Var med

Tack!
och hjälp
Varje gång
du köper M
går en krona till
Unicef och Etiopiens barn.
Läs mer på m-magasin.se

Ni behövs!
– Man vet ju aldrig i vilken ficka de
där pengarna hamnar.
Så säger folk ibland till mig när
jag talar om att ge bort pengar.
Men jag vet. För jag har varit
där. Jag har sett med egna ögon
hur väl de landar hos de allra
fattigaste och hur de här pengarna
blir hopp om en bättre framtid.
– Jamen, då lär de sig aldrig att
själva resa sig om de hela tiden blir
hjälpta.
Det är ett annat argument jag får
höra lika ofta.
Vår M-krona används på två sätt.
Det ena är att investera i sådant
som bygger framtiden som skola,
hälsovård, brunnar, mikrolån. Det
andra är att lindra akut nöd.
Barnen orkar inte gå till skolan
(och bygga sin framtid) om de är
undernärda, eller om mammorna
är döende.
Vi här på M har valt att lägga
den miljon, som du som läsare är
med att ge varje år, till Unicef och
Etiopien.

Foto Håkan Elofsson

För varenda unge

Nu i april säljs Unicef-nålen för 20 kronor hos H&M, Apotek Hjärtat och Expert.
Pengarna går till varenda unge – inte bara till några få utvalda. Unicefs styrka är att finnas i 150 länder och arbetet för
rent vatten (det kan du läsa mer om i nästa M!), näring, sjukvård, utbildning och skydd.
Kampanjen avslutas den 1 maj med den stora insamlingsgalan i TV4 klockan 20. För fjärde året i rad varvas humor
med reportage från utsatta platser i världen. David Hellenius och Kristin Kaspersen leder Humorgalan i år igen och ska
få så många som möjligt att bli Världsföräldrar. Det kostar 100 kronor i månaden och gör stor nytta, till exempel inom
trafficking som många barn och unga kvinnor utsätts för – i dag världens tredje största organiserade brottslighet.
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