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Barn i Bromma möter indisk hjälte som
kämpar emot barnäktenskap
I veckan avslöjas vem som av två miljoner barn i Sverige och jorden runt har
valts till Årets barnrättshjälte och får miljoner barns World‘s Children’s Prize
(WCP), ofta kallat ”Barnens Nobelpris”. Men redan på onsdag den 8 maj får
Ålstensskolan i Bromma besök av den indiske läkaren Ashok Dyalchand, som
kämpat emot barnäktenskap, för flickors rättigheter, i 40 år.
Tid: 9.30 till ca 13, 8 maj.
Plats: Ålstensskolan, Nyängsvägen 72-80, Bromma.
Kontakta gärna läraren direkt: Annica Ewetz, 070-817 70 21.,
annica.ewetz@stockholm.se
Kämpar mot barnäktenskap i Indien

Ashok Dyalchand har över 40 år kämpat emot barnäktenskap och för flickors
rättigheter i Indien, där varje dag 15 600 flickor utsätts för barnäktenskap.
Flickan tvingas sluta skolan, blir en slav i mannens hem och riskerar att dö
om hon blir gravid, eftersom hennes kropp inte är redo att föda barn. För att
rädda flickors liv, stärka deras ställning i samhället och få ett slut på
barnäktenskap har Ashok och hans organisation IHMP utvecklat ett system
med tjejklubbar som sedan starten 1975 har stärkt 50.000 flickor i 500 byar.
Med kunskap, ökat självförtroende och stöd från varandra, lyckas flickorna
övertyga sina föräldrar att inte tvinga in dem till giftermål, utan låta dem gå
klart skolan. Ashok Dyalchand ställer också krav på att pojkar och män ska
engagera sig och ta ansvar för ökad jämställdhet.
Hedras på Gripsholms slott torsdag 9 maj
Ashok Dyalchand och övriga barnrättshjältar hedras vid en ceremoni på
Gripsholms slott den 9 maj. Ceremonin leds av barn från 13 länder, i närvaro
av Prinsessan Sofia och Sveriges biståndsminister Peter Eriksson.
Stärker barn för medmänsklighet och allas lika värde
Barnen i Bromma har lärt sig om Ashok Dyalchand och de andra
barnrättshjältarna under hela året, samt arrangerat val på skolan för att få
vara med och utse årets barnrättshjälte. Världsomröstningen Global Vote,
ingår i WCP-programmet som utbildar och stärker barn till att som förändrare
(changemakers) stå upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets
rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Det är världens största årliga
utbildning för dessa värden. Sedan år 2000 har nära 44 miljoner barn deltagit
i programmet, 650 000 av dem i Sverige.
Fakta
Barnrättspriset World’s Children’s Prize delas ut en gång om året, till
barnrättskämpar som gjort unika insatser för barnets rättigheter. Prissumman,
700 000 kr, delas mellan mottagaren av World’s Children’s Prize (350 000 kr)
och de två hederspristagarna (175 000 kr vardera) och ska gå till deras arbete
för barn.
Övriga nominerade barnrättshjältarna 2019 är Spès Nihangaza, som i 25 år
har kämpat kamp för föräldralösa barn som drabbats hårt av hiv/aids och ett
brutalt inbördeskrig, samt Guylande Mésadieu, Haiti, som i 20 år kämpat för
barn som tvingats till slavarbete och barn i fängelse.
Till WCP:s beskyddare hör Malala Yousafzai, den bortgångne Nelson Mandela,

Graça Machel, Desmond Tutu, drottning Silvia och statsminister Stefan
Löfven.
WCP stöds av mer än 70 000 skolor i 116 länder (1 784 i Sverige), av över 778
organisationer samt utbildningsdepartement och institutioner. Sedan starten
har en halv miljon lärare utbildats i att arbeta med barnets rättigheter och
demokrati i skolan.
World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) får stöd från bl.a. Svenska
Postkodlotteriet, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, H.M. Queen
Silvia’s Care About the Children Foundation och Survé Family Foundation.
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