Med støtte fra Ellab-Fonden kan UNICEF forbedre vilkår for børn verden over og det er især
generelle bidrag, som donationen fra Ellab-Fonden som UNICEF er særlig taknemmelig for. Denne
form for støtte gør nemlig, at UNICEF kan bruge midlerne der, hvor der er størst behov. Således
bidrager ELLAB-Fonden til UNICEF’s 5 strategiske arbejdsområder:
-

Sundhed: Alle børn skal
overleve og trives.

-

Uddannelse: Alle børn skal
uddannes og i skole.
kvalitetsuddannelse.
Beskyttelse: Alle børn skal
vokse op uden vold og overgreb

-

-

Vand, sanitet og bæredygtighed:
Alle børn skal vokse op i en
bæredygtig, ren og sikker verden

-

Ligestilling: Alle børn skal have
en fair chance.

Følgende eksempler viser hvor stor betydning Ellab-Fondens støtte har:

Skoler af plastik i Elfenbenskysten
Uddannelse
Vand, sanitet og bæredygtighed

På baggrund af den store plastikforurening og mangel på skoler i Elfenbenskysten, udviklede
UNICEF, i samarbejde med Conceptos Plasti-cos i 2018-2019, en måde hvorpå plastikaffald kunne
blive til ”mursten”. Den banebrydende innovation havde til formål at blive brugt til at bygge skoler.
Det vellykkede projekt har hidtil fået bygget 27 klasseværelser. Målet er at få bygget 528
klasseværelser, som kan være med til at give 25,000 børn mulighed for at gå i skole inden 2021.
Denne innovative måde at bygge skoler på har ikke
kun hjulpet flere børn med at få en uddannelse, det
har også betydet at prisen for at bygge et
klasseværelse er blevet halveret.
Ellab-Fondens donation svarer til, at 10.750
børn hver kunne få en blyant, et kladdehæfte og
en skoletaske.
En blyant, et kladdehæfte og en skoletaske har en samlet pris
på 27,90 kr.
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Uddannelse af piger løfter hele samfund
Uddannelse

Der er på verdensplan 132 millioner piger, der ikke
går i skole. Halvdelen af dem er teenage-piger i
gymnasiealderen. Fra de fattigste familier i verden er
det hver tredje pige, der aldrig sætter en fod i skolen.
I konfliktprægede områder, er risikoen for at piger
ingen skolegang får dobbelt så stor som for piger,
der bor i sikre områder. Når teenage-piger ikke får
en uddannelse, stiger risikoen for trafficking,
udnyttelse og overgreb.
Når der investeres i pigers uddannelse, investeres
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der i hele samfundets fremtid. Når piger og kvinder
bliver uddannede stiger et lands bruttonationalprodukt, børnedødelighed og mødredødeligheden
falder, børneægteskaber aftager og fejlernæring af børn bremses. Det kan derfor betale sig at
investere i pigers uddannelse.
I 2015 lancerede UNICEF det innovative ”Teenage Kit”. Det er blevet til en af UNICEFs mest
succesrige opfindelser og bruges stadig verden over. Teenage-kittet indeholder vej-ledning,
redskaber og aktivitetsforslag – så UNICEF kan støtte børn og unge mellem 10-18 år, som påvirket
af konflikter og kriser. Kittet har som hensigt at skabe positiv forandring igennem kunst, håndværk,
kreativitet og innovation ved at samle mindre grupper af børn og unge hvor de skal samarbejde, lære
af hinanden og dele svære oplevelser.
Ellab-fondens donation svarer til at 10.000 børn og unge kunne benytte og drage fordel af et
”Teenage Kit”.
Et Teenage Kit når ud til 50 børn og koster 1.499 kr.

Hjælp til ofrene ramt af cyklonen Idai
Vand, sanitet og bæredygtighed
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I foråret 2019 blev Mozambique og
Malawi i Østafrika hårdt ramt af
cyklonerne Idai og Kenneth. Cyklonerne
skabte enorme over-svømmelser og
udløste en humanitær krise i de to lande.
Huse, skoler, vandsystemer og afgrøder
blev alt sammen ødelagt. På grund af
cyklonerne var der i alt 1,4 millioner børn
i nød og over 2 millioner voksne i nød.
UNICEF gav 1,5 millioner mennesker
rent vand, og mere end 800,000
mennesker fik genetableret adgang til
ordentlige toiletter.
UNICEF formåede også at vaccinere 1
million børn under 15 år og give 72,497 børn adgang til undervisning og en god uddannelse.
Ellab-Fondens donation svarer til, at 9.022 børn kunne få hjælp til at fortsætte deres
skolegang med undervisning fra en mobil skoleboks.
School-in-a-box til 40 elever koster 1.339 kr.

Tusind tak Ellab-Fonden
UNICEF takker for donationen fra EllabFonden på 300.000 DKK. Donationen har
gjort det muligt for UNICEF at hjælpe
tusinder af børn verden over.
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