.fi eller Facebook.
Skänk din penninggåva till konto FI57 4963 1040 0374 39,
med meddelandet “Från kvinna till kvinna 2017”
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www.starofhope.fi
info@starofhope.fi

Hoppets stjärna rf

* Tegelbruksvägen 7 A
64200 Närpes

06-225 3698
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