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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 51 projekt i över 30 länder. Frivilliga samlar in de medel 
som behövs. Här presenteras varje satsning för 2020. 

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 
gärna för att inspirera kring konserter, motionslopp, bössinsamlingar, 
julmarknader och butiksverksamhet! 

Är du med? 
Kanske du vill ge en egen gåva här och nu? Eller kanske vill du fira 
din högtidsdag genom att låta gåvor bli till hjälp i något av de projekt 
du läser om 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 bu-
tiker och marknadsdagar? Den här katalogen finns att ladda ner digi-
talt på www.efk.se/geforlivet och den är anpassad för egna utskrifter. 
Klicka på ”Arkiv” i menyraden. Klicka sedan på ”Skriv ut” och ange öns-
kat sidnummer. Om du väljer storlek ”A3” som utskriftsformat kan du 
skriva ut och använda projektsidan som affisch. Du kan också beställa 
en affisch genom att höra av dig till oss. 

Nu fortsätter vi tillsammans - med hjärta för hela världen!

Kontakta oss gärna!

Hans Lindstrand
Ansvarig för Ge för livet – Evangeliska Frikyrkan
Tel: 070-524 38 75
E-post: hans.lindstrand@efk.se



Innehåll 
Barns rättigheter
Sida Projektnamn             Insamlingsnr    Behov 2020

Afrika 
9 Trygghet och rättigheter för barn, Afrika    65034  181 000
10 Barns rätt till skolgång, Centralafrikanska republiken   65250 248 000
11 Trygghet och rättigheter för barn och ungdomar, Moçambique 65434   92 000
12 Föräldralösa barn får familj och utbildning, Eswatini  65550 237 000
13 Place of Restoration ger barn en ny framtid, Sydafrika  65632   242 000
14 Föräldralösa barn i Muhange får en familj, Tanzania  65750 150 000 

Asien
15 Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt, Asien   67050  283 000
16 Korttidsboende för järnvägsbarn, Indien    67337  400 000
17 Samhällsutveckling med familjen i centrum, Indien   67350 818 000
18 Ge barn rätt till skolgång, Thailand     68250 393 000

Europa, Mellanöstern och Nordafrika
19 Skolstöd till romer, Serbien      63233  354 000
20	 Skolstöd	till	flickor	i	Kairos	slum,	Egypten	 	 	 	 63434	 	 267	000
21 SAT-7 förmedlar hopp till miljoner, Mellanöstern   63532 565 000 
22 Barn i utanförskap får värdighet och hopp, Mellanöstern  63541 367 000

Latinamerika och Iberiska halvön
23 Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan, Brasilien   69150 1 311 000
24 Fattiga får möjlighet till högre utbildning, Brasilien   69158 91 000
25 Tonårstjejer får en framtid i Encarnación, Paraguay  69336  85 000
26 Byutveckling ger barn en ny framtid, Paraguay   69350 699 000
27 Stöd till barn i Anderna, Peru      69431 59 000
28 Fotbollsskola räddar barn från gatan, Peru    69432 64 000
29 Utsatta barn får hjälp att klara skolan, Peru    69450 111 000

Hållbar försörjning 
Sida Projektnamn             Insamlingsnr    Behov 2020

Afrika
31 Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning, Afrika  65032  143 000
32 Sjukhus och kliniker räddar liv, Centralafrikanska republiken 65241  843 000
33 Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning,    65243  610 000
    Centralafrikanska republiken
34	 Utbildning	ger	kvinnor	kunskap	och	inflytande,		 	 	 65244	 	 520	000
    Centralafrikanska republiken



Hållbar försörjning 
Sida Projektnamn             Insamlingsnr    Behov 2020
35 Träning och mentorskap, Eswatini (f.d. Swaziland)   65531  156 000
36 Hållbar försörjning och utbildning, Sydafrika   65631  25 000
37 Sjukvård till de mest utsatta, Tanzania    65741  249 000
38 Bred utbildningssatsning lyfter människor, Tanzania  65742  145 000
39 Sjukhus i Mpongwe räddar liv, Zambia    65837  388 000
40 Utbildning för utsatta, Zambia     65838  127 000

Asien
41 Människor får hjälp att klara miljöförändringar, Asien  67035  152 000
42 Familjer får hjälp till klimatanpassning, Bangladesh  67135  115 000
43 Förbättrade levnadsvillkor för minoritetsgrupper, Kambodja 67532  145 000
44 Kyrkan lyfter människor ur fattigdom, Nepal    67933  86 000
45 Sprida kunskap om människors lika värde, Nepal   67940  127 000
46 Människor får hjälp att klara klimatförändringar, Nepal  67944  65 000
47 Kvinnor i fängelse får tandvård, Thailand    68237  61 000
48 Ungdomscenter ger kunskap och självkänsla, Sydostasien 68241  141 000
49 Kunskap hjälper människor att utveckla byar, Afghanistan  68332  120 000

Europa, Mellanöstern och Nordafrika
50 Kvinnliga fångar får yrkesträning och självkänsla, Nordafrika  63134  138 000
51 Yrkesträning och mikrokrediter, Think&Do, Egypten   63433  355 000
52 Flykting - nödhjälp och utveckling, Europa/Mellanöstern  63535  757 000
53 Ge människor religionsfrihet, Mellanöstern    63539  195 000

Latinamerika och Iberiska halvön
54 Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk, Brasilien  69133  195 000
55	 Stöd	till	flyktingar	från	Venezuela,	Brasilien	 	 	 	 69135	 63	000

Mot människohandel
Sida Projektnamn             Insamlingsnr    Behov 2020
Asien
57 Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete, Asien  67030  276 000
58 Hjälp pojkar ur sexhandeln, Thailand     68239 111 000

Europa, Mellanöstern och Nordafrika
59	 Vi	bekämpar	handel	med	unga	kvinnor,	Mellanöstern	 	 63534	 	 230	000
60 Skyddsboende för utsatta kvinnor, Egypten    63538  322 000
61 Kamp mot människohandel, Europa     63542 276 000 

Latinamerika och Iberiska halvön
62 Stöd till kvinnor på gatan, Spanien     69532  69 000

Ge för livets principer för gåvohantering
Grundprincipen är naturligtvis att gåvor till ett visst projekt går till det projektet. 
I de fall då insamlingen till ett projekt blir större än årets behov kan över-
skottet fördelas till andra liknande projekt inom samma fokusområ-
de. Som innehavare av 90-konto får högst 25 % av insamlade 
medel gå till administration. För mer information, se  
www.efk.se/gavohantering.



8
Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Barns  
rättigheter

Foto: M
attias D

avén

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 barns 
rättigheter ska uppmärksammas och 

efterlevas på alla nivåer i samhället. 



9
Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Trygghet och rättigheter 
för barn, Afrika
Situationen för barn i de länder i Afrika 
där vi arbetar är ofta mycket svår. I det 
här projektet utbildar och utrustar vi led-
are inom olika organisationer så att de 
kan vara företrädare för barns rättighe-
ter och skydda barn i sin egen miljö och 
i samhället. 

Genom utbildningsseminarier och work-
shops	 och	 genom	 att	 identifiera	 och	
träna lokala handledare får de verktyg 
att arbeta för barns rättigheter 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!

Foto: Anton C
arlsson

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65034
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Barns rätt till skolgång,  
Centralafrikanska republiken
Inbördeskriget i Centralafrikanska re-
publiken (RCA) innebar att stora delar 
av de offentliga skolorna föll samman. 
Många barn förlorade också sina för-
äldrar till följd av striderna och i stort sett 
varje familj i RCA har föräldralösa barn 
boende	hos	sig.	Trots	att	det	finns	sko-
lor är det inte säkert att barnen får skol-

gång eftersom många fosterföräldrar 
av olika skäl inte kan sätta barnen i sko-
lan. Genom detta projekt kan hundratals 
föräldralösa barn i RCA gå i skolan vilket 
ger avsevärt bättre förutsättningar i li-
vet. Genom din gåva gör du det möjligt 
för en ny generation i RCA att vara med 
och bygga upp landet igen.

Tack för 

ditt stöd!

Foto: M
attias D

avén

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65250
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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!

Foto: Alexandra Schultz

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65434

Foto: M
arian Hautam

äki
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Föräldralösa barn får familj 
och utbildning, Eswatini
Projektet National Child Care Project 
(NCCP) fokuserar på de många föräld-
ralösa	barn	som	finns	i	Eswatini	(landet	
som tidigare hette Swaziland). Detta är 
en följd av det höga antal hiv/aids- och 
tuberkulosdrabbade	som	finns	i	landet.	
Utifrån den afrikanska kulturen måste 

hela familjen inbegripas när man vill 
hjälpa	 drabbade	 barn.	 Vi	 jobbar	 ock-
så med att stärka hela hushållet för 
att bidra till långsiktigt förbättrade lev-
nadsförhållanden. Din gåva gör skillnad 
i dessa barns liv, inte bara idag utan 
också på lång sikt.

Tack för 

ditt stöd!

Foto: Alexandra Schultz

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65550

Foto: M
arian Hautam

äki
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 rehabiliteringscenter, 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.

Foto: Linn Hellberg

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65632

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Föräldralösa barn i Muhange 
får en familj, Tanzania
Att mista en av, eller båda, sina föräldrar 
är traumatiskt för vilket barn som helst. 
Men att göra det i ett sammanhang där 
samhällets skyddsnät inte räcker till gör 
förlusten dubbelt svår. Genom Muhange 
Family and Community Care, som vi ar-
betar med får barn som förlorat en el-
ler båda sina föräldrar hjälp till en trygg 
uppväxt. Det sker genom stöd till den 
kvarvarande föräldern, där så är möj-

ligt, eller genom att barnet får komma 
till en ny familj. Under tiden de arbetar 
fram den bästa långsiktiga lösningen 
kan barnet få bo på ett center tillsam-
mans med t ex en släkting, som då får 
utbildning i hälsa, kosthållning och upp-
fostran. På så sätt får barn som annars 
vore extremt utsatta chansen till trygg 
uppväxt och en ljus framtid.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65750

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 egna rättigheter. 

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg 
miljö där deras rättigheter är tillgodo-

sedda och vi arbetar vi tillsammans 
med våra partnerorganisationer för att 
göra barnen medvetna om vilka deras 
rättigheter	är.	Vi	arbetar	också	med	att	
påverka föräldrar, lärare och myndig-
hetspersoner för barnens röst blir hörd 
på alla nivåer i samhället. 

Foto: D
avid G

elinder

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67050

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Korttidsboende för  
järnvägsbarn, Indien
På	järnvägsstationerna	i	Indien	finns	tu-
sentals barn, från tre år och uppåt, som 
har blivit utsparkade, övergivna eller 
som har rymt från odrägliga familjeför-
hållanden. Barnen lever på att sälja vat-
tenflaskor,	 tigga	 och	 stjäla.	 Många	 blir	
utnyttjade och sniffar för att överleva. 
För att hjälpa barnen att komma ifrån 
den omedelbara situationen, får de 
komma till ett korttidsboende, där de 

får bo som en familj. De får mat, klä-
der och möjlighet att gå i skolan. För att 
barnen ska få chansen till ett bättre liv, 
är målet att de i största möjliga mån 
ska komma tillbaka till sina familjer. En 
viktig del i projektet är därför att försöka 
återfå kontakten med barnens föräld-
rar eller släktingar och hjälpa dem att 
ta ansvar för barnen.

Foto: M
attias D

avén

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67337

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Samhällsutveckling med 
familjen i centrum, Indien
Fortfarande har stora delar av den fat-
tiga befolkningen i Indien ingen möjlig-
het att, utan hjälp, ge sina barn grund-
läggande skolgång. Många barn börjar 
skolan men slutar snart eftersom för-
äldrarna inte har råd eller för att de inte 
ser vikten av att ha en utbildning. Till-
sammans med vår partner driver vi 
skolor och skolprojekt, bland annat i byn 
Chehri Harriya i norra Indien. Skolorna är 

med och bidrar till en positiv utveckling 
i	byarna	där	de	finns.	Genom	att	de	får	
lära sig att läsa, skriva och räkna kan de 
lättare ta hand om sig själva i framtiden. 
Runt skolan i Chehri tränas också för-
äldrar för att de ska ha bättre förutsätt-
ningar att själva ta hand om sina barn. 
Det öppnar upp helt nya möjligheter för 
framtiden.

Foto: M
attias D

avén

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67350

Tack för

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Ge barn rätt till skolgång, 
Thailand
Att barn får gå i skolan är en självklar rät-
tighet för oss men så är inte fallet för alla. 
Barnen som bor på elevhemmet i Phrao 
i norra Thailand tillhör minoritetsbefolk-
ningen Lahu och kommer från bergsby-
arna runtomkring. Föräldrarna är bönder 
som har små möjligheter att försörja sin 
familj och det i kombination med långa 
avstånd och svårframkomliga vägar 
gör att barnen inte har möjlighet att gå 

i skolan. Barnen i dessa bergsbyar lig-
ger i riskzonen för att skickas till Chiang 
Mai för att arbeta och blir då lätt offer 
för människohandel. På elevhemmet får 
27 barn mellan 7 och 16 år möjlighet att 
bo under terminerna för att kunna gå i 
den statliga skolan. På så sätt kan de gå 
klart grundskolan men får också värde-
full livskunskap och chans att fortsätta 
med högre studier.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 68250

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Skolstöd till romer, Serbien
Romer är Europas mest diskriminerade 
folkgrupp och hamnar ofta utanför de 
samhällen där de bor. Medellivslängden 
är lägre och det är även andelen barn 
som klarar skolan. I Belgrad hjälper vi 
barn med deras skolgång och läxläs-
ning i nära samarbete med föräldrarna.

Resultatet	 är	 att	 fler	 romska	 barn	 än	
någonsin tidigare nu börjar skolan, färre 

barn hoppar av i förtid och färre behö-
ver gå om ett år. Fler klarar sig i högre 
klasser och de presterar bättre i alla 
åldrar. Samtidigt får barnens föräld-
rar en allt större förståelse för vikten av 
barnens utbildning. Det i sin tur har lett 
till att de romska barnen nu är mindre 
isolerade än förut. 

Foto: Hanne C
arlsson

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63233

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 och familjerna här 
försörjer sig genom att sortera och 
återanvända soporna, exempelvis ge-
nom att göra sandaler av smält plast.

Eftersom fattigdomen är stor behöver 
många stöd så att de kan låta framför 

allt sina döttrar gå kvar i skolan, något 
de inte annars skulle ha råd med. Fa-
miljerna får hjälp med skolavgifter, uni-
former, material och även läxhjälp. För-
utom den praktiska hjälpen görs också 
besök i skolan och hemmet.

I	projektet	finns	också	olika	verksamhe-
ter för barn med funktionsnedsättning i 
fattiga områden i Kairo.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63234

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 poten-
tial att nå över 100 miljoner människor. 
Speciellt barnprogrammen är oerhört 

populära	 och	 flera	 miljoner	 barn	 ser	 
regelbundet på SAT-7s program. 

För de många miljoner barn i regionen 
som saknar möjlighet att gå i skolan, 
inte minst på grund av kriget i Syrien, 
sänder SAT-7 utbildningsprogram för 
att på så sätt se till att dessa barn inte 
blir en förlorad generation.

Foto: SAT-7

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63532

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Barn i utanförskap får  
värdighet och hopp, 
Mellanöstern
Majoriteten av barn och unga i Mellan-
östern och Nordafrika lever i fattigdom. 
Krig	och	konflikt	har	skapat	en	stor	våg	
av	flyktingar	som	lever	marginaliserade	
och utsatta i kringliggande länder. Per-
soner med funktionsnedsättningar och 
deras familjer utgör en extra starkt mar-
ginaliserad grupp. Fortfarande råder 
mycket okunskap och skam- och skuld-
känslor hos familjerna. 

Genom att göra såväl myndigheter som 
föräldrar – och barnen själva – med-
vetna om vilka rättigheter de har och på 
andra sätt hjälpa barnen att ta plats i 
samhället skapas efterhand en föränd-
rad attityd mot dem. Det ger många av 
de värst utsatta barnen i regionen 
en tryggare uppväxtmiljö och 
hopp om ett värdigt liv.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63541

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 åtta orter i Brasilien stödjer vi verk-
samheter där barnen kan vara före eller 
efter skolan medan föräldrarna jobbar. 
Barnen som kommer till de olika verk-
samheterna, som oftast är i form av 

ett fritidshem, får bland annat läxhjälp, 
möjlighet att lära sig spela instrument, 
idrotta, pyssla och spela teater. Med 
andra	ord:	De	får	vara	barn!

Genom arbetet byggs barnens själv-
känsla upp vilket ger dem möjlighet att 
uppfylla sina drömmar. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69150

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Fattiga får möjlighet till högre 
utbildning, Brasilien
Vill	du	vara	med	och	förändra	en	männ-
iskas liv? Stöd då ungdomar i deras ut-
bildning. Eftersom tillgången till högre 
utbildning är mycket begränsad för den 
fattige,	 finns	 ett	 stipendieprogram	 där	
du i Sverige kan vara med och stödja 
utbildning för ungdomar i Brasilien som 
annars inte skulle haft möjlighet att ut-
bilda sig. 

Att få hjälp med utbildning är efterfrå-
gat och nödvändigt för många fattiga 
människor och det är många sökande 
till stipendieprogrammet Därför säker-
ställer vi att det är de bäst behövande 
som får del av möjligheten till utbild-
ning.	Varje	år	får	omkring	tio	ungdomar	
stipendier.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69158

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Tonårstjejer får en framtid i 
Encarnación, Paraguay
Många tjejer i Paraguay hålls tillbaka 
avseende utbildning, självförsörjning 
och att utvecklas som människa. De le-
ver under fattiga förhållanden där kvin-
nans plats är att föda barn och sköta 
ett hem. De har väldigt små möjligheter 
att ta sig ur den fattigdomscykel som 
de och deras familjer i generationer 
befunnit sig i. Som ett resultat av detta 
blir många tjejer utnyttjade och ande-

len tonårsgraviditeter är mycket hög i 
området. Flickor behöver hjälp att ta sig 
vidare i livet, att förstå sin potential och 
möjlighet att skapa ett nytt liv, stärka 
sin självkänsla och lära sig nya färdig-
heter. Genom projektet får tonårstjejer 
de verktyg de behöver för forma sin 
egen framtid.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69336

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Byutveckling ger barn en  
ny framtid, Paraguay
Paraguay är ett av Latinamerikas fatti-
gaste länder. Befolkningen är den yngs-
ta i hela regionen, med 75 % av invånar-
na under 40 år. Utbildningen i landet har 
stora brister och många barn lämnar 
skolan utan att kunna läsa eller räkna 
ordentligt. Eftersom skolan bara pågår 
på halvtid får barnen mycket hemläxor 
och om de inte får tillräckligt med stöd 
hemifrån har de svårt att klara skolan. 

Projektet	finns	på	flera	olika	platser,	där	
lokala församlingar arbetar för att hjäl-
pa barn och deras familjer att ta sig 
ur fattigdomen Barnen får bland an-
nat läxhjälp och fritidsaktiviteter, som 
danslektioner, fotboll, volleyboll och 
mycket mer. På så sätt kan får de hjälp 
att utvecklas i skolan och samtidigt en 
möjlighet att leka och bara vara barn.

Foto: M
attias D

avén

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69350

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Stöd till barn i Anderna, 
Peru
Att få möjlighet att åka på läger ger 
viktiga lärdomar och minnen för livet. 
Därför stödjer vi läger som anordnas för 
barn i Juliaca, i sydöstra Peru, i samar-
bete med de lokala skolmyndigheterna.

Barnen, som ofta kommer från fatti-
ga förhållanden, får en unik chans att 
åka bort på läger, något de inte skul-
le	 ha	 möjlighet	 till	 annars.	 Varje	 år	

ordnas fyra läger med omkring 100 
barn på varje läger. Lägren ger inte 
bara	 ger	 fina	 minnen	 utan	 blir	 ock-
så ett komplement till skolan. Bar-
nen får lära sig om personlig hygien,  
kamratskap, hälsa och mycket annat. 

Även barnens föräldrar involveras och 
engageras för att ge barnen en positiv, 
långsiktig utveckling.

Foto: M
atilda Hector

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69431

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Fotbollsskola räddar  
barn från gatan, Peru

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69432

Tack för 

ditt stöd!

I	 Peru	 finns	 ett	 stort	 behov	 av	 syssel-
sättning för utsatta barn för att undvika 
att	de	hamnar	på	gatan.	Vi	 stöder	en	
fotbollsskola i Lima, i ett område som 
heter	 Bella	 Vista,	 där	 kriminaliteten	 är	
hög. Många tonåringar lockas att vara 
med i droghandeln och risken att ham-
na i fel gäng är mycket stor. 

Barnen här lever oftast med en förälder 
som behöver arbeta för att försörja fa-
miljen och barnen har ingenstans att ta 
vägen när de inte är i skolan. Skolan är 
väldigt teoretisk och barnen saknar ut-
rymme att utveckla sig inom sport eller 
andra fritidsaktiviteter. Genom fotbolls-
skolan kan barnen både få en trygg 
plats och en chans att utvecklas.
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Utsatta barn får hjälp  
att klara skolan, Peru
Skolorna i staden Arequipa har stora 
klasser och lärarna räcker inte till för 
att hjälpa alla barn. Många av barnen 
kommer från dysfunktionella familjer, 
med exempelvis ensamstående mam-
mor som lämnar sina barn hos släkten 
för att söka arbete någon annanstans. 
Man har också problem med våld och 
missbruk i hemmen. Detta gör att famil-
jen är ett hinder istället för det stöd som 

barnen behöver för att klara skolan. 
Därför har många barn stora svårighe-
ter med det mest grundläggande som 
att läsa, skriva och räkna. I detta projekt 
får 32 barn en trygg plats att vara på 
med hjälp att klara sina läxor, hälsovård, 
traumabearbetning och ett mål mat. 
Det bygger deras deras självförtroende 
och ger dem nya framtidsmöjligheter. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69450

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Hållbar
försörjning

Foto: Stina W
allin

Många människor i världen lever under 
svåra förhållanden, till exempel fattigdom,  
brist på hälso- och sjukvård och i sviterna 
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 negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna.
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Hållbar försörjning och fattig-
domsbekämpning, Afrika
Fattigdomsbekämpning är inte land-
specifikt	 utan	 gränsöverskridande.	 Det	
berör regioner och kontinenter. I de sex 
länder som vi arbetar med i region Afri-
ka lever hälften av befolkningen under 
fattigdomsgränsen. Det berör vuxna 
och barn. Afrika drabbas regelbundet 
av torka och missväxt vilket tillsam-
mans med fattigdom ibland leder till 

akuta situationer. Genom detta pro-
jekt förmedlas nödhjälp när det behövs 
men framför allt arbetar vi långsiktigt, 
tillsammans med våra partners, för att 
nästa missväxt inte ska få ödesdigra 
följder, exempelvis genom brunnsborr-
ning och utbildning i hållbar odling.  Kort 
sagt, svältkatastrofen avhjälps innan 
den blir ett faktum.

Foto: M
attias D

avén

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65032

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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!

Foto: M
atilda Hector

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65241

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Utbildning och mikrolån ger familjer 
försörjning, Centralafrikanska republiken

En stor del av Centralafrikanska repu-
blikens befolkning lever under fattig-
domsgränsen. Genom vår samarbets-
partner Eglise Evangélique Baptiste är 
vi med och bekämpar fattigdomen på 
olika nivåer. Genom mikrokrediter, sti-
pendier och utbildningsstöd har många 
kunnat starta fungerande små företag. 

Tack vare detta förbättras livsvillkoren 
på många sätt, inte bara att man har 
mat för dagen utan även genom att 
barnen får chans till skolgång. 

Genom att stödja högre utbildning som 
skolor och stipendier ges också ett vik-
tigt bidrag för utvecklingen av landet.

Foto: M
atilda Hector

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65243

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Utbildning ger kvinnor kunskap och in-
flytande,	Centralafrikanska	republiken

Kvinnor i Centralafrikanska republi-
ken är diskriminerade och underrepre-
senterade i det offentliga livet. Många 
saknar utbildning och är hemma med 
barnen och sköter hushållet. De sak-
nar dessutom läs- och skrivkunnighet, 
vilket gör dem extra sårbara. I det här 
projektet stödjer vi tre skolor lyfter kvin-
nors utbildningsnivå.

På skolorna lär kvinnorna sig alltifrån 
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. 

Foto: Anton C
arlsson

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65244

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Träning och mentorskap, 
Eswatini
Eswatini (tidigare Swaziland) är det land 
som är hårdast drabbat av hiv/aids i 
världen.	 Enligt	 officiella	 siffror	 är	 25	 %	
av den vuxna befolkningen smittade av 
hiv-viruset, men troligtvis är den verkliga 
siffran betydligt högre. Till följd av proble-
matiken	med	hiv/aids	finns	det	i	dag	ett	
stort antal föräldralösa barn. 

Vår	 samarbetspartner,	 Holiness	 Union	
Church (HUC), arbetar för att barnen ska 
få nya familjer genom fosterhemspla-
cering. De ger också träning i odling och 
djuruppfödning med målet att fattiga 
familjer	ska	bli	självförsörjande.	Vi	stödjer	
dem i detta arbete genom att träna led-
arna att bli bättre på det de gör.

Foto: Fabio G
uim

araes Lucas

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65531

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 har 
i årslön. 

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

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65631

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 aids-katastrofen i samar-
bete 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.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65741

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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 
samhället.

Bland annat ger vi ekonomiskt stöd till 
förskolor	 i	Kiwangwa.	Vi	ger	också	sti-

pendiestöd till studenter i städerna 
Kiwangwa och Kibondo. Detta gör det 
möjligt för unga människor att läsa yr-
kesutbildning men även för ledare inom 
kyrkan, som är central aktör i samhället, 
att studera teologi och ledarskap.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65742

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Sjukhus i Mpongwe 
räddar liv, Zambia
Mpongwe Mission Hospital byggdes upp 
av svenska missionärer på 1970-talet 
och har successivt utvidgats. Sedan 
2007 drivs sjukhuset av vår samarbets-
partner MBA, med visst stöd av zambis-
ka staten. I det här projektet ger vi stöd 
till sjukhuset för den dagliga driften.

Varje	 år	 passerar	 ca	 50	 000	 patien-
ter. Till sjukhuset kommer många 
människor som är sjuka i hiv/aids, ma-

laria och tuberkulos men även många 
barn	som	är	undernärda.	Det	finns	ock-
så mödravård och förlossingsvård och 
cirka 175 barn föds på Mpongwe Mis-
sion Hospital varje månad. Sjukhuset 
arbetar även med förebyggande verk-
samhet, såsom utbildning, rådgivning 
och praktisk hjälp ute i byarna. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65837

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Utbildning 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 kanske det enskilt vikti-
gaste verktyget för att människor ska få 

en chans till ett bra arbete och därmed 
möjlighet till självförsörjning. Genom 
din gåva till stipendieverksamheten kan 
unga personer som saknar ekonomiska 
förutsättningar få möjlighet att studera 
en yrkesutbildning.

Foto: Beatrice Sigfridsson

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 65838

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Människor får hjälp att klara 
klimatförändringar, Asien
I många länder i Asien är klimatför-
ändringarna ett verkligt hot. Naturka-
tastrofer 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-
heter att försörja sig och sina familjer 
när odlingar totalförstörs. 

Tillsammans med samarbetspartners i 
flera	länder	i	Asien	arbetar	vi	för	att	trä-
na människor att hantera de negativa 
konsekvenserna av klimatförändring-
arna. Det kan handla om  alltifrån att ge 
kunskap om tåliga grödor som klarar 
sig bättre vid översvämning till att ge 
stöd till självhjälpsgrupper som tränar 
hela byar i att förstå varningssystem för 
cykloner.

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67035

Tack för 

ditt stöd!

Foto: EFKs arkiv
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Familjer får hjälp till klimat- 
anpassning, Bangladesh
Med nuvarande klimatförändringar och 
stigande havsnivåer riskerar stora de-
lar av Bangladesh att hamna helt un-
der vatten. En ensam by kan inte hindra 
naturkatastroferna eller klimatföränd-
ringarna 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-
arna. Det kan handla om att introduce-
ra salttåliga grödor, bygga vallar mot 
havet, skapa beredskap mot cykloner 
eller	göra	flytvästar	av	plastflaskor.

Foto: Lydia D
ackerud

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67135

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Förbättrade levnadsvillkor för 
minoritetsgrupper, 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. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67532

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Kyrkan lyfter människor 
ur fattigdom, Nepal
Kyrkan i Nepal är en viktig aktör i samhäl-
let för att lyfta människor ur fattigdom. 
De är  med och skapar självhjälpsgrup-
per där människor hjälper varandra att 
själva åstadkomma en förändring i sina 
liv och i samhället i stort. Ett viktigt fokus 
är kvinnor och barn.

I distrikten Dailekh och Jajarkot har det-
ta	pågått	sedan	2009.	Varje	gruppme-

dlem får hjälp att analysera sin situation 
för att kunna prioritera behov och göra 
handlingsplaner för att möta behoven 
och ta sig ur till synes hopplösa situatio-
ner. Det är hjälp till självhjälp, vilket har 
visat sig vara en bättre metod än att 
en utomstående organisation kommer 
med en färdig agenda och lösningar. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67933

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Sprida kunskap om  
människors lika värde, 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 
hjälper vi 50 nepalesiska organisationer 
att på ett bättre sätt kunna skapa ett 
mer rättvist och fungerande samhälle. 
 

Tack vare det här projektet har dessa 
organisationer sett till att nära 30 000 
människor skapat över 1 300 grupper 
där de får möjlighet att stödja varandra 
att skapa ett bättre samhälle. I grup-
perna har människor även lärt sig om 
hälsa och sanitet samt hur man mot-
verkar människohandel.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67940

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Människor får hjälp att klara 
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 växer kun-
skapen 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.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67944

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Kvinnor i fängelse får  
tandvård, Thailand
Thailändska fängelser hör till världens 
värsta. De är ofta överfulla och har fått 
kritik för att bryta mot mänskliga rät-
tigheter. Evangeliska Frikyrkan, som 
står bakom Ge för livet, har samarbetat 
med Covenant Foundation och kyrkor-
na i HatYai och Songkhla sedan drygt 10 

år tillbaka för att ge tandvård till kvinn-
liga fångar i Songkhla-fängelset. 

Tandvårdsarbetet drivs av ideella kraf-
ter. Genom Ge för livet får de möjlighet 
att köpa in mediciner, utrustning och 
annat som behövs vid eftervården. 

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 68237

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Ungdomscenter ger kunskap 
och självkänsla, Syostasien
I en av Asiens största städer pågår en 
nysatsning för att hjälpa muslimer som 
lever segregerat i olika områden. De 
ses ofta som lägre stående av majo-
riteten i landet. Evangeliska Frikyrkan, 
som står bakom Ge för livet, har egen 
personal  på plats och med ett under-
visningscenter som också inrymmer ett 

café skapas kontakter och byggs rela-
tioner. Genom pedagogiska kurser får 
lokalbefolkningen möjlighet att lära sig 
engelska och det ordnas även roliga 
och lärorika aktiviteter för barnen, för 
att deras självkänsla och kunskap ska 
stärkas.

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 68241

Foto: EFKs arkivTack för 

ditt stöd!



49
Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Kunskap hjälper människor  
att utveckla byar, Afghanistan
I	flera	avlägsna	provinser	i	Afghanistan	
är människor mycket fattiga och till följd 
av krig och oroligheter har de inte nåtts 
av de utvecklingsinsatser som gjorts 
på andra håll i landet. Många saknar 
kunskap om betydelsen av rent vat-
ten, säkra förlossningar och ett hållbart 
jordbruk.	 Vi	 arbetar	 med	 vår	 partner	 i	
tre provinser i landet 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.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 68332

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Kvinnliga fångar får yrkesträning 
och självkänsla, Nordafrika
I ett land i Nordafrika arbetar vi tillsam-
mans med vår samarbetspartner för att 
ge kvinnor i fängelse bättre möjligheter 
att klara sig när de kommer ut. Kvinnor 
som har suttit i fängelse är en mycket 
stigmatiserad och utsatt grupp i sam-
hället.	De	flesta	är	förskjutna	av	sin	fa-
milj och hittar inte jobb eller boende när 
de kommer ut. Många av dem är tillba-

ka i fängelset efter några veckor.

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

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63134

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Yrkesträning och mikro-
krediter, Think&Do, Egypten
I det här projektet stödjer vi vår sam-
arbetspartner Think & Do:s arbete i fyra 
byar i södra Egypten, där vi tillsammans 
bekämpar arbetslöshet och fattigdom i 
landet.

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

dosedda och dem som har skyldighet 
att se till att detta sker. Genom yrkes-
utbildning ökar människors möjligheter 
att få anställning och genom mikrokre-
diter kan många starta inkomstskapan-
de småföretag. Unga kvinnor får också 
lära sig läsa och skriva och ungdomar 
får kortare särkskild yrkesträning som 
ger en förbättrad inkomst. 

Foto: M
atilda Hector

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63433

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Flykting – akutinsatser och ut-
veckling, 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. Fortfarande ger sig 
människor ut i osäkra båtar på en livs-
farlig färd över Medelhavet. Fortfarande 
bor	 miljoner	 människor	 i	 flyktingläger.	
Barn står utan möjligheter till skolgång, 
de minsta har aldrig upplevt något an-
nat 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 partners psy-
kosocialt skolstöd till barn med trauma 
i Syrien, hygienartiklar och regnrockar 
till	människor	på	flykt	i	Serbien	och	filtar	
och spisar under den kalla vintern 
i Libanon.

Foto: D
avid G

elinder

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63535

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Ge människor religionsfrihet, 
Mellanöstern
I Mellanöstern rapporteras varje vecka 
om tortyr, fängelse och annan för- 
följelse av de som inte bekänner sig till 
den dominerande religionen. TIllsam-
mans med organisationerna Middle 
East Concern och Set My People Free 
arbetar vi med bland annat konverti-
ternas situation och för avskaffandet 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.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63539

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Trygg tillvaro för diskriminer-
ade minoritetsfolk, Brasilien
Omkring häften av minoritetsfolken i 
Brasilien, som tidigare främst levde i sina 
stammar,	 finns	 i	 dag	 i	 stadsmiljö.	 Där	
möter de diskriminering och blir utnytt-
jade. Antropologer vill inte att de ska be-
blandas med den övriga befolkningen. 
Myndigheter vill på grund av kostnader-
na inte ta sitt ansvar och tar därför parti 
med antropologerna. Detta leder till att 
minoritetsfolken får väldigt lite hjälp och 

att de särskiljs på ett osunt sätt i staden. 
Tillsammans med vår samarbetspart-
ner i landet har vi startat ett familjecen-
ter för minoritetsfolk i ett område i norra 
Brasilien. Det ger en trygg och stimule-
rande plats att leka på för barnen och 
en gemenskapsfrämjande, inlärande 
och kulturstärkande miljö för de vux-
na, där de bland annat kan utföra sina 
hantverk.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69133

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Stöd	till	flyktingar	från	 
Venezuela,	Brasilien
Venezuela	 är	 ett	 land	 med	 stor	 politisk	
och ekonomisk instabilitet. Regeringen 
har tappat kontrollen över penningpoliti-
ken och landet håller på att kollapsa. In-
flationen	är	skyhög,	pengarna	har	tappat	
sitt värde och bristen på mat är enorm. 
På	 grund	 av	 detta	 flyr	 i	 år	 6	 miljoner	
människor	landet,	en	flyktingström	jäm-
förbar med den som sker i Mellanöstern. 
90 % av dem söker asyl i grannländerna 

i Sydamerika. Till Pacaraima, en gräns-
stad i Brasilien med 5 000 invånare, har 
40	000	människor	flytt.	Genom	vår	part-
ner i området får de akut hjälp så som 
kläder, mat och läkarvård. De får även 
hjälp med ID-handlingar, så att de kan 
etablera sig i sitt nya land och dessutom 
möjlighet att lära sig portugisiska och 
hjälp att hitta ett arbete genom kontakter 
och yrkesförberedande kurser.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69135

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Foto: Stina W
allin

Människohandel är vår tids slaveri och 
den drabbar människor över hela värl-
den. Tillsammans med samarbetspart-
ners arbetar vi över hela världen för att 
förebygga handeln med människor. En 
central del i detta är att stärka kvinnors 
rättigheter	i	alla	delar	av	samhället.	Vi	
arbetar också för att hjälpa människor 
ur sexindustrin, bland annat genom al-
ternativa försörjningsmöjligheter.

Mot 
människohandel



57
Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Hjälp människor ur sexhandel 
och tvångsarbete, Asien
Att barn, kvinnor och män utsätts för 
människohandel i form av billig arbets-
kraft, eller inom sexindustrin är ett stort 
problem i Asien. Människohandeln är i 
dag den snabbast växande kriminella 
verksamheten i världen och en av de tre 
största marknaderna tillsammans med 
drog-	 och	 vapenhandeln.	 Vi	 fokuserar	
på förebyggande arbete och hjälper 
våra partners att ställa krav på makt-

havare och myndigheter. Det senaste 
året har bland annat omkring 140 per-
soner fått utbildning och träning för att 
kunna arbeta mer effektivt mot män-
niskohandeln.	 Vi	 har	 också	 genomfört	
två ettåriga pilotprojekt i Nepal och 
Kambodja, där vi nått närmare 4 500 
personer med förebyggande insatser.

Foto: Stina W
allin

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 67030

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

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. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 68239

Tack för 

ditt stöd!
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Ge för livet har 90-konto och följer de högt ställda krav det medför. Vill du veta mer om hur vi hante-
rar dina gåvor och våra principer för fördelning av medel till projekt, besök www.efk.se/gavohantering.

Vi	bekämpar	handel	med	
unga kvinnor, Mellanöstern
Handel med barn för äktenskap och 
prostitution är en form av människo-
handel som är mycket vanlig i delar av 
Mellanöstern på grund av fattigdom, 
traditioner och intressen som vill tjä-
na pengar på detta. Genom att sprida 
kunskap och skapa opinion kan vi både 
förebygga människohandel och hjälpa 
dem som sitter fast i den. Målgrupper-
na är unga, föräldrar, samhällsledare 

och religiösa ledare. Många av de be-
rörda	flickorna	har	aldrig	hört	talas	om	
handel med människor och det är för-
sta gången de får insikt i att det de blivit 
utsatta för är fel och att de är värda så 
mycket	 mer.	 Vi	 utbildar	 också	 andra	 i	
hur man skapar medvetenhet och opi-
nion via sociala medier och i hur man 
bäst hjälper utsatta människor kan hit-
ta tillbaka till ett värdigt liv.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63534

Tack för 

ditt stöd!
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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.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63538

Tack för 

ditt stöd!
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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. 

Vi	fokuserar	på	dem	som	hamnat	i	sex-

industrin och för närvarande arbetar vi 
i Frankrike, på Cypern och i Grekland.  I 
Marseille har vi en uppsökande verk-
samhet bland stadens prostituerade 
och	på	Cypern	finns	två	drop-in-cen-
ter, ett halvvägsboende och en second 
hand-affär. I Grekland driver vi söm-
nadsföretaget Threads of Hope, som 
utbildar och anställer kvinnor som läm-
nat prostitutionen. 

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 63542

Tack för 

ditt stöd!
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Stöd till kvinnor på gatan,
Spanien
Mellan 300 000 och 400 000 personer be-
finner	sig	i	prostitution	i	Spanien.	Många	
i landet tror att kvinnorna valt yrket själ-
va men sanningen att ca 90% är utsatta 
för människohandel och arbetar under 
slavliknande	förhållanden.	Vi	jobbar	på	
tre plan: ett team hjälper kvinnorna på 
gatan, ett annat team jobbar med in-
formation mot skolor och ett tredje ver-
kar politiskt för att få till bättre lagar på 

området. Huvuduppgiften är att möta 
kvinnorna på gatan där vi bygger rela-
tioner och får dem att förstå att de är 
värdefulla och visar dem en väg ut ur 
prostitutionen. Genom samarbete med 
andra	organisationer	finns	möjlighet	till	
ett skyddat boende med rehabilitering 
och arbetsträning.

Foto: EFKs arkiv

Stöd projektet!
Bankgiro: 900-5588
Swish: 900 5588
Ange nr: 69532

Tack för 

ditt stöd!





Med hjärta 
för hela världen.


