BLI FADDER OCH
FÖRÄNDRA FRAMTIDEN
– ETT BARN I TAGET!

Daliterna, mer kända som de ”kastlösa” eller
”oberörbara”, är omkring 200 miljoner människor
och lever i skuggan av det nya välbärgade och
högteknologiska Indien.
Bland daliterna lever 70% under fattigdomsstrecket (10 kr/dag). Endast 2-3 procent av dalit
kvinnorna på landsbygden kan läsa, och diskriminering i de statliga skolorna gör att de flesta
daliter inte känner till sina rättigheter eller kan studera vidare på högskola. Därmed har de
också liten möjlighet att någonsin ta sig ur sin fattigdom. Många av dem tvingas till prostitution
eller arbete under slavlika förhållanden såsom stenbrott, tegelstenstillverkning eller manuell
avloppsrensning.

SKOLOR OCH UTBILDNING
Efter en förfrågan från hundratals dalitledare 2001 antog Dalit Freedom Network, tillsammans
med flera andra organisationer, utmaningen att starta 1000 skolor för dalitbarn. DFN:s skolor
kallas “Good Shepherd schools” och har över 24 000 elever inskrivna i 107 skolor (2013).
Utbildningen sker från förskolenivå t.o.m. klass 10 och undervisningen sker på engelska (men
eleverna får även undervisning i sitt eget modersmål). För att skapa ägarskap betalar varje familj
en liten avgift för sitt barns skolgång.
I anslutning till skolorna växer även andra insatser fram beroende på vilka behov som finns.
På många platser ges yrkesutbildning för vuxna, grundläggande hälsovård (eftersom många
högkastiga läkare vägrar ta i daliter för att inte smutsa ner sin karma) och microlån för uppstart
av små affärsrörelser. På så sätt ökar möjligheten för en ny generation daliter att utbilda sig och
bidra till förändring i samhället.

DU KAN GÖRA SKILLNAD. BLI FADDER FÖR ETT DALITBARN!
Dina 200 kr/månad täcker kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel
för ett barn, även skolmat där det är möjligt. Du får ett foto och information om ditt fadderbarn
och skolan. Du får veta hur det går för ditt barn i skolan, och får också brev från ditt fadderbarn.
Skicka ett mail till fadderbarn@dalitfreedom.se
så får du information om hur du kan få ett fadderbarn och hur betalning sker.
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