
Svenska kyrkans julinsamling 

JAG ÄR ETT LIV! Min röst ska höras. Min önskan är enkel. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2017 till trettondedag jul 
2018, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt till ett 

tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa. 

 
Barnens röst ska höras 

Inget barn ska behöva växa upp på gatan och utsättas för hot, våld och övergrepp. Alla barn 
har rätt till mat, trygghet, hälsa och utbildning. 

  I Manilla i Filippinerna arbetar Svenska kyrkan för att barn ska slippa bo på gatan. Boyet, 9 

år, är ett av alla dessa gatubarn. Han har fått hjälp via en partnerorganisation på plats och 

drömmer idag om att få hjälpa andra barn som bor på gatan. 
  Arbetet i Filippinerna är bara ett exempel på Svenska kyrkans internationella arbete för barns 

rättigheter världen över. Tillsammans med lokala kyrkor och organisationer i utsatta delar av 

världen skapar vi förändring. 

Boyet är ett av de tusentals barn som vuxit upp på Manillas soptipp 

Mitt i stanken av avfall, avföring och orättvisa, har Boyet lärt sig prata, lärt sig gå och lärt sig 

överleva. Under sina första nio år i livet har han aldrig vaccinerats eller behandlats för de 

sjukdomar som härjar på soptippen. Och han har aldrig fått chans att gå i skolan. 

Idag har Boyet fått komma till ett boende som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i 

Manilla. Nu behöver han inte längre leta mat bland sopor. För första gången i livet har han 

trygga vuxna omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar honom. Vuxna som lyssnar till hans 

önskan om ett värdigt liv. Boyet säger att när han blir stor, ska han också jobba med att hjälpa 

barn från soptippen. 

Stöd varje barns rätt till ett tryggt liv! 
Swisha din gåva till 9001223. 
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