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Drottningens stiftelse ger stöd till My
Human Rights "Nu blir det lättare för barn
att kräva sin rätt."

Drottning Silvias stiftelse Care about the Children, har beslutat att ge
projektbidrag till föreningen My Human Rights. Det innebär att föreningen får
möjlighet att ta ett avgörande steg mot digitalisering av sitt
kunskapsmaterial Jag är ett barn. Jag har rättigheter. Materialet som använts
med stor framgång både i Sverige och utomlands lär barn att enkelt och
lekfullt förstå sina rättigheter.

"Vi är glada och tacksamma för att materialet kan bli tillgängligt för ännu fler
barn. Att det dessutom är Drottning Silvias Stiftelse Care about the Children
som möjliggör detta, betyder extra mycket och gör oss stolta", säger Annika
Rehn Frobell, ordförande i My Human Rights. "Vi ser det som ett bevis på att
vårt material gör skillnad och som en inspiration att fortsätta vårt arbete."

"Många barn i världen saknar kunskap om att de har några rättigheter
överhuvudtaget. Det är först när man har denna kunskap, som man har
möjlighet att kräva sin rätt", framhåller Emma Wistrand, grundare av My
Human Rights.

Om Föreningen My Human Rights
My Human Rights är en ideell förening som arbetar för att stärka kvinnors,
mäns och barns mänskliga rättigheter med ett unikt jag-stärkande material,
som bygger på och ger kunskap om FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonventionen och FN:s konvention om
barnets rättigheter. Materialet, i form av kunskapskort och handledning, finns
på svenska, engelska och arabiska och används i upp emot 30 länder.
Fredsbevarande FN-missioner använder materialet tillsammans med den
lokala polisen i krigsområden. I Sverige har föreningen tillsammans med



Kriminalvården och Socialtjänsten anpassat materialet till deras
verksamheter. IKEA Sverige och Rädda Barnen har gjort en målarbok av
materialet, och Sachsska barnsjukhuset har använt det för att utbilda sina
barnrättsombud i Stockholms län.

Om Care about the Children - C.A.T.CH 
Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children har en vision att utifrån
FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest
grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god
vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få
vara just barn. Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och
i världen genom att i väl definierade projekt ge bidrag som direkt kommer de
mest utsatta barnen i världen till del.  
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