


Spørgsmål til afslutningen:
Skriv, hvilke behov du har i din hverdag: 
(fx mad/vand/tøj/hus/skole/venner/familie/kirke)?

Hvilke behov, af dem du nævnte ovenfor, ville du kunne undvære? 

Hvordan kan vi sørge for, at dele vores ressourcer bedst muligt med
hinanden – og hvorfor kan denne opgave være vanskelig?

På billedet ser du Aminit. Førhen var Aminits storebror familiens forsørger, men efter han blev myrdet, har Aminit og
hendes far overtaget fiskeriet for at overleve. De bruger dagene i sivene, hvor flodheste og krokodiller ligger klar.  
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Meget lidt, gør en kæmpe forskel
Aminit, som du ser på billedet, er 7 år. Hun har næsten aldrig oplevet
andet end tørke. Hendes familie har altid været hyrder i det nordlige
Kenya. Men allerede da hun blev født, var geder og kvæg begyndt at
dø pga. mangel på vand og mad. I dag er der næsten ikke flere dyr
tilbage.

Desperationen og kampen over knappe ressourcer har sat de lokale
konflikter i kog. Det kostede Aminits storebror livet, da han var ude og
fiske. Samtidig stjal tyve 3 ud af familiens 4 fiskenet.

Men for meget små beløb, kan vi give Aminit en lysere fremtid.
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Hjælp Aminit - Lav din egen indsamling
I år samler vi ind digitalt. 
Du kan med bare fem klik starte en indsamling.
Fortæl familie og venner, I skal være med.
Det gør en verden til forskel.

I kan nemt og hurtigt lave en indsamling i klassen eller familen og
konkurrere om, hvem der samler mest ind.

Børn som Aminit er ikke skyld i de lokale konflikter eller i de
klimaforandringer, der rammer særligt hårdt i det nordlige Kenya.
Alligevel betaler Aminit den største pris, når hun mister sin barndom
og ikke kan komme i skole.

Scan koden 
og lav din egen indsamling eller gå til 

www.BlivIndsamler.dk





Forstil jer en verden, hvor vi har afskaffet fattigdom og
stoppet sult. Alle mennesker har adgang til rent vand og
sanitet, hvilket er med til at sikre sundhed og trivsel, og alle
børn får en kvalitetsuddannelse. Piger og drenge overalt kan
udnytte deres fulde potentiale, fordi der er ligestilling
mellem kønnene. Ved hjælp af fornuftige investeringer i
bæredygtig energi og industri, innovation og
infrastruktur har vi både skabt anstændige jobs og
økonomisk vækst og opnået mindre ulighed. Vi lever i
bæredygtige byer og lokalsamfund, og takket være en
solid klimaindsats har vi bremset den globale opvarmning.
Både livet i havet og livet på land trives igen, fordi vi har
sikret ansvarligt forbrug og produktion. Sidst men ikke
mindst kan alle mennesker leve trygt, fordi stærke
institutioner sikrer fred og retfærdighed. Alt dette har vi
opnået, fordi vi arbejder sammen gennem partnerskaber for
handling.


