
Hej Veberöds Scoutkår! 
 
Ett stort varmt tack för er gåva till Rädda Barnen. Med er hjälp kan vi nå de mest utsatta 
barnen.  
Vi finns på plats i Sverige och 119 andra länder och arbetar för alla barns självklara rätt att 
överleva, och växa upp i trygghet. 
 
Eftersom vi vet att er scoutkår har ett speciellt intresse för Afghanistan så vill vi gärna 
berätta mer om hur vi arbetar där.  
Rädda Barnen har varit på plats i Afghanistan sedan 1976 för att hjälpa barn och deras 
familjer. Den nuvarande krisen i landet är oerhört omfattande, men vi gör allt vi kan för att 
alla barn ska få den uppväxt som de har rätt till.  
Tack vare våra fantastiska och engagerade kollegor i Afghanistan har vi bra förutsättningar 
att förbättra situationen för barn och familjer. 
Här kommer några exempel på vad vi gör för att hjälpa barnen i Afghanistan: 

• Vi hjälper både flickor och pojkar att få tillgång till utbildning.  
• Vi rekryterar kvinnliga lärare, förskollärare, socialsekreterare och sjukvårdspersonal.  
• Vi behandlar akut undernärda barn.  
• Vi ser till att gravida, nyblivna mammor och bebisar får vård.  
• Våra mobila hälsoteam vaccinerar barn mot farliga sjukdomar.  
• Vi driver barnvänliga platser där barn kan leka och bara vara barn och samtidigt få 

psykosocialt stöd. Vi sätter även upp flickvänliga platser i vissa områden för att 
flickor ska ha samma möjligheter som pojkar.  

• Vi ger kontantstöd till barnfamiljer så att de kan skaffa mat, bränsle och andra 
nödvändigheter 

Er gåva på 20 032 kronor till exempel till att 800 barn kan leka på en trygg plats i en hel 
månad, eller till jackor till 400 barn.  
Med 20 032 kronor kan vi även behandla 350 akut undernärda barn.  
Återigen – varmt tack för er generösa gåva. Den gör skillnad! 
 
Vänliga hälsningar  
Rädda Barnen 
 


