
Gràcies!
Gràcies per ajudar a evitar els matrimonis forçosos de 
nenes en un país tan pobre com Sierra Leone, oferint-los 
educació i un futur ple d’esperança.

Lliura a la persona que t’ha fet una donació un 
adhesiu i convida-la a llegir el codi QR amb la 
càmera del seu mòbil. Li espera una sorpresa.

Només l’educació pot 
evitar la violència.

«Somio en que la meva 
filla tingui l’edat per a que 
pugui anar al col·legi.»
 
Abida, casada amb 13 anys.

25 DE NOVEMBRE
STOP AL MATRIMONI INFANTIL
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PELS DRETS DE LES NENES
AJUDA’NS A LLUITAR

Nenes i pobresa

Si parlem de pobresa, problemes de 
salut, accés a l’educació i violència, 
les nenes són les més afectades per 
tots aquests problemes.

Matrimoni infantil

7segons
una nena menor de 
15 anys és forçada
a casar-se.

El matrimoni infantil és una de les 
pitjors formes de violència. A tot 
el món hi ha més de 15 milions 
de nenes que són obligades a 
casar-se abans de complir els 
18 anys.

Cada

Escoles a Sierra Leone

Les nenes obligades a casar-se 
solen veure restringida la seva 
llibertat i perden la seva infància, 
moltes es queden embarassades 
essent adolescents i pateixen 
complicacions molt severes 
durant l’embaràs i el part.

L’escola és la millor eina per 
lluitar contra la violència i el 
matrimoni infantil. Una nena 
escolaritzada té un futur amb 
esperança. 

Ajuda’ns a construir escoles 
a Sierra Leone.

2€
Costen els llapis per 

estudiar a Sierra 
Leone.

5€
És el que costa un kit 
escolar per un mes a 

Sierra Leone.

10€
Recolzen la matrícula 

escolar a Sierra 
Leone.

Ens ajudes a aconseguir que l’escola a Sierra Leone sigui el millor 
lloc per a les nenes? Busca persones patrocinadores o donants 
entre familiars, amics/amigues, veïns/veïnes...

Les nostres aportacions en l’àmbit educatiu

Estem aixecant 9 escoles als llocs més remots de Sierra 
Leone, com Kailahum y Pujehun.

El professorat a Sierra Leone és voluntari, es troba 
mancat de títol reconegut i depèn de la caritat de les 
comunitats. Recolzem la seva formació, sobretot de dones 
mestres per educar a les nenes.

Formem a les mares i als pares per evitar que casin les 
seves nenes i les portin a l’escola.

EL QUE FEM
DES DE SAVE THE CHILDREN


