PROJEKTOVERSIGT 2019
Danmarks Indsamling 2019 samler ind til verdens udsatte piger. Til dem, der tvinges
til at være børnesoldater. Dem, der bliver giftet bort til mænd, som kunne være deres
fædre. Dem, der handles som prostituerede eller holdes som husslaver. Dem, der bliver voldtaget. Dem, der bliver gravide, mens de selv er børn.

Med 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter styrker vi pigerne. Vi gør det, fordi
tryghed er en børneret. Fordi lægehjælp redder liv, og uddannelse skaber handlekraft.
Og fordi vi ved, at en investering i en pige løfter hele hendes familie og det samfund,
hun er en del af.

etablerer lokale netværk og uddanner
piger som forandringsagenter, så de
kender og kan kræve deres rettigheder og samtidig påvirke lokale sociale
normer i Mali.

fokuserer på at sikre tryghed, social
inklusion og juridisk rådgivning for unge
piger, der lever i Nigerias og Benins
slumkvarterer og er særligt sårbare
over for vold, krænkelser og misbrug.

hjælper unge piger i Malawi ud af
tvangsægteskaber og sikrer dem
efterfølgende beskyttelse, støtte og
adgang til uddannelse, så de kan bidrage
til en positiv, bæredygtig udvikling.

sikrer pigerne i de overfyldte flygtningelejre i Bangladesh ro midt i kaos og håb
for en bedre fremtid ved at etablere sikre
områder og trygge rammer for undervisning og fællesskab.

arbejder i Sydsudan for at reintegrere
tidligere pigesoldater, der har brug for
psykolog- og lægehjælp til behandling af
traumer og fysiske følgeskader efter vold
og overgreb.

forebygger teenagegraviditeter i Etiopien
og bidrager til at mindske antallet af
børn, der bliver efterladt, ved at støtte
ligestillingen og sikre pigernes adgang til
uddannelse og jobs.

støtter oplysning og samarbejde, der
fokuserer på at udrydde undertrykkende
sociale tabuer om menstruation, så piger
i Nepal kan leve et sikkert og værdigt liv
uden overgreb og krænkelser.

arbejder for at styrke handlekraft og
selvstændighed gennem uddannelse, så
piger i Madagaskar bliver bedre i stand til
at beskytte sig selv mod fysisk, seksuel
og psykisk vold.

styrker udsatte indianske piger i Colombia til at bestemme over deres egen
krop og seksualitet gennem støtte og
undervisning i seksuelle og reproduktive rettigheder.

arbejder for bedre og sikker adgang
til vand i Kenya, hvor unge piger, der
traditionelt er ansvarlige for at hente
vand til familien, ofte er udsat for voldelig
overgreb og seksuelle chikaner.

oplyser om seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for at mindske antallet
af seksuelle overgreb, seksuelt overførte
sygdomme og graviditeter blandt unge
piger i Sierra Leones slum.

beskytter og uddanner piger, så de er sikre i
deres samfund og kan opbygge kompetencer, der gør dem i stand til at bidrage til
den sociale og økonomiske udvikling i det
nordøstlige Nigeria.

Danmarks Indsamling går i år til 12 projekter, der fordeler sig på en række aktiviteter,
som alle har til formål at støtte en fremtid, hvor piger er sikret grundlæggende livsvilkår, sundhed og sikkerhed. Indsatsen har især fokus på lokal kapacitetsopbygning
og fortalervirksomhed, og overordnet set bidrager aktiviteterne til at opnå en håndfuld af FN’s verdensmål, de såkaldte ’Sustainable Development Goals’, populært kaldet
SDG’erne. Verdensmålene skal frem mod 2030 fungere som pejlemærke for en mere
bæredygtig udvikling for både mennesker og planet.

Det kræver, at vi løfter i flok for at få bugt med en række af de strukturelle forhindringer, der lige nu fastholder hundredvis af millioner af mennesker i fattigdom. Vi
ved, at det kan lade sig gøre, når hele verden har fokus på at komme i mål, når vi
målretter vores indsats og ikke mindst, når dansk erhvervsliv går sammen om at
bidrage til løsningerne. Med årets tema for Danmarks Indsamling, ’Styrk verdens
piger’, hjælper danske virksomheder 12 projekter og bidrager til at komme i mål med
6 af de 17 verdensmål.
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Figuren viser de forskellige
aktiviteter, som årets
12 projekter fokuserer på.
Eksempelvis har næsten alle
projekterne et element af
lokal kapacitetsopbygning,
mens omkring én tredjedel af
projekterne omhandler specifik
psykosocial støtte og sundhed.
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Årets projekter bidrager
til løsningen af
6 af verdensmålene:
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet

VI ARBEJDER FOR AT NÅ FNs VERDENSMÅL. 1. AFSKAF FAT TIGDOM 2. STOP SULT 3. SUNDHED OG TRIVSEL 4. KVALITETSUDDANNELSE 5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 6. RENT VAND OG SANITET

