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Välkommen till Givarguidens sjunde julklappsguide!

Julen står åter runt hörnet och det är hög tid att börja fundera kring årets julklapps-
inköp. Julen är också den tid på året då vi i Sverige, förutom vid katastrofer, ger 
mest pengar till välgörande ändamål. Genom denna alternativa julklappsguide 
kan du hitta julklappar som gör exempelvis din vän, svärfar eller partner glad 
samtidigt som du stöder en god sak och hjälper andra.

I guiden har vi tittat närmare på fyra områden (Socialt arbete, Miljö & Djurskydd, 
Medicinsk forskning & Hälsovård samt Internationellt utvecklingssamarbete) som 
vi vet engagerar privatpersoner och försökt hitta organisationer som kan intressera 
just dig, din familj och dina vänner.

Urvalet till Julklappsguiden baserar sig på information i Givarguidens databas. 
Givarguiden har som riktlinje tillfrågat de organisationer som haft minst två gröna 
betyg av tre i Givarguiden (stiftelser har godkänts med ett grönt betyg samt grått 
betyg för parametern Demokrati, läs mer om varför på Givarguiden.se). De organisa-
tioner som sedan skickat in julklappsbidrag har fått vara med i Julklappsguiden. 
Bredvid organisationsnamnet ser ni också betygen som erhållits i Givarguiden 
– för parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens. Klicka på respektive 
logotyp för att komma direkt till organisationens sida på Givarguiden.se, där du 
kan läsa mer.

Vi hoppas att du får glädje av vår julklappsguide och att den även kan ge dig en 
riktigt god jul.

Gerda Larsson
Verksamhetschef
Charity Rating

Vill ditt företag också ge en annorlunda julklapp?

Du vet väl att Julklappsguiden 2013 finns i två upplagor – en för privatpersoner och 
en för företag. Båda guiderna hittar du på vår hemsida Givarguiden.se.

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.givarguiden.se/om-givarguiden/vart-betygssystem/#head
http://www.givarguiden.se
http://www.givarguiden.se
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Innehåll i årets guide

SOCIALT ARBETE

Barnfonden
Ersta Diakonisällskap
Mattecentrum
Rädda Barnen
Skåne Stadsmission
Stiftelsen Läxhjälpen
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Stockholms Stadsmission
Svenska Livräddningssällskapet

MILJÖ & DJURSKYDD

Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Forska utan Djurförsök

MEDICINSK FORSKNING &
HÄLSOVÅRD

Alzheimerfonden
Diabetesfonden
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4 INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

ActionAid
Amnesty International
Barnmissionen
Civil Rigths Defenders
Clowner utan Gränser
Diakonia
Erikshjälpen
Forum Syd
Hungerprojektet
Individuell Människohjälp
Kids Future
Kvinna till Kvinna
Läkarmissionen
Operation Smile
PMU Interlife
Plan Sverige
Star of Hope/Hoppets Stjärna
Svalorna Indien Bangladesh
Tostan Sverige
UN Women nationell kommitté Sverige
Vi-skogen
WaterAid
WeEffect
World Childhood Foundation

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
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Barnfonden

Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn 
som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latin-
amerika ska få gå i skolan och ha tillgång till hälso- och sjukvård. 
De ger familjer möjlighet att försörja sig själva och är med och 
skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället. Deras 
vision är en värld där varje barn har möjlighet att utvecklas på 
sina egna villkor – en värld där barnen är med och skapar en bättre 
framtid.

Årets julklapp

Köp en julklapp som varar länge och som ger utsatta barn hopp 
om en bättre framtid. Som tack får du ett gåvorkort att ge bort. Du 
kan t.ex. köpa ett Mama Kit, där en blivande mamma får ett paket 
med det nödvändigaste så att hon kan föda sitt barn på en klinik 
eller en cykel så att barn kan ta sig till skolan på ett säkrare sätt. 
Fler förslag hittar du på www.barnfonden.se/jul.

www.barnfonden.se
info@barnfonden.se

040-12 18 85

PG 90 13 02-0
BG 901-3012

SOCIALT ARBETE

Under den här rubriken hittar du organisationer som ger stöd till 
hemlösa, ensamma äldre, barn och ungdomar. Julen är en tid som 
förknippas med släkt, vänner och fest och just därför satsar många 
organisationer extra mycket på dem som inte har någonstans att ta 
vägen under helgen. Organisationerna arbetar antingen rikstäckande 
eller lokalt, kanske just i den stad där du eller den du vill ge en julklapp 
till bor.

1

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.barnfonden.se/jul
http://www.barnfonden.se
mailto:info%40barnfonden.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=65


www.givarguiden.se | info@givarguiden.se
Brahegatan 30, 114 37 Stockholm

JULKLAPPSGUIDEN 2013 | SIDA 5SOCIALT ARBETE

Ersta Diakonisällskap

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt 
arbete samt forskning och utbildning, professionellt och non-
profit.

Årets julklapp

Kvinnovåld är ett stort samhällsproblem idag. Statistiken säger 
att var 16:e dag dödas en kvinna av någon närstående. En 
obehaglig sanning som tyvärr är vår vardag. Ersta Fristads vision 
är att synliggöra detta och verka för att våldet elimineras. Ersta 
Fristad vänder sig till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Verk-
samheten består av tre delar; skyddat boende, mellanboende och 
gruppverksamhet.

www.erstadiakoni.se
tomas.lindroos@erstadiakoni.se

08-714 63 45

PG 90 00 54-8
BG 900-0548

Mattecentrum

Mattecentrum är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening 
som vänder sig till elever som vill lära sig mer matte – helt gratis! 
Kärnverksamheten är öppna räknestugor och det webbaserade 
hjälpverktyget matteboken.se. Alla oavsett skola, ursprung och 
kunskapsnivå är välkomna till Mattecentrum.

Årets julklapp

Ge Mattecentrum en julklapp genom att skänka en gåva eller bli 
månadsgivare. Månadsgivare får en julklapp tillbaka – boken om 
hur Mattecentrum startades!

www.mattecentrum.se
info@mattecentrum.se

070-753 72 87

PG 90 02 68-4
BG 900-2684

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.erstadiakoni.se
mailto:tomas.lindroos%40erstadiakoni.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=191
http://www.matteboken.se
http://www.mattecentrum.se
mailto:info%40mattecentrum.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=264
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Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Organisationen väcker 
opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och 
världen. Arbetet är inriktat på att påverka och förändra samhället 
och syftar i första hand till varaktiga förbättringar för de barn som 
har det svårast.

Årets julklapp

Stöd Rädda Barnens arbete för att fler barn ska få en tryggare och 
bättre framtid genom att skänka gåvor, köpa gåvobevis och köpa 
designprodukter i vår webshop. Gå in på räddabarnen.se/jul och 
beställ direkt.

www.raddabarnen.se
kundservice@rb.se

08-698 90 00

PG 90 20 03-3
BG 902-0033

Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission bildades 1916 och är en fristående, idéburen
organisation som driver professionell, social verksamhet för 
människor i hemlöshet, missbruk och annan social utsatthet. Det 
dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändrings-
arbete för individen och vänder sig såväl till kvinnor som män, 
unga som äldre.

Årets julklapp

Ditt engagemang innebär att Skåne Stadsmission med oförminskad 
styrka kan fortsätta sitt arbete. Inte bara i jul utan hela året. Din 
gåva möjliggör direkt och konkret stöd till alla dem som i sin
utsatthet vänder sig till Skåne Stadsmission, både i ett akut
skede i livet och på längre sikt. Läs mer om hur du kan stödja på
www.skanestadsmission.se.

www.skanestadsmission.se
info@skanestadsmission.se

040-664 22 40

PG 90 03 25-2
BG 900-3252

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.raddabarnen.se/jul
http://www.raddabarnen.se
mailto:kundservice%40rb.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=116
http://www.skanestadsmission.se
http://www.skanestadsmission.se
mailto:info%40skanestadsmission.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=172
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Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för att 
få fler unga i socioekonomiskt utsatta områden att klara skolan 
och komma närmare sina drömmar. Med stöd från näringslivet 
bedriver de gratis, resultatfokuserad läxhjälp där den behövs 
som allra mest. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper hög-
stadieelever med studierna och är samtidigt en positiv förebild 
och mentor. Läsåret 2012/13 höjde alla elever i snitt sina betyg i 
6 ämnen från föregående läsår.

Årets julklapp

Årets julklapp är läxhjälp där den behövs som allra mest! För varje 
skänkt 50-lapp får en högstadieelev en viktig timme tillsammans 
med sin läxhjälpare. En konkret insats som ger resultat – höjda 
betyg, självförtroende och framtidsmöjligheter. När ni ger en gåva 
till Stiftelsen Läxhjälpen får ni ett digitalt gåvobevis. Läs mer på 
laxhjalpen.se/gestodgava.

www.laxhjalpen.se
info@laxhjalpen.se

076-006 94 13

BG 379-2546

Läxhjälpenstiftelsen

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

UKV driver sedan 1914 psykosocial stödverksamhet för unga utsatta 
kvinnor mellan 18-30 år, genom skyddat boende för 9 kvinnor, 
utslussningsboende för 6 kvinnor, terapimottagning och social 
stödgrupp.Verksamheten vilar på kristen grund och de säger att 
de är Stockholms första kvinnohus. Kvinnorna de möter har varit 
utsatta för våld, hot, sexuella övergrepp och kränkningar och är i 
behov av skydd, stöd, krisbearbetning och återhämtning för att få 
kontroll över sina liv.

Årets julklapp

De flesta kvinnor som bor hos UKV saknar egna inkomster. Du 
kan köpa några olika julklappar till dem: ett inflyttningskit med 
de nödvändigaste hygienartiklarna;  två bilobiljetter; eller ett 
ombyte underkläder. Eller skicka in en valfri gåva. Läs mer på 
www.ukv.se/stod-ukv/present-julgavor.

www.ukv.se
elisabeth.stenberg@ukv.se

08-652 99 98

PG 90 07 44-4
BG 900-7444

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.laxhjalpen.se/gestodgava
http://www.laxhjalpen.se
mailto:info%40laxhjalpen.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=284
http://www.ukv.se/stod-ukv/present-julgavor
http://www.ukv.se
mailto:elisabeth.stenberg%40ukv.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=231
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Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet arbetar med en nollvision – noll 
drunkningar. Varje år utbildar de hundratals simlärare, stöttar 
över 350 sommarsimskolor, publicerar drunkningsstatistik samt 
bevakar fyra stränder i Sverige med utbildade livräddare. De riktar 
sig med sin vattenkunskap till alla, men ägnar särskilt intresse åt 
barnens säkerhet.

Årets julklapp

2 miljoner människor i Sverige, både barn och vuxna, är i dag osäkra 
på om de kan simma. Varje år genomför Svenska Livräddnings-
sällskapet simskolor, både för barn och vuxna, för att fler ska 
lära sig simma och känna sig trygga vid vatten. Stötta deras
simskolor genom att skänka en julgåva. Ge ditt bidrag på:
www.svenskalivraddningssallskapet.se/om-oss/bli-en-av-oss/skank-en-gava.

www.svenskalivraddningssallskapet.se
info@sls.a.se
08-120 102 40

PG 90 02 26-2
BG 900-2262

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från 
stat, kommun och kyrka som bedriver verksamheter för människor 
i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms 
Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. 
Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten 
finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, fonder 
och stiftelser.

Årets julklapp

150 kr räcker t.ex. till drivmedel för en hel natt för deras Nattjours-
bil. Nattjouren finns till hands på kvällar och nätter för människor 
i utsatthet och hemlöshet på Stockholms gator. Tack vare den 
gåvan kan de fortsätta att åka runt och ge stöd, råd och hjälpa den 
som t.ex. behöver komma in på ett akutboende. Läs mer på:
stadsmissionen.se/Stodoss/webbshop/Stockholmsgavor/Nattjouren

www.stadsmissionen.se
info@stadsmissionen.se

08-684 230 00

PG 90 03 51-8
BG 900-3518

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/om-oss/bli-en-av-oss/skank-en-gava
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se
mailto:info%40sls.a.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=239
http://www.stadsmissionen.se/Stodoss/webbshop/Stockholmsgavor/Nattjouren
http://www.stadsmissionen.se
mailto:info%40stadsmissionen.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=130


www.givarguiden.se | info@givarguiden.se
Brahegatan 30, 114 37 Stockholm

JULKLAPPSGUIDEN 2013 | SIDA 9MILJÖ & DJURSKYDD

MILJÖ & DJURSKYDD

Miljön engagerar och berör oss både på det lokala och globala planet. 
Oavsett om du genom din julklapp stöder en organisation som 
arbetar för hållbara odlingsmetoder eller om du ger bort en alma-
nacka till grannen så kommer din julklapp att göra skillnad för fler 
än bara den som får julklappen. Här hittar du också organisationer 
som arbetar med att förbättra villkoren för djur, både vilda och de 
som hålls i fångenskap av oss människor.

Djurens Rätt

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. 
De är partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från 
djurförtryck. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna 
hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Årets julklapp

Med deras Djurklapp bidrar du till arbetet för djuren med 200 eller 
500 kronor. Mottagaren får ett fint gåvogram som går att vika ihop 
till ett origamidjur. Du kan välja mellan en gris och en räv. De har 
också t-shirts, böcker och mycket mer som du kan ge bort i julk-
lapp.

www.djurensratt.se
info@djurensratt.se

08-555 914 00

PG 90 10 87-7

2

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.djurensratt.se
mailto:info%40djurensratt.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=76
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Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar 
respekt och medkänsla för alla djur. De jobbar för att alla djur 
ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans 
sällskap eller föds upp för att blir mat. De arbetar praktiskt med 
att ta hand om övergivna djur och långsiktigt genom att påverka 
politiskt för att förbättra djurskyddslagen.

Årets julklapp

Du kan stödja deras arbete genom att ge bort en julklapp till någon 
som räcker till mat och en varm sängplats till en katt eller hund i 
en månad på något av deras djurhem. Beställ julgåvorna på deras 
hemsida www.djurskyddet.se.

www.djurskyddet.se
info@djurskyddet.se

08-688 28 31

PG 90 01 06-6
BG 900-1066

Forska Utan Djurförsök

Forska Utan Djurförsök finansierar forskning som leder till att 
djurförsök kan ersättas till exempel vid testning av läkemedel, 
kemikalier och andra produkter. Forska Utan Djurförsök delar 
varje år ut anslag till utveckling av moderna djurfria metoder som 
ersätter djurförsök, samt arbetar med politisk påverkan.

Årets julklapp

Köp julkort och julgåvogram från Forska Utan Djurförsök så är 
du med och bidrar till att djur slipper utsättas för djurförsök. 
Intäkterna går till forskning och utveckling av moderna djurfria 
metoder som ersätter djurförsök. Läs mer och beställ på:
www.forskautandjurforsok.se/du-behovs/kop-vara-julkort-och-julgavogram

www.forskautandjurforsok.se
info@forskautandjurforsok.se

08-749 03 40

PG 90 70 90-5

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.djurskyddet.se
http://www.djurskyddet.se
mailto:info%40djurskyddet.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=240
http://www.forskautandjurforsok.se/du-behovs/kop-vara-julkort-och-julgavogram
http://www.forskautandjurforsok.se
mailto:info%40forskautandjurforsok.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=177
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MEDICINSK FORSKNING & HÄLSOVÅRD

En stor del av forskningen kring olika sjukdomar är finansierad av 
ideella organisationer och därför är stödet från allmänheten viktig. 
Här hittar du organisationer som hjälper till att förstå och forska fram 
botemedel för sjukdomar som är vanliga idag – men förhoppningsvis 
inte finns i framtiden.

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar 
till forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjuk-
domar. De ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för 
drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen 
efter ett botemedel pågår.

Årets julklapp

Ge en julgåva till Alzheimerfonden på valfri summa och få ett 
julkort med skräddarsydd text att ge bort. På deras hemsida 
(www.alzheimerfonden.se/om-oss_2/julklappstips) finns produkter 
som de säljer eller förmedlar och där vinsten går till demens-
forskning. Exempel: armband, halsband, t-shirts och kaffemuggar.

www.alzheimerfonden.se
info@alzheimerfonden.se

020-30 11 30

PG 90 11 19-8
BG 901-1198
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Diabetesfonden

Diabetesfonden stödjer sedan 1958 forskning för att eliminera 
orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Varje 
år delar de ut forskningsanslag till Sveriges främsta forskare och 
sprider information för att öka kunskapen om diabetes.

Årets julklapp

Hundvalpen Bästis är framtagen tillsammans med Bukowski Design 
och kostar 150 kr, varav 100 kr går till diabetesforskningen. Bästis 
(ca 20 cm) är naturvit och har en grön scarf runt halsen med livets 
löv på. För bilder och beställning se: www.diabetesfonden.se.

www.diabetesfonden.se
info@diabetesfonden.se

08-564 821 00

PG 90 09 01-0
BG 900-9010

http://www.givarguiden.se
mailto:info%40givarguiden.se?subject=
http://www.diabetesfonden.se
http://www.diabetesfonden.se
mailto:info%40diabetesfonden.se?subject=
http://givarguiden.se/organisation/?org=74
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INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Inom det internationella utvecklingsarbetet finns organisationer 
som arbetar i en mängd olika länder med frågor som demokrati-
utveckling, mänskliga rättigheter, hälsovård och att utrota fattigdom 
och hunger. Här finns organisationer som fokuserar på att hjälpa en 
viss målgrupp som kvinnor, barn och ungdomar och de som med 
hjälp till självhjälp försöker återuppbygga självförtroende, kunskaper 
och skapa välbefinnande.

ActionAid

ActionAid är en global rörelse som jobbar för rättvisa och utveckling. 
De arbetar tillsammans med utsatta människor och skapar var-
aktiga förändringar. ActionAids vision är en värld utan fattigdom. 
ActionAid arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. I alla projekt 
har de ett särskilt fokus på kvinnor och flickor eftersom jämställdhet 
leder till en långsiktigt hållbar utveckling. 

Årets julklapp

En get bidrar till att en familj som lever i fattigdom snabbt får 
det bättre. Geten ger näringsrik mjölk och överskottet kan säljas 
på marknaden. På så sätt ökar familjens inkomster, barnen kan 
gå i skolan och hela familjen får en bättre tillvaro. Du får ett fint 
gåvobevis att ge bort, en kvinna på andra sidan jorden ges chansen 
att ta sig och sin familj ur fattigdom.

www.actionaid.se
christinevonsydow@actionaid.se

PG 90 00 83-7
BG 900-0837
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Amnesty International

Amnesty International har sedan starten 1961 använt FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som den 
självklara utgångspunkten för vår verksamhet. Vår vision är en 
värld där varje människa åtnjuter dessa rättigheter. Amnesty 
International består av 3 miljoner människor som kämpar för att 
de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Årets julklapp

Nudie Empowerment T-shirt. Säljs i Amnestybutiken, som hittas 
här: butiken.amnesty.se.

www.amnesty.se
butiken@amnesty.se

PG 90 00 72-0
BG 900-0720

Barnmissionen

Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som under närmare 
30 år genomfört humanitära insatser med inriktning på barn, 
ungdom och familjer. Deras uppdrag är att hjälpa nödlidande barn 
och familjer till ett värdigare liv bort från fattigdom och hopplöshet 
primärt genom utbildning, hälsa och Hjälp till självhjälp. De 
arbetar i ett flertal länder såsom Filippinerna, Ukraina, Bangla-
desh, Kenya, Malawi och Zambia. Barnmissionen har 90-konto 
och är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll.

Årets julklapp

För 200 kronor köper du och ger bort en get till en fattig familj i 
Afrika, Bangladesh eller Filippinerna. Du namnger geten – och får 
ett fint namnbevis! Getter köps in och delas ut till fattiga familjer 
som tar hand om föräldralösa barn. Mjölken från getterna är mycket 
näringsrik och stärker immunförsvaret, något som är särskilt viktigt 
för de som är smittade av HIV/Aids.

www.barnmissionen.se
info@barnmissionen.se

040-689 30 40

PG 90 10 80-2
BG 901-0802
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Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser påminner barn i flyktingläger, ungdoms-
fängelser och andra utsatta miljöer om att de är vanliga människor 
och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, 
lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas 
hopp, mänsklighet och livsvilja. Clowner utan Gränser grundades 
1996 och är en obunden ideell organisation som bedriver 
verksamhet för barn runt om i världen. Allt deras arbete utgår från 
FNs konvention om barns rättigheter.

Årets julklapp

Årets julklapp är ett gapskratt, ett fniss eller ett leende som ger 
hopp och drömmar för barn som behöver det. Runt om i världen 
finns barn som inte har något eller väldigt lite att skratta åt, som 
lever under extrem press och utan trygghet. Clowner utan Gränser 
lovar att ta din julgåva och omvandla den till skratt och hopp för 
barn i flyktingläger någonstans där det behövs som mest.

www.skratt.nu
08-5317 66 40

PG 90 00 20-9
BG 900-0209

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och 
politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. 
De arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner 
där de tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och 
hållbar förändring. De är också verksamma i Sverige i syfte att ta 
ansvar för de mänskliga rättigheterna även här på hemmaplan.

Årets julklapp

Kan årets julklapp bli en box med färgglada strumpor? Ja, det är i 
alla fall vad de på Civil Rights Defenders hoppas på när organisationen 
nu inleder ett samarbete med det svenska företaget Happy Socks. 
Om du köper Happy Socks särskilda julbox med fyra par strumpor 
bidrar du samtidigt med 40 kr till Civil Rights Defenders arbete för 
mänskliga rättigheter.

www.civilrightsdefenders.org
info@civilrightsdefenders.org

08-545 277 30

PG 90 01 29-8
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Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barn-
konventionen bedriver biståndsverksamhet i fler än 20 länder. 
Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och 
skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige.

Årets julklapp

För 150 kronor får du tre snygga, virkade reflexhjärtan med jul-
klappsetikett som man kan hänga på väskan, bilnyckeln, cykeln 
eller paketet. I årets julsatsning vill de skydda barn från utsatthet, 
exempelvis gatubarn i Uganda, barn som riskerar att bli offer för 
trafficking i Kambodja och barn som lever på soptipp i Indien. 
Beställ på www.erikshjalpen.se/stodja/gavobutik.

www.erikshjalpen.se
info@erikshjalpen.se

0383-46 74 50

PG 90 06 28-3
BG 900-9283

Diakonia

Diakonia är en biståndsorganisation som tillsammans med lokala 
samarbetsorganisationer arbetar för en varaktig förändring för de 
mest utsatta människorna i världen. Diakonias målsättning är att 
alla människor ska leva under värdiga förhållanden i en rättvis 
och hållbar värld, befriad från fattigdom.

Årets julklapp

I Diakonias gåvoshop hittar du julklappar som gör skillnad. Välj 
bland handgjorda smycken, leksaker, rättvisemärkta kläder och 
en massa annat. Tillsammans kan vi skapa en rättvis och hållbar 
värld för alla. Gåvoshopen hittar du här: www.gavoshop.diakonia.se.

www.diakonia.se
diakonia@diakonia.se

08-453 69 00

PG 90 33 04-4
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Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avs-
kaffa hunger och fattigdom. Detta gör de genom att investera i 
människors egen drivkraft och egna visioner. Exempelvis utbildar de 
kvinnor och män kring hiv/aids och jämställdhet i  Afrika, stärker 
kvinnliga folkvalda ledare i Indien och utbildar ursprungsbefolk-
ningen i Mexiko om deras rättigheter.

Årets julklapp

Årets julklapp - ge någon annan en chans! Ge en gåva som t.ex. 
utbildar kvinnor i läs- och skrivkunnighet eller stöttar entre-
prenörer i Afrika. Du får ett tryckt julkort hemskickat vid gåva 
över 200 kronor. Dessutom ökar din gåva i värde direkt. Några av 
deras större investerare matchar nämligen varje krona som du 
investerar. Läs mer på hungerprojektet.se/julklapp.

www.hungerprojektet.se
info@hungerprojektet.se

08-735 23 30

PG 90 19 97-7
BG 901-9977

Forum Syd

Forum Syd är en politiskt obunden biståndsorganisation som ser 
brist på utveckling som brist på rättigheter. Att arbeta för människors 
rättigheter tar sin utgångspunkt i befintliga grundläggande struk-
turer i samhället. Först när människor är medvetna om sina rättig-
heter kan man bygga vidare och uppnå långsiktiga och hållbara 
resultat. Forum Syd utbildar, ger stöd, påverkar och organiserar i 
frågor som rör demokrati, jämställdhet och hållbart nyttjande av 
naturens resurser.

Årets julklapp

Brist på utveckling är en brist på rättigheter. När människor är 
medvetna om sina rättigheter och går samman för att ta makten 
över sina liv utvecklas demokratin och resurser fördelas mer rätt-
vist. Forum Syd hjälper människor att göra just detta. De kallar det 
för intelligent bistånd. Nu söker de fler intelligenta bidragsgivare. 
Läs mer på www.forumsyd.org/stod-vart-arbete/ge-ett-bidrag.

www.forumsyd.org
info@forumsyd.org

08-506 370 00

PG 90 01 44-7
BG 900-1447
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Kids Future

Kids Future är en liten ideell förening som är politiskt och religiöst 
obunden. Deras syfte är att arbeta för att marginaliserade barn och 
ungdomar i norra Thailand ska få sina rättigheter tillgodosedda 
så att de får möjlighet till en bättre framtid. Det görs genom att 
främja skolundervisning och byskolor, stödja hantverkstillverkning 
samt med demokratiprojekt för minoriteten Red lahu.

Årets julklapp

På deras hemsida www.kidsfuture.se kan du beställa unikt textil-
hantverk i hög kvalitet som tillverkas av Red lahu-befolkningen 
i norra Thailand. Sjalar, börser och necessärer är handvävda 
i traditionell teknik i lokala mönster och färgsättningar. Siden-
produkter sys av ett kollektiv med HIV-positiva kvinnor. Över-
skottet av försäljningen går oavkortat till organisationens projekt.

www.kidsfuture.se
info@kidsfuture.se

PG 90 00 51-4
BG 5592-6984

   

Individuell Människohjälp

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation 
som bekämpar fattigdom och utanförskap i tolv länder världen 
över. Utomlands arbetar de för att barn ska gå i skolan, för att före-
bygga sjukdomar och för att människor ska  kunna försörja sig 
själva. I Sverige handlar arbetet om integration och delaktighet i 
samhället.

Årets julklapp

Årets julklapp är någonting du inte behöver. Eller vad sägs om 
bakmaskin, wokpanna, tv-spel, platt-tv, pokerset, gps-mottagare, 
surfplatta eller hörlurar – samtliga exempel på saker som genom 
åren utsetts till årets julklapp av handelns utredningsinstitut. 
Individuell Människohjälp vill påstå att de har en bättre idé: 
en klapp som ger dubbel glädje. Köp dina symboliska gåvor på 
www.gladjeshoppen.se.

www.manniskohjalp.se
individuell@manniskohjalp.se

046-32 99 30

PG 90 07 06-3
BG 900-7063
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Läkarmissionen

Sedan 1958 har Läkarmissionen arbetat för att förändra framtiden 
för utsatta människor. De förmedlar runt hundra miljoner kronor 
varje år till olika ändamål, främst hjälpinsatser inom tre huvud-
områden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. I deras 
webshop Webaid kan du handla en livräddande förlossning eller 
andra julklappar som gläder fler.

Årets julklapp

DR Kongo är ett av de länder där mödradödligheten är som störst. 
Till jul satsar Läkarmissionen på att kvinnor ska få föda sina barn 
på Panzisjukhuset. Sjukhuset har blivit känt för Right Livelihood-
pristagaren Dr Mukweges arbete med att hjälpa våldtagna kvinnor, 
men även ”vanlig” sjukvård finns på Panzi. En förlossning kostar 
150 kronor i Webaid och kan innebära skillnaden mellan liv och död.

www.lakarmissionen.se
mats.danson@lakarmissionen.se

08-620 02 13

PG 90 00 21-7
BG 900-0217, 901-7187

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinnas övergripande målsättning är att stödja kvinno-
organisationer och deras projekt i krigs- och konfliktområden som 
främjar kvinnors självkänsla, deras psykiska och fysiska hälsa, 
samt deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. 
Vidare vill man främja studier och forskning kring hur krig och 
väpnade konflikter påverkar kvinnor samt informera om krigets 
effekter.

Årets julklapp

Fredsklappen, Frihetsklappen eller Förändringsklappen? När du 
ger bort en julklapp från Kvinna till Kvinna är du samtidigt med och 
bidrar till en fredligare och mer jämställd värld. Julklapparna består 
av ett ark som du själv viker ihop till en ask. På locket finns ett rim 
och på insidan står det vad julklappen består av. Det finns också 
plats att skriva en egen hälsning. Julklapparna kostar 150 kr styck 
och beställs här: kvinnatillkvinna.se/stod-oss/jul.

www.kvinnatillkvinna.se
info@kvinnatillkvinna.se

08-588 89 100

PG 90 18 00-3
BG 901-8003
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PMU Interlife

PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med ca 165 
projekt i 50 länder. Under senare år har PMU uppmärksammats 
för sitt stöd till Panzisjukhuset i DR Kongo, och de kvinnor som 
vårdas där efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld. PMU arbetar 
tillsammans med lokala partner, med främst långsiktiga utvecklings-
projekt. Målet är att ge människor möjlighet att själva ta sig ur 
fattigdom. Humanitära insatser genomförs när naturkatastrofer, 
krig och konflikter drabbar människor.

Årets julklapp

Hygienkit till en kvinna på Panzisjukhuset. Nu kan du köpa ett 
hygienkit till en kvinna som vårdas på Panzisjukhuset. Det inne-
håller 1 pagne (tygstycke), 1 tröja, 1 par sandaler, 1 tallrik, mugg & 
sked, 1 tandborste & tandkräm, 1 hudkräm, 1 balja, tvål & tvättmedel. 
Pris 200kr/kit.

www.pmu.se
elisabeth.hammarberg@pmu.se

BG 90 00 50-6
PG 900-0506

Operation Smile

Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk 
hjälporgansiation som arbetar med att skicka medicinska 
volontärer (läkare och sjuksköterskor) till utvecklingsländer för 
att operera barn som lider av allvarliga ansiktsdeformiteter, 
framförallt läpp-, käk- och gomspalt.

Årets julklapp

Sprid leenden över världen genom att ge en julgåva via Operation 
Smile som förändrar livet för barn som annars riskerar att leva 
ett mycket utsatt liv, isolerade  från omgivningen. Du får ett fint 
julgåvobevis att ge bort. Eller köp det fina silverhalsbandet Smile 
– och hjälp samtidigt ett barn i nöd.

www.operationsmile.org
susanne.edmark@operationsmile.org

070-932 97 99

BG 900-2221
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Star of Hope/Hoppets Stjärna

Star of Hope/Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation 
som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor
har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller
religiös tillhörighet. Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö 
står i centrum för deras arbete. Star of Hope menar att alla barn 
som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet.

Årets julklapp

Ge en get i jul! Genom Star of Hope/Hoppets Stjärna kan du ge bort 
en get till en fattig familj på Haiti. Geten blir en ekonomisk trygghet 
för familjen. Varje år föds killingar som de kan behålla eller sälja 
på marknaden. Varje familj som får en get, ger i sin tur minst en 
killing till en annan familj. På så sätt växer hjälpinsatsen snabbt.

www.starofhope.se
info@starofhope.org

0662-461 00

PG 90 02 53-6
BG 900-2536

Plan Sverige

Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. 
De arbetar för att alla barn ska ha rätt att gå i skolan, få tillgång till 
hälsovård, bli skyddade mot våld, övergrepp och försummelse och 
kunna delta i samhället och vara med och påverka sin egen framtid. 
Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och bedriver insamling 
i Sverige för att kunna finansiera, stödja och vidareutveckla Plans 
arbete för barn runt om i världen. Plan har 1,5 miljoner fadderbarn.

Årets julklapp

Alltför många flickor kan inte läsa. Det vill Plan ändra på! Arbetet
med att sprida läskunnighet är inte bara ett effektivt sätt att 
bekämpa fattigdom, det ger också människor makten att ta kontroll 
över sina egna liv. Årets gåva är “Lär två flickor att läsa” och kostar 
450 kr, då skickar Plan boken “Jag är Malala” hem till dig tillsammans 
med ett fint gåvobevis som du kan ge bort.

www.plansverige.org
plan@plansverige.org

08-587 755 00

PG 90 07 31-1
BG 900-7311
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Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- 
och utvecklingsarbete. Svalorna Indien Bangladesh har arbetat 
med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och 
demokratifrågor i över 50 år.

Årets julklapp

Passa på att ge bort Svalornas symboliska fröpåse tillsammans 
med en personlig julhälsning! De skickar då ett fint julkort direkt 
hem till den mottagare du väljer. Med kortet följer en påse med 
ekologiska fröer som mottagaren kan så, samtidigt som gåvan 
stödjer ekologiska och småskaliga bönder i deras strävan att bli 
självförsörjande och få kontroll över sin egen matsituation.

www.svalorna.org
webbshop@svalorna.org

046-12 10 05

PG 90 12 34-5

Tostan Sverige

Tostan är en internationell organisation, utan vinstintressen, 
med huvudkontor i Dakar. Sedan 1991 har över 200 000 personer 
direkt och mer än 2 miljoner indirekt deltagit i Tostans treåriga 
utbildningsprogram, Community Ewpowerment Program. Genom 
programmet sprids kunskaper om mänskliga rättigheter och 
skyldigheter, demokrati, hälsa, hygien, problemlösning, läsning, 
skrivning, matematik och inkomstbringande projekt.

Årets julklapp

Med en julgåva till Tostan Sverige är du med och bidrar till ett slut 
på kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap i Senegal. Du 
gör det möjligt för fler att gå Tostans treåriga utbildningsprogram. 
Människor i 6,500 byar har efter programmet slutat med kvinnlig 
omskärelse. I Senegal är kvinnlig omskärelse på väg att helt 
upphöra, det blir i så fall det första landet i Afrika där detta sker.

www.tostan.se
acringquist@tostan.org

072-571 09 95

PG 90 00 47-2
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UN Women nationell kommitté Sverige
(UN Women Sverige)

UN Women är FNs enhet för jämställdhet, organisationen arbetar 
utifrån Kvinnokonventionen. UN Women Sverige är en av UN 
Womens 16 nationella kommittéer. UN Women Sverige är aktiv på 
lokal och nationell nivå med att påverka och informera besluts-
fattare och utbilda om jämställdhet och kvinnokonventionen. UN 
Women Sverige bedriver insamling av ekonomiska medel som sedan 
går till UN Womens internationella program som verkar för kvinnors 
och flickors mänskliga rättigheter runt om i världen.

Årets julklapp

Ge en gåva till UN Women Sverige och stöd vårt arbete för kvinnor 
och flickors mänskliga rättigheter runt om i världen. Du får ett 
gåvokort som intygar din gåva och som du kan ge till dina nära 
och kära.

www.unwomen.se
info@unwomen.se

08-34 61 04

PG 90 02 93-2
BG 900-2932

Vi-skogen

Vi-skogen är en biståndsorganisation som bidrar till att förbättra 
levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor runt 
Victoriasjön i Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så 
kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa 
fattigdom, samtidigt som miljön förbättras. För varje gåva som 
köps planteras nya träd runt Victoriasjön. Varje träd gör nytta, ge 
bort en grön jul du med!

Årets julklapp

Tygkasse tillverkad av 100 procent ekologisk och Fairtrade-
certifierad bomull. Kassen kostar 150 kronor och minst fyra träd 
planteras med varje kasse. Beställ på www.viskogen.se/stod-oss/
handla-i-gavoshopen/accessoarer.

www.viskogen.se
givarservice@viskogen.se

08-120 372 70

PG 90 05 08-3
BG 900-5083
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WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för allas 
rätt till rent vatten och sanitet. Organisationen arbetar i 27 länder 
världen över för att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet 
och kunskap i hygien för de allra fattigaste. WaterAid samarbetar 
med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. 
WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka 
sina prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Årets julklapp

Tillgång till rent vatten och sanitet räddar liv, håller familjer friska 
och hjälper barn gå klart skolan. När människor får lägga tid och 
kraft på arbete och skolgång istället för att hämta vatten förändras liv 
och samhällen utvecklas. 200 kronor kostar det att tillhandahålla 
rent vatten och sanitet till en person - ge en julklapp som bidrar 
till att människor en framtid och ett bättre liv.

www.wateraid.se
cecilia@wateraid.se

08-677 30 20

PG 90 01 62-9
BG 900-1629

We Effect

We Effect är en biståndsorganisation som agerar långsiktigt – 
för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan 
i biståndsarbetet i 25 länder i fyra världsdelar. Deras arbets-
områden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet 
och tillgång till mark. De hjälper människor att få nya kunskaper 
genom att samarbeta. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, 
mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur fattigdomen.

Årets julklapp

Ge bort kuben – berlocken som hjälper till att minska katastrofen!
Även om We Effect inte kan förhindra att katastrofer slår till så 
kan de minska effekterna av dem. Genom långsiktigt bistånd gör 
de fattiga människor bättre rustade att stå emot katastrofer. 
Kuben symboliserar en bit av en större katastrof och kan till 
exempel användas som halssmycke eller nyckelring. Läs mer på: 
www.weeffect.se/minskakatastrofen.

www.weeffect.se
givarservice@weeffect.se

08-120 371 20

PG 90 10 01-8
BG 901-0018
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World Childhood Foundation

World Childhood Foundation arbetar för att förhindra att barn 
utsätts för övergrepp eller exploatering. Därför stödjer de cirka 
100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit 
utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets 
vård, gatubarn och familjer i riskzonen. Childhoods mål är att inget 
barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla 
ska få en trygg och  kärleksfull barndom.

Årets julklapp

Den perfekta kramsnön finns på childhood.se. Här kan alla skapa 
en egen snögubbe för en summa man själv bestämmer. Pengarna 
går oavkortat till Childhoods projektverksamhet för utsatta barn 
runt om i världen. Alla som skänker en gåva får ett fint gåvokort 
att lägga under granen. En annan perfekt julklapp är Childhood-
armbandet. Armbanden kostar 100 kr styck och kan beställas på 
Childhoods hemsida.

www.childhood.se
info@childhood.se

08-551 175 00

PG 90 90 90-3
BG 909-0036
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