
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Charity Ratings ideella julklappsguide 2011 
 



    

______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, Telefon 070-659 50 55 
info@charityrating.org 

www.charityrating.org 

 

Sid. 2 

 
 
 
 
 
 
 
Tisdagen den 29 november 2011 
 
 
 
 
Välkommen till Charity Ratings femte julklappsguide! 
 
 
Vid jul funderar många på vad de ska köpa i julklapp till släktingar och vänner som 
egentligen redan har allt. Julen är också den tid på året då vi, förutom vid katastrofer, ger 
mest pengar till välgörande ändamål. Därför började vi på Charity Rating göra de här 
alternativa julklappsguiderna, där du kan hitta julklappar som samtidigt stöder en god 
sak som du eller den du ger julklappen till bryr dig extra mycket om. 
 
Här finns något för alla; barn och gamla, designnördar och naturvänner. Du hittar allt 
från klassiska julkort, gåvobrev och julchoklad till designade smycken, mjukdjur och även 
litet mer innovativa kampanjer som virtuella stjärnhimlar och digitala snögubbar. Och när 
du köper julklapparna från organisationerna hjälper du dessutom en god sak. 
 
Om du uppskattar vår julklappsguide och tycker att Charity Rating fyller en viktig funktion 
som givarens intresseorganisation får du gärna bli medlem. Gå in på 
www.charityrating.org för att läsa mer och för att ansöka om medlemskap. Vi behöver 
din röst och ditt stöd! 
 
Denna guide baseras på information från Charity Ratings Givarguide som innehåller 
jämförbar information om 140 svenska välgörenhetsorganisationer.  
 
Vi hoppas att du får glädje av vår julklappsguide och att den även kan ge dig och dina 
kära en riktigt god jul! 
 
 
 
Camilla Backström 
VD 
Charity Rating 
 
 
 
 
 
Ideella föreningen Charity Rating är givarens intresseorganisation. Vi tar fram information 
och utvärderingar om den ideella sektorn och guidar dig så att du hittar rätt organisation 
just för dig. Om du vill ha ytterligare hjälp att hitta rätt använd vår Givarguide på 
www.charityrating.org.  
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SOCIALT ARBETE 
Under den här rubriken hittar du organisationer som ger stöd till hemlösa, ensamma 
äldre, barn och ungdomar. Julen är en tid som förknippas med släkt, vänner och fest och 
just därför satsar många organisationer extra mycket på dem som inte har någonstans 
att ta vägen under helgen. Organisationerna arbetar antingen rikstäckande eller lokalt, 
kanske just i den stad där du eller den du vill ge en julklapp till bor. 
 

 
BRIS www.bris.se 
 
Barnens rätt i samhället verkar för att hjälpa barn i utsatta situationer. Som ideell, partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation arbetar BRIS för att göra barns röster hörda hos politiker och 
myndigheter. 
 
Årets julklapp: Under julen är det många barn som vill ha någon att prata med. Privatpersoner 
kan skänka en summa pengar som möjliggör att BRIS telefonlinjer kan hålla öppet under hela 
julledigheten och förhoppningsvis kunna kalla in extrapersonal. Företag kan göra detsamma och 
får då dessutom en digital mejlfot, ett diplom och en banner till hemsidan som visar på stödet: 
www.bris.se 
 
Ge ett bidrag: PG: 901504-1 
Kontakt: 08-59888801, info@bris.se 
 
 
Rädda Barnen www.rb.se  
 
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Organisationen väcker opinion och stöder barn i 
utsatta situationer – i Sverige och världen. Arbetet är inriktat på att påverka och förändra 
samhället och syftar i första hand till varaktiga förbättringar för de barn som har det svårast. 
 
Årets julklapp: Tänd en stjärna på Rädda Barnens digitala stjärnhimmel genom att skänka en 
gåva. Stjärnan lyser så att andra alla kan se bidragen. Ju mer du skänker desto starkare lyser 
stjärnan. Stjärnhimmeln hittar du på jul.raddabarnen.se/ 
 
Ge ett bidrag: PG: 902003-3, BG: 902-0033 
Kontakt: 08-698 90 00, info@rb.se 
 
 
Göteborgs Räddningsmission www.raddningsmissionen.se  
 
Föreningen Göteborgs räddningsmission bildades för att ge stöd åt den utsatta 
emigrantströmmen till Amerika. 1953 bildades Stiftelsen Hjälp åt hemlösa – Göteborgs 
Räddningsmission. Organisationen arbetar med hjälp åt hemlösa, missbrukare och ungdomar i 
utsatta situationer.  
 
Årets julklapp: På Räddningsmissionens webbshop (www.raddningsmissionen.se/butiken) 
erbjuds en mängd olika julklappar Privatpersoner kan bland annat köpa julkort och julkorgar. 
Företag kan köpa julkortpaket till anställda och bland annat hemsidebanners som visar på stödet.  
 
Ge ett bidrag: PG: 900444-1, BG: 900-4441. 
Kontakt: 031-7244140, foreningen@raddningsmissionen.se 
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Röda Korset www.redcross.se  
 
För många människor är Röda Korset förknippat med hjälpinsatser i samband med 
naturkatastrofer. Röda Korset bedriver dock även ett omfattande arbete här hemma i Sverige. Ett 
arbete som syftar till att bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Röda Korset kämpar varje dag för 
att den gemenskap som präglar julen ska komma ännu fler till del – året runt. Under julkampanjen 
visar man bredden i sitt nationella sociala arbete för att bekämpa ofrivillig ensamhet och 
utanförskap i Sverige. 
 
Årets julklapp: Röda Korset säljer på www.redcross.se/stod-oss/fler-satt-att-stodja/butiken/ 
julklappar med dubbelt värde. Köp smycken, koppar, blommor, böcker eller till exempel en 
digitalkamera från Canon, då bidrar du samtidigt till Röda Korsets verksamhet. Under julen driver 
Röda Korset även insamlingskampanjen Aldrig ensam där pengar samlas in till stöd för läxläsning 
och telefonjour. www.redcross.se/teman/aldrig-ensam/ 
 
Ge ett bidrag: PG: 900 800-4, BG: 900-8004 
Kontakt: 08-452 46 00, info@redcross.se 
 
 
Stockholms Stadsmission www.stadsmissionen.se  
 
Stockholms Stadsmission är välkänd för sitt stöd till utsatta grupper i samhället. 
Verksamheterna sträcker sig över stöd till hemlösa, äldre och ungdomar genom en rad 
kompletterande verksamheter. 
 
Årets julklapp: Hjälp 2982 stockholmare att få jul igen. Under julen har Stockholms 
Stadsmission en av årets viktigaste insamlingskampanjerna för hemlösa i Stockholm. Läs 
mer på: www.stadsmissionen.se/Stodoss/Privatperson/Ge-en-direktgava/. Det är även 
möjligt att skänka pengar genom företaget och då få företagets logga synlig i en 
samlingssida i SvD.  
 
Ge ett bidrag: PG: 9000351-8, BG: 900-3518 
Kontakt: 08-787 86 34, info@stadsmissionen.se 



    

______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, Telefon 070-659 50 55 
info@charityrating.org 

www.charityrating.org 

 

Sid. 6 

MILJÖ 
Miljön engagerar och berör oss både på det lokala och globala planet. Oavsett om du 
genom din julklapp stöder en organisation som arbetar för hållbara odlingsmetoder i en 
annan världsdel eller om du ger bort en almanacka till grannen så kommer din julklapp 
att bidra till en bättre framtid och göra skillnad för fler än bara den som får julklappen. 
 
 
 
MILJÖ – GLOBALT ARBETE 
 
Vi-skogen www.viskogen.se  
 
Vi-skogen stödjer fattiga bönder och deras familjer genom att plantera träd och utbilda i 
jordbruksfrågor (agroforestry) kring Victoriasjön i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Vi-
skogen bedriver trädplantering i samverkan med odling, boskapsskötsel för utökad 
totalproduktion och miljöförbättring. Vi-skogens arbete handlar om att utveckla böndernas 
kunskaper om bättre odlingsförhållanden och utveckla en mer diversifierad 
produktsammansättning. 
 
Årets julklapp: Att plantera ett träd kostar 20 kronor, välj hur många du vill plantera och få 
samtidigt ett gåvokort att ge bort. Vi-skogen säljer också julkort och en almanacka som innehåller 
bilder från Vi-skogens projekt runt Victoriasjön i östra Afrika. 
 
Ge ett bidrag: PG: 900508-3, BG: 900-5083 
Kontakt: 08-120 371 70, plantera@viskogen.se 
 
 
Världsnaturfonden (WWF) www.wwf.se  
 
WWF:s huvuduppgift är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas 
uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt. I många projekt arbetar WWF också aktivt för att 
lokalbefolkningen ska få bättre möjligheter att bedriva hållbart skogsbruk, fiske och naturvård. 
Detta arbete har visat sig förbättra livssituationen för både människor, djur och natur. 
 
Året julklapp: Skänk en julgåva till både djur, människor och natur genom att bidra till 
planteringen av ett träd. Det finns också möjlighet att ge bort ett fadderskap till till exempel en 
panda, en späckhuggare eller en tiger, en gåva som räcker under hela medlemskapsåret. Se 
www.wwf.se/insamlingsportal/fretag/1415155-fretag-samlingssida-start-2011.  
 
Ge ett bidrag: PG: 901974-6, BG: 901-9746 
Kontakt: 08-6247400, info@wwf.se 
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MILJÖ – HÅLLBAR UTVECKLING  
 
Svenska Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se  
 
Med ditt stöd kan Naturskyddsföreningen hitta lösningar på miljöproblemen, rädda hotade arter 
och påverka politiker att fatta beslut som är bra för miljön. I Naturskyddsföreningens webbshop 
hittar du fler förslag på att göra allt detta och samtidigt göra någon du känner glad till jul.  
 
Årets julklapp: Stöd något av Naturskyddsföreningens projekt och få ett gåvobevis att ge bort. 
Exempel på projekt att tänka på i jul är Naturskyddsföreningens arbete med utrotningshotade ålar 
eller arbete med att minska miljögifter som hotar människans reproduktionsförmåga. Läs mer på 
www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/julklappar/.  
 
Ge ett bidrag: PG: 901909-2 
Kontakt: 08-702 65 00, info@naturskyddsforeningen.se 
 
 
Naturarvet (tidigare Ett klick för skogen) www.naturarvet.se  
 
Insamlingsstiftelsen Ett Klick För Skogen strävar efter att rädda den svenska gammelskogen 
genom att köpa in och bevara den. Gammelskogen är vår nordiska motsvarighet till regnskog; en 
artrik naturtyp som är en förutsättning för mångfalden bland växter och djur. I den inköpta skogen 
skyddas de arter som lever i skogen för all framtid. Ett klick för skogen har hittills bevarat drygt 
150 ha gammelskog och nu finns chansen att förvärva ytterligare över 600 ha gammelskog i 
Västerbotten. 
 
Årets julklapp: I år kan du genom att skänka till Ett klick för skogen få ett specialdesignat 
gåvobevis. Det är inspirerat av den 150 år gamla jättegranen i Iglekärrs gammelskog. Gåvobeviset 
innehåller intressanta fakta kring skogens arter och recept och mallar för ett eget skogsinspirerat 
pepparkaksbygge. Läs mer på www.naturarvet.se.  
 
Ge ett bidrag: PG 901117-2 eller BG. 901-1172 
Kontakt: 070-648 47 89, info@ettklickforskogen.se 
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DJURRÄTT 
Här hittar du organisationer som arbetar med att förbättra villkoren för de djur som hålls 
i fångenskap av oss människor. Oavsett om det gäller försöksdjur, sällskapsdjur eller djur 
inom lantbruket så kämpar de här organisationerna för att de ska få ett så bra liv som 
möjligt.  
 
 
Djurens Rätt www.djurensratt.se  
 
Djurens Rätt bildades den 7 oktober 1882 och är Sveriges största djurrättsorganisation med ca 36 
000 medlemmar. Målet är att djur ska skonas från lidande i alla sammanhang där de utnyttjas av 
människan. Inom ramen för den övergripande målsättningen arbetar Djurens Rätt speciellt med 
fokusområdena djurförsök, djurhållning inom lantbruket och pälsproduktion. 
 
Årets julklapp: Tänk på djuren i jul och ge bort ett medlemskap i Djurens rätt, du betalar 
medlemsavgiften och mottagaren av klappen får ett års medlemskap och därmed tillgång till 
medlemstidningar och förmånliga priser i shoppen: 
www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/stod_oss/bli_medlem/julklapp 
 
Ge ett bidrag: PG: 901087-7 
Kontakt: 08-55 59 14 00, info@djurensratt.se 
 
 
Forska utan djurförsök www.forskautandjurforsok.se  
 
Forska Utan Djurförsöks målsättning är att djurförsök successivt ersätts med moderna djurfria 
metoder, utan att någonsin tumma på kravet på vetenskaplig kvalitet. Organisationen finansierar 
forskning som leder till att djurförsök kan ersättas, vilket under årens lopp bidragit till att påskynda 
utvecklingen av ett flertal nya metoder som ersatt djurförsök, t ex vid produktion av vacciner, 
diagnostik av olika sjukdomar och testning av läkemedel och andra produkter. 
 
Årets julklapp: Enligt professorn Stefan Einhorn gäller att "snäll är den som lever med etiken i sitt 
hjärta". Ge bort ett "snällhetsintyg" i jul. Pengarna går till att ersätta djurförsök i forskningen. Även 
julkort finns till försäljning: www.forskautandjurforsok.se/du-behovs/kop-vara-julkort-och-
julgavogram.php  
 
Ge ett bidrag: PG: 907090-5 
Kontakt: 08-749 13 40, info@forskautandjurforsok.se 
 
 



    

______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, Telefon 070-659 50 55 
info@charityrating.org 

www.charityrating.org 

 

Sid. 9 

FORSKNING OCH HÄLSOVÅRD 
En stor del av forskningen kring olika sjukdomar är finansierad av ideella organisationer 
och därför är stödet från allmänheten viktig. Här hittar du organisationer som hjälper till 
att förstå och forska fram botemedel för sjukdomar som är vanliga idag – men 
förhoppningsvis inte finns i framtiden. 
 
 
Barncancerfonden www.barncancerfonden.se   
 
Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras 
familjer får den vård och det stöd de behöver. Barncancerfondens största och viktigaste uppgift 
är, tillsammans med utbildning, familjestöd och information, att stödja forskningen om 
barncancer. 
 
Årets julklapp: Barncancerfonden säljer en mängd olika julklappar där intäkterna går till fondens 
ändamål. Välj bland allt från julkort till webbknappar, exklusiva silversmycken och nallen Tryggve 
designad av Sebra: www.barncancerfonden.se/Gavor-Bidrag/Butik/Jul2011/  
 
Ge ett bidrag: PG: 902090-0, BG: 902-0900 
Kontakt: 08-584 20 900, info@barncancerfonden.se 
 
 
Cancerfonden www.cancerfonden.se   
 
Cancerfonden grundades den 20 juni 1951 under namnet Riksföreningen för kräftsjukdomarnas 
bekämpande. Syftet med organisationen var att samla in pengar till cancerforskning och sedan 
slussa de insamlade medlen till forskarna.  
 
Sedan starten har Cancerfonden genomfört en rad insamlingskampanjer. Den kanske mest 
uppmärksammade var Röda Fjädern 1969. Finalen direktsändes i tv i en artistspäckad Hylands 
hörna, och resultatet blev fantastiska 33,5 miljoner kronor. 
 
Årets julklapp: Privatpersoner kan skänka en julgåva eller köpa de traditionsenliga och populära 
jullotterna på www.cancerfonden.se/sv/jul/privat/. Detsamma företag som dock också erbjuds en 
julbanner och mailfot som visar på stödet till forskningen.  
 
Ge ett bidrag: PG: 901986-0, BG: 901-9514 
Kontakt: 020-59 59 59, info@cancerfonden.se 
 
 
Diabetesförbundets forskningsfond www.diabetesfonden.se  
 
Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige räknar man med att det finns minst 350 000 
människor med diabetes. Diabetesfondens övergripande syfte är att eliminera orsakerna till 
diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. 
 
Årets julklapp: Diabetesförbundets forskningsfond säljer traditionella julkort där intäkterna går till 
forskningsverksamheten. Bukowski Design har låtit specialdesigna nallebjörnen Sötis som nu 
finns till försäljning för 75 kronor där 50 kronor går till verksamheten. Webbshopen hittar du på 
www.diabetes.se. 
 
Ge ett bidrag: PG: 9000901-0, BG: 5478-4202 
Kontakt: 08-564 821 00, info@diabetesfonden.se 
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Hjärnfonden www.hjarnfonden.se  
 
Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om 
hjärnan och övriga nervsystemet, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Stiftelsen 
bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén, Karolinska Institutet. 
 
Årets julklapp: Julklappar som varken innehåller choklad eller fleece. Köp ett julkort och välj om 
du vill att din gåva ska gå till forskning om barnhjärnan eller hjärnforskningen generellt. Både 
erbjudanden till företag och privatpersoner hittas på: www.hjarnfonden.se/ge-en-gava. 
 
Ge ett bidrag: PG: 901125-5, BG: 901-1255 
Kontakt: 018-67 72 50, info@hjarnfonden.se 
 
 
Hjärt- och lungfonden www.hjart-lungfonden.se  
 
Hjärt-Lungfonden grundades 1904 (under namnet Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos) 
genom ett nationellt upprop mot den tidens stora folksjukdom, tuberkulos. Bakom uppropet stod 
dåvarande kronprins Gustaf och andra kända personer som Selma Lagerlöf.  
 
Fonden finansierar idag huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och 
lungmedicin i Sverige. År 2008 beviljade organisationen 140 miljoner kronor till medicinsk 
forskning. 
 
Årets julklapp: Ge bort forskartid i jul på www.hjart-lungfonden.se/jul/. Företag och 
privatpersoner kan välja hur många kvartar forskartid som ska skänkas. Som tack får du 
utskrivbara julkort, digitala julkort och hemsidebanners. 
 
Ge ett bidrag: PG: 909192-7 
Kontakt: 08-566 24 200, info@hjart-lungfonden.se 
 
 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se 
 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en intresse-, service- och kamratorganisation som 
arbetar med att stödja forskning och utrednings- och utvecklingsarbete. Organisationens vision är 
att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda 
och därigenom förbättrade levnadsvillkor.  
 
Årets julklapp: Köp ett av Sea glasbruk specialdesignat fruktfat. Överskottet går till den 
neurologiska forskningen. Det finns också möjlighet att skänka en gåva och samtidigt låta 
förbundet skicka ett julkort till den mottagare du anger. Detta hittas på www.nhr.se/ge-
gava/julkort-skank-en-julgava/.  
 
Ge ett bidrag: PG: 901007-5, BG: 901-0075  
Kontakt: 08-6777010, nhr@nhr.se 
 
 



    

______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, Telefon 070-659 50 55 
info@charityrating.org 

www.charityrating.org 

 

Sid. 11 

INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 
Inom det internationella utvecklingsarbetet finns organisationer som arbetar i en mängd 
olika länder med frågor som demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, hälsovård och 
att utrota fattigdom och hunger. Här finns organisationer som fokuserar på att hjälpa en 
viss målgrupp som kvinnor, barn och ungdomar och de som med hjälp till självhjälp 
försöker återuppbygga självförtroende, kunskaper och skapa välbefinnande. 
 
 
INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE – HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP 
 
ActionAid www.actionaid.se  
 
ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 arbetat i nära relation med fattiga 
och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Organisationens arbete når 
idag 13 miljoner människor i över 40 länder. I alla projekt och kampanjer fokuserar ActionAid 
framför allt på fattiga flickor och kvinnor. Forskning och organisationens erfarenhet av arbete på 
gräsrotsnivå har visat att man genom att stärka fattiga kvinnor och flickor snabbare hjälper hela 
byar och samhällen att ta sig ur fattigdomen. 
 
Årets julklapp: Ge bort en get eller kanske en åsna, en bikupa, en spis, skolböcker, en by-
barnmorska eller ett skolår. ActionAid erbjuder en mängd olika julklappar där givaren får ett 
julkort att ge bort samtidigt som en familj på södra halvklotet får en större möjlighet att ta sig ur 
sin fattigdom. http://www.presentermotfattigdom.se/ 
 
Ge ett bidrag: PG: 900083-7, BG: 900-0837 
Kontakt: 08-615 55 50, info@actionaid.se 
 
 
Erikshjälpen www.erikshjalpen.se  
 
Utifrån en kristen livssyn, med personligt engagemang, medkänsla och kompetens, medverkar 
Erikshjälpen aktivt till att barn och familjer ges förutsättningar till att genom egen drivkraft 
utvecklas genom goda levnadsvillkor. Genom Erikshjälpen kan dina julklappar bli en hälsning från 
dig och samtidigt en gåva till barn som definitivt inte är bortskämda med julklappar. 
 
Årets julklapp: För 165 kronor kan du ge bort 20 skolluncher till behövande på Afrikas horn eller 
kombinera t.ex. ett julkort med ett odlingspaket: 
www.erikshjalpen.se/stodja/aktuella_kampanjer/butik/ 
 
Ge ett bidrag: PG: 900928-3, BG: 900-9283 
Kontakt: 0383-467450, info@erikshjalpen.se 
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Individuell Människohjälp www.manniskohjalp.se  
 
IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. 
Organisationen grundades 1938 och verkar idag i femton länder världen över. IM arbetar 
långsiktigt tillsammans med lokala samarbetspartners. Insatserna utformas som hjälp till 
självhjälp. Hos Individuell Människohjälp kampanjar man för att ge en julklapp med mening, och 
julklapparna handlar bland annat om fadderskap och rättvisa julklappar 
 
Årets julklapp: Köp en get som ger försörjning till en familj i Zimbabwe, en skolavgift till ett 
malawiskt barn eller en bowlingtimme till en nyanländ ungdom i Sverige. Du får ett fint gåvobevis 
att ge bort:http://shop.manniskohjalp.se/  
 
Ge ett bidrag: PG: 900706-3 
Kontakt: 046-32 99 30, individuell@manniskohjalp.se 
 
 
Kvinna till kvinna www.kvinnatillkvinna.se  
 
Kvinna till Kvinna grundades utifrån ett nätverk av kvinno- och fredsorganisationer 1993. Deras 
övergripande målsättning är att stödja kvinnoorganisationer och deras projekt i krigsdrabbade 
områden. Verksamheten syftar till att främja kvinnors självkänsla, psykiska och fysiska hälsa samt 
deras deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.  
 
Årets julklapp: Både privatpersoner och företag kan köpa julkort, epostsignaturer och 
hemsidebanners. Kvinna till Kvinna säljer även det designade "Snippa-smycket" där intäkterna går  
till verksamheten kring kvinnor i krig och konflikter. 
 
Ge ett bidrag: PG: 901800-3, BG: 901-8003.  
Kontakt: 08-58889100
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INTERNATIONELLT ARBETE – DEMOKRATIUTVECKLING 
 
Diakonia www.diakonia.se  
 
Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals 
organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest 
utsatta och fattiga. Diakonias målsättning är att alla människor ska leva under värdiga 
förhållanden i en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom. 
 
Årets julklapp: Vill du ge en vän en julklapp med mening? Och vill du samtidigt ge Diakonia 
möjlighet att kämpa för människors rättigheter i över trettio länder? Då ska du ge bort en 
rättighet! På www.diakonia.se/rattighet kan du för hundra kronor ge bort en rättighet. Exempelvis 
till en mekanikerutbildning för unga kvinnor i Burkina Faso eller säkrare förlossning för fattiga 
kvinnor i Paraguay. 
 
Ge ett bidrag: PG: 903304-4, BG: 903-3044 
Kontakt: 08-453 69 02, diakonia@diakonia.se 
 
 
Svenska FN-förbundet www.fn.se  
 
Utgångspunkten för Svenska FN-förbundets arbete är FN-stadgan och Millenniedeklarationen. I 
dessa dokument behandlas de olika temaområden som FN-förbundet arbetar med: fred, säkerhet 
och nedrustning, utveckling och fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati, 
miljö och hållbar utveckling samt ett bättre och starkare FN. Förbundet omfattar 120 lokala FN-
föreningar runtomkring i Sverige. 2006 skapades även FN-fonden till stöd för FN och 
internationella utvecklingsprojekt. 
 
Årets julklapp: Istället för biocheckar: Köp ett gåvobevis att ge bort och välj mellan att stödja 
projekten Flicka eller Röj en mina, läs mer på www.fn.se.  
 
Ge ett bidrag: Förbundets PG: 50990-1, Fondens PG: 900079-5 
Kontakt: 08-462 25 40, info@fn.se 
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INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE – MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD 
 
Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se  
 
Läkare utan gränser ska bistå befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter, utan hänsyn till etnicitet, 
religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Läkare utan gränser vill också säkerställa att dessa 
grupper får en möjlighet att göra sina röster hörda och påverka sin livssituation. 
 
Årets julklapp: Företag kan skänka juldonationer till Läkare Utan Gränsers internationella arbete 
eller skicka julkort. Samtidigt får då företaget en logga som visar på stödet. Denna kan sättas på 
hemsida eller användas i tryckt material: www.lakareutangranser.se/gava/Foretag/I-vara-lakares-
hander-raddar-ditt-foretags-julgava-liv/.  
 
Ge ett bidrag: PG: 900603-2, BG: 900-6032 
Kontakt: 08-55 609 800, office-sto@msf.org  
 
 
INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE – BARN OCH UNGDOMAR 
 
Barnfonden www.barnfonden.se  
 
Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och 
Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer 
möjlighet att försörja sig själva och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande 
samhället. 
 
Köp en julklapp: Du kan ge bort allt ifrån näringstillskott till undernärda barn i Indien, myggnät, 
bidrag till skolbygge, vattenfilter och boskapsdjur. Hela katalogen hittas på 
www.gavokatalogen.barnfonden.se/. 
 
Ge ett bidrag: PG: 901302-0 
Kontakt: 040-12 18 85, info@barnfonden.se 
 
 
Hoppets Stjärna www.hoppetsstjarna.se  
 
Hoppets Stjärna är en biståndsorganisation som framförallt arbetar med förskolor och skolor men 
även för att förändra attityder och förutsättningar för barn som inte själva har möjlighet att kämpa 
för sin rätt. Idag lyckas de hjälpa över 30 000 länder i 18 länder i tredje världen och östeuropa. 
 
Årets julklapp: På www.hoppetsstjarna.se/stoed-oss/ge-en-gava/julpaket.html kan du plocka ihop 
ett eget julpaket i en banankartong och Hoppets stjärna står för distributionen till fattiga 
barnfamiljer och pensionärer i Lettland och Rumänien. Förslag på innehåll är mat, hygienartiklar 
och skolmaterial. Det går även att skänka en summa pengar som möjliggör för Hoppets Stjärna 
att själva packa paketet. 
 
Ge ett bidrag: PG 900253-6, BG 659-63116  
Kontakt: 0662-46100, info@starofhope.org 
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Plan Sverige www.plansverige.org  
 
Plans mål är att ge barn i världen en bättre framtid. Organisationen arbetar för att alla ska 
respektera barn, lyssna till dem och försvara deras rättigheter. Målsättningen med Plans 
utvecklingsarbete är ökad respekt för barns rättigheter inklusive fattigdomsbekämpning samt att 
barn och unga utvecklar kunskap och färdigheter för att själva kunna förändra sin egen och 
andras levnadssituation. 
 
Årets julklapp: På julkortsautomaten.plansverige.org/ finns julkortsautomaten där du är med och 
skapar en interaktiv julhälsning. Ladda upp en video med din julhälsning och välj en gåva, de 20 
mest kreativa hälsningarna kommer att visas i tv.   
 
Ge ett bidrag: PG: 900731-1, BG: 900-7311 
Kontakt: 08-587 75 500, plan@plansverige.org 
 
 
SOS-Barnbyar www.sos-barnbyar.se  
 
Det finns hundratusentals utsatta barn i världen som inte har ett hem, en familj eller möjlighet till 
utbildning. Du kan hjälpa SOS-Barnbyar att ändra på det. Ditt bidrag hjälper till att bygga barnbyar 
där familjen har en central plats. På detta sätt skapar SOS-Barnbyar miljöer där barnen får växa 
upp med kärlek, respekt och trygghet. 
 
Årets julklapp: I år säljs julklappar tomma på innehåll men fulla av mening. I SOS-Barnbyars 
webbshop kan du handla olika typer av paket där innehållet går till en behövande i något av 
organisationens verksamhetsländer. Välj mellan Kläd-, Medicin- eller Familjepaketet med mera på 
www.sos-barnbyar.se/butik/priv/Pages/default.aspx. 
 
Ge ett bidrag: PG: 900229-6 eller BG: 900-2031 
Kontakt: 08-545 83 200, info@sos-barnbyar.se 
 
 
Skandinaviska Barnmissionen www.barnmissionen.com 
 
Skandinaviska Barnmissionen bildades 1983 och är en allkristen hjälporganisation som finns 
representerad i hela Norden. Skandinaviska Barnmissionen verkar för att lindra fattigdomen bland 
barn och familjer i organisationens verksamhetsländer. Zambia är hårt drabbat av AIDS-epidemin 
och tusentals barn har blivit föräldralösa. I bästa fall lever dessa barn i en släkt- eller fosterfamilj 
men det är svårt för familjerna att få maten att räcka till. Skandinaviska Barnmissionen har startat 
ett djurprojekt i Mpongwe, där getter köps in, föds upp och delas ut till fattiga familjer. 
 
Köp en julklapp: Köp en get och ge den ett eget namn. För 200 kronor köper Skandinaviska 
Barnmissionen in en get till en fattig familj i Afrika, du får ett gåvobevis att ge bort i jul. Detta hittar 
du på http://www.barnmissionen.se/kop-en-get/.  
 
Ge ett bidrag: PG: 901080-2 
Kontakt: 040-689 30 40, info@barnmissionen.com 
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UNICEF www.unicef.se  
 
UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och för att barns bästa 
alltid ska sättas i främsta rummet. När FN bildade UNICEF år 1946 var organisationen tänkt som 
en kortvarig insats för att hjälpa nödställda barn i Europa efter andra världskriget. Men det visade 
sig att FN:s barnfond hade en långt mer omfattande uppgift att fylla. 1953 bestämdes det att 
UNICEF skulle fortsätta sitt arbete och bli en permanent del av FN-systemet.  
 
Årets julklapp: I UNICEFs webbshop finns att köpa julklappar som betyder mycket. Välj mellan 
mässlingvaccin, stelkrampsmedicin, blyertspennor eller kanske "School-in-a-box" som innehåller 
allt material en lärare behöver för att kunna undervisa 40 elever. ”Klapparna” skickas till de barn 
som just nu behöver dem bäst.  
 
Ge ett bidrag: PG: 902001-7, BG: 902-0017  
Kontakt: 08-69 22 500, unicef@unicef.se 
 
 
World Childhood Foundation www.childhood.org  
 
World Childhood Foundation värnar barns rätt till en trygg barndom och finansierar projekt inom 
sina nyckelområden gatubarn, barn på institutioner och sexuellt utnyttjade barn, särskilt flickor 
och unga mödrar. 
 
Årets julklapp: I väntan på snön som inte verkar komma går det istället bra att bygga en digital 
snögubbe på World Childhood Foundations hemsida 
(www.childhood.se/pages.asp?r_id=107147) genom att skänka en julgåva. Intäkterna går 
oavkortat till Childhoods arbete för gatubarn, barn utsatta för övergrepp och familjer i riskzonen.  
 
Ge ett bidrag: PG: 909090-3 
Kontakt: 08-555 175 00, info@childhood.se 


