
Hjälp Nepals lägsta kast!

2% av kvinnorna är 
läskunniga*

13- 
15

vanlig ålder för flickor  
att bli bortgifta*

” Om Lakindra klarar sig, har också våra barn en chans!”
- föräldrar i Lakindras by

På bilden ser ni Lakindra, som blivit utsedd till klassens bästa elev. Aldrig 
tidigare har en dalitelev klarat sig så bra i skolan. Detta uppmuntrar 
andra föräldrar att också sända sina barn till skolan. Nu ser barnens 
framtid betydligt ljusare ut!

Livet på landsbygden är mycket svårt för daliterna, Nepals lägsta kast. Många undviker kontakt med dem 
för att de tror att de blir förorenade av daliterna. Andra människor kan till exempel inte hämta vatten från 
samma brunn eller äta vid samma bord som en dalit. Daliterna jobbar ofta med att städa toaletter och sopa 
gator och anses även på grund av det som orena. De flesta dalitbarn på de områden där Finska Missions-
sällskapet arbetar går inte i skola eller så slutar de skolan efter några klasser eftersom de behöver hjälpa 
till med att jobba så att familjen ska ha råd att leva. På grund av detta är det många som inte kan läsa.

Lakindra klarar sig utmärkt i skolan

Hopp om en bättre framtid! 
Finska Missionssällskapet hjälper daliterna att få ett bättre liv. Vi når 
11 000 fattiga och diskriminerade människor. Vi ser till att de får rent 
dricksvatten och hälsovård, att de kan gå i skola och lär sig om hälso- 
sam mat. Det hjälper dem att komma framåt i livet och kräva sin rätt. 
3357 barn har fått gå i skola. De har fått hjälp med att skaffa sig pennor, 
skolböcker, skoluniform och att betala terminsavgiften.  

Alla människor behöver arbete och lön för det. Därför hjälper Finska 
Missionssällskapet byborna så att de kan gå olika kurser, t.ex. i sömnad 
och trädgårdsodling. I kursen om småföretag deltog 580 kvinnor! Det 
betyder att kvinnorna både fått en bättre lön, men också mer kunskap 
och bättre självförtroende.* 

*I vissa byar där Finska Missionssällskapet arbetar
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