
¡Grazas!
Grazas por axudar a evitar os matrimonios forzosos de 
nenas nun pais tan pobre como Serra Leoa, ofrecéndolles 
educación e un futuro cheo de esperanza.

Entrega á persoa que fai unha doazón un adhesivo 
e invítaa a ler o código QR coa cámara do seu 
móbil. Espéralle unha sorpresa.

Só a educación pode 
evitar a violencia.

«Soño con que a miña 
filla teña a idade para que 
poida ir ao colexio.»
 
Abida, casada con 13 anos.

25 DE NOVEMBRO
STOP AO MATRIMONIO INFANTIL



POLOS DEREITOS DAS NENAS
AXÚDANOS A LOITAR 

Nenas e pobreza

Se falamos de pobreza, problemas 
de saúde, acceso á educación e 
violencia, as nenas son as máis 
afectadas por todos estes problemas.

Matrimonio infantil

7segundos
unha nena menor 
de 15 anos é 
forzada a casarse.

O matrimonio infantil é unha das 
peores formas de violencia. En 
todo o mundo hai máis de 
15 millóns de nenas que son 
obrigadas a casarse antes de 
cumprir os 18 anos.

Cada

Escolas en Serra Leoa

As nenas obrigadas a casarse 
adoitan ver restrinxida a súa 
liberdade e perden a súa infancia, 
moitas quedan embarazadas 
sendo adolescentes e sofren 
complicacións moi serias 
durante o embarazo e o parto.

A escola é a mellor ferramenta 
para loitar contra a violencia 
e o matrimonio infantil. Unha 
nena escolarizada ten un futuro 
con esperanza. 

Axúdanos a construír 
escolas en Serra Leoa.

2€
Custan os lapis para 

estudar en Serra 
Leoa. 

5€
É o que custa un kit 
escolar para un mes 

en Serra Leoa. 

10€
Apoian a matrícula 

escolar en Serra 
Leoa.

Axúdasnos a conseguir que a escola en Serra Leoa sexa o mellor 
lugar para as nenas? Busca patrocinadores ou doantes entre os 
teus familiares, amigos, veciños...

As nosas aportacións no ámbito educativo

Estamos poñendo en pé 9 escolas nos lugares máis 
remotos de Serra Leoa, como Kailahum e Pujehun.

O profesorado en Serra Leona é voluntario, carece de 
título recoñecido e depende da caridade das comunidades. 
Apoiamos a súa formación, sobre todo de mestras para 
educar ás nenas. 

Formamos ás nais e pais para evitar que casen ás nenas e 
as manden á escola. 

O QUE FACEMOS
DENDE SAVE THE CHILDREN


