
Pooja går i 8:an, som är sista året i 
grundskolan. Hon är hjälpsam, lite blyg 
men sjunger gärna

Sapna går i klass 5. Hon är skarans 
busfrö. En glad och påhittig tjej som 
tycker om att leka.

Genom att ge ditt ekonomiska bidrag till 
vårt arbete i Chauri Chaura hjälper du dessa 
fl ickor att få en utbildning så att de i sin tur 
kan bidra till en god utveckling i sin hemtrakt. 
Tillsammans ger vi dem chansen att uppfylla sina 
framtidsdrömmar.

Stockholm-Södertörn Soroptimistklubb

Plusgiro: 654 02-0

Vill du veta mer? 
Kontakta Ulrika Olsson Jansén, 
ulrika.jansen@yahoo.se, 
tel 0704-842428
www.soroptimistsweden.se

Ett stort tack till vännerna på Orifl ame och Elanders 
för hjälp med layout och tryck av denna broschyr.

Hjälp oss uppfylla 
framtidsdrömmar!

Flickornas situation på landsbygden i Indien är speciellt svår. 
Som fl icka har man inte samma höga värde som en pojke. Både 
fl ickor och pojkar är inskrivna i skolan, men fl ickorna tas ofta 
hem igen för att arbeta när så behövs. Familjerna tycker ofta att 
de egentligen inte behöver utbildas, eftersom de ska gifta sig 
och fl ytta till mannens familj.  En fl icka som kan läsa och skriva 
och dessutom har en yrkesutbildning är däremot värdefull. Hon 
kan bidra till familjens försörjning och har en starkare ställning. 
Om mannen överger henne eller hon blir änka, kan hon försörja 
sig själv och barnen. 

Mamta och hennes systrar 
Ester, Rechmi, Pooja och Sapna bor på fl ickhemmet i Chauri 
Chaura i norra Indien. Mamman dog i barnsäng när det yngsta 
syskonet föddes. Pappan är en mycket omtänksam far, men 
mycket fattig, så han har fl era jobb för att försörja familjen. Han 
besöker sina döttrar så ofta han kan. Det är en resväg på sex 
timmar. Vid fl ickhemmet fi nns en skola för elever upp till årskurs 
8 och i närheten ett gymnasium för åk 9-12. Här bor och 
studerar fl ickorna och det är en lättnad och trygghet för dem 
alla att de har fått den möjligheten.

Flickor i Indien
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Hjälp oss uppfylla 
framtidsdrömmar!

Mamta går i klass 7. Hon har glimten i 
ögat och är en sportig tjej. Hon har en 
dröm om att bli läkare. Med din hjälp 
kanske hon blir det en vacker dag.

Ester går i 10:an och har två 
år kvar innan hon kan söka till 
sjuksköterskeutbildningen som hon 
drömmer om. Hon är den äldsta i 
syskonskaran som bor och går i skola 
i Chauri Chaura. Hon är en väldigt 
praktisk fl icka och tycker om matlagning.

Rechmi går i 9:an och är bäst i klassen 
av 90 elever. Hon drömde tidigare 
om att bli pilot. Hon är duktig på 
naturämnen och gillar att teckna. 
Nu vill hon gärna bli sjuksköterska 
eller vårdlärare.

Stöd utbildning för fl ickor i 
Chauri Chaura

Utbildning för fl ickor lönar sig
Att låta fl ickor och kvinnor studera är oftast en mycket lönsam 
investering för alla i samhället. Hennes kunskaper resulterar i 
större utsträckning i förbättringar inom hygien, sjukvård, bättre 
bostad och möjlighet till utbildning för familjens barn.  
Fattiga fl ickor har normalt sett inte en chans till utbildning. Men 
vi vill ge dessa tjejer en chans! 

Ditt stöd
Genom att hjälpa Ester, Rechmi, Pooja, Mamta och Sapna 
– som aldrig skulle få chansen till en yrkesutbildning utan ditt 
stöd – hjälper vi tillsammans många människor. De blivande 
yrkeskvinnorna får ett större egenvärde och kan själva hjälpa 
andra på fl ickhemmet och samhället runt om.
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