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Måndagen den 22.a november 2010 
 
 
 
 
Välkommen till Charity Ratings fjärde 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, 
clownnäsor och fågelholkar. 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! 
 
 
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. Kontakta oss gärna om du har frågor kring denna guide eller vårt 
arbete. Tel: 08-525 05 155. 
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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. 
 
 
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:  
För företag: Det är avdragsgillt för företag att köpa julgåvor, men inte att skänka pengar. För 
andra året har ditt företag chansen att handla klassiska julpresenter till skyhöga priser. 
http://jul.raddabarnen.se/  
För privatpersoner: Några av Sveriges mest framstående formgivare har gjort produkter för ditt 
hem. I flera fall är det specialutgåvor endast för Rädda Barnen. När du köper en av dessa 
designprodukter bidrar du till Rädda Barnens kamp för barns rättigheter. Designshopen hittar du 
på http://shop.rb.se/Section/Section.aspx?SectionId=5012613 och julkort hittar du på 
www.raddabarnen.se/julkort. 
Ge ett bidrag: på PG. 902003-3 eller BG. 902-0033 
Kontakt: tel: 08-698 90 00, info@rb.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=116 
 
 
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: På www.redcross.se kan du till exempel köpa smycken designade av Attling, glas 
av Lasse Åberg och även köpa Röda Korsets julklappsetiketter som i år är illustrerade av Sven 
Nordqvist.  
Ge ett bidrag: på PG. 900 800-4 eller BG. 900-8004. eller direkt på www.redcross.se 
Kontakt: tel: 08-452 46 00, info@redcross.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=121 
 
 
Stadsmissionen Skåne www.stadsmissionen.nu  
Stadsmissionen i Skåne arbetar med socialt utsatta personer. Många av dem är hemlösa men 
även andra personer som befinner sig i svåra livssituationer söker sig dit för att få hjälp och stöd. 
Stadsmissionens mål är att bemöta varje person med respekt och medmänsklighet och samtidigt 
verka för en positiv förändring. 
Årets julklapp: Köp årets halsband så stöder du arbetet för utsatta kvinnor i Skåne: 
http://www.stadsmissionen.nu/modules/text/zoom.php?letterId=p6Z1XN6yis&textId=25&l=1 
Ge ett bidrag: PG. 900325-2, BG. 900-3252 
Kontakt: tel: 040 - 664 22 40, info@stadsmissionen.nu 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=172  
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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: Ge bort boken ”Stockholm Natt och Dag”. I boken berättar kända och okända 
stockholmare, och några »utsocknes«, om platser de älskar och företeelser de (o)gillar, om 
områden de saknar, kvarter att minnas och pärlor värda att tipsa om. Beställ boken direkt på 
http://www.stadsmissionen.se/Omoss/Nyheter/Natt-och-Dag/ eller köp den i någon av 
Stadsmissionens butiker. 
Ge ett bidrag: på PG. 900351–8, BG. 900-3518 eller genom att sms:a HEM till 72 900 för att 
skänka 50kr 
Kontakt: tel: 08-78 78 600, info@stadsmissionen.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=130 
 
Situation Sthlm www.situationsthlm.se  
Influerad av den engelska gatutidningen "The Big Issue" startades 1995 Situation Sthlm som den 
första gatutidningen i Sverige. 1997 startades den sociala verksamheten i form av den ideella 
föreningen Situation Sthlm. Situation Sthlm:s övergripande målsättning är att erbjuda konstruktiv 
sysselsättning och möjlighet till egen inkomst till hemlösa människor. 
Årets julklapp: Ge bort en prenumeration av Situation Sthlm till någon i jul. 
Ge ett bidrag: på PG. 901919–1 till Situation Sthlms sociala verksamhet 
Kontakt: tel: 08-545 953 88, info@situationsthlm.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=159 
 
 
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 fladdermusholk 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 
 
Greenpeace www.greenpeace.se  
Greenpeace skapades 1971 när några volontärer och journalister seglade in i Amchtika, ett 
område norr om Alaska där USA bedrev underjordiska kärnvapensprängningar. Greenpeaces 
övergripande målsättning är att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som 
leder till en värld i fred och ekologisk balans.  
Årets julklapp: Du kan välja mellan ett e-julkort eller att ett traditionellt julkort skickas med din 
personliga julhälsning till mottagaren. Den som får kortet ser att du har givit en julgåva med 
speciell omtanke för den värld vi lever i. Du hittar dem på www.greenpeace-
online.net/xmas/se/index.asp.  
Ge ett bidrag: på PG. 901240-2 
Kontakt: tel: 08-702 70 70, Info@nordic.greenpeace.org 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=91 
 
 
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. 
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Årets julklapp: Ge bort årets julkort eller en almanacka för 2011 som är illustrerad av Julia Cairns. 
När man köper den blir minst fyra träd planterade runt Victoriasjön. 
https://portal.viskogen.se/portal/page?_pageid=33,82087&_dad=portal&_schema=PORTAL  
Ge ett bidrag: på PG. 900508-3 eller BG. 900-5083 
Kontakt: 08-120 371 70, plantera@viskogen.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=146 
 
 
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 både för människor, djur och natur. 
Året julklapp: Lägg ett träd under granen! Köp trädplanteringsbevis på 
http://www.wwf.se/insamlingsportal/show.php?id=1268906 så bidrar du till WWF:s 
trädplanteringsprojekt i någon av världens regnskogar. 
Ge ett bidrag: PG. 901974-6, BG. 901-9746 
Kontakt: 08-6247400, info@wwf.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=148  
 
 
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: I Naturskyddsföreningens webbshop hittar du presenter som bidrar till en hållbar 
utveckling. Exempelvis boken ”Tänk om” som visar hur du hjälper till att rädda världen genom 
små knep som tillsammans ger stora resultat. På http://www.naturskyddsforeningen.se/butiken/ 
kan du också hitta igelkottbon och fladdermusholkar att sätta upp hemma. 
Ge ett bidrag: på PG. 901909-2 
Kontakt: 08-702 65 00, info@naturskyddsforeningen.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=136 
 
 
Ett klick för skogen www.ettklickforskogen.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: Bevara mångfalden, köp en gran i skogen! Köp en julklappsgran så bidrar du till 
att en riktig gran få åldras med värdighet i sin vackra gammelskog. 
http://www.ettklickforskogen.se/julklappsgran 
Ge ett bidrag: på PG. 901117-2 eller BG. 901-1172 
Kontakt: 070-648 47 89, info@ettklickforskogen.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=153 
 
 
Gröna Bilister www.gronabilister.se 
Gröna Bilister arbetar för en miljöanpassad utveckling av biltrafiken, en utveckling som gör det 
möjligt även för kommande generationer att ha glädje av bilen. 
Årets julklapp: På Gröna Bilisters hemsida kan du köpa utsläppsrätter i julklapp för att 
kompensera för ditt eller någon annans bilåkande. http://www.gronabilister.se/butik  
Ge ett bidrag: på PG. 323483-8 
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Kontakt: tel: 018-32 02 20, info@gronabilister.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=154  
 
 
 
 
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: Köp en väggkalender med bl a Adam Tensta, Thomas di Leva, Linda Sundblad: 
http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/juniortidningen/julklappstips 
Ge ett bidrag: PG. 901087-7 
Kontakt: tel. 08-55591400, info@djurensratt.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=76 
 
 
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: Stöd forskningen genom att köpa Forska utan Djurförsöks julgåvogram på 
www.forskautandjurforsok.se/du-behovs/kop-vara-julkort-och-julgavogram.php  
Ge ett bidrag: på PG. 907090-5 
Kontakt: 08-749 03 40, info@forskautandjurforsok.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=177 
 
  
 
 
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: I Barncancerfondens julbutik hittar du bl a Nallen Tryggve, julkort och smycken. 
http://www.barncancerfonden.se/Gavor-Bidrag/Butik/Jul2010/ 
Ge ett bidrag: PG. 902090-0, BG. 902-0900 
Kontakt: tel. 08-58420900, info@barncancerfonden.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=64 
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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: I Diabetesförbundets webbshop kan du köpa årets julkort eller nallebjörnen ”sötis” 
som stöd till forskning kring diabetes hos barn och ungdomar. Webbshopen hittar du på 
www.diabetes.se 
Ge ett bidrag: på PG. 900901-0 eller BG. 900-9010 
Kontakt: tel: 08-564 821 00, info@diabetesfonden.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=74 
 
 
Hjärt- och lungfonden www.hjart-lungfonden.se  
Varje kvart drabbas någon av hjärtattack och varje timma dör någon. Hjärtsjukdomarna utgör idag 
det största hotet mot vår hälsa. Genom att ge bort forskartid i julklapp kan du stödja forskning 
kring exempelvis barn- eller kvinnohjärtan. 
Årets julklapp: i Hjärt- och lungfondens julshop http://www.hjart-lungfonden.se/jul kan du köpa 
forskartid och får ett fint gåvobevis att ge bort. 
Ge ett bidrag: på PG. 909192-7 
Kontakt: tel: 08-566 24 200, info@hjart-lungfonden.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=95 
 
 
Hjärnfonden www.hjarnfonden.se  
Ge bort en klok julklapp i form av ett personligt julkort till förmån för hjärnforskningen. Din gåva 
kommer garanterat att glädja dina nära och kära, men även alla som är drabbade av någon 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. 
Årets julklapp: På www.hjarnfonden.se kan du skicka en julklapp i form av en julhälsning och 
samtidigt bidra till en framtid utan hjärnsjukdomar. 
Ge ett bidrag: på PG. 901125-5 eller BG. 901-1255 
Kontakt: tel: 018-67 72 50, info@hjarnfonden.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=93 
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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: I webbshopen hittar du saker som är lätta att ge bort men svåra att slå in, till 
exempel getter, cyklar och toaletter. Du får ett e-kort eller ett gåvokort att ge bort. 
http://www.presentermotfattigdom.se/ 
Ge ett bidrag: PG. 900083-7, BG. 900-0837 
Kontakt: tel: 08-615 55 50, info@actionaid.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=189 
 
 
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 ger man bort ett odlingspaket till en familj i Malawi. Du får ett fint 
julkort att ge bort, i kortet finns en fröpåse som innehåller fröer till några av de grödor som också 
odlas i Malawi, tex morötter. http://www.erikshjalpen.se/stodja/aktuella_kampanjer/julklappar-
2010/julklappar/ 
Ge ett bidrag: på PG. 900928-3 eller BG. 900-9283 
Kontakt: tel: 0383-467450, info@erikshjalpen.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=81 
 
 
Hand In Hand www.handinhand.nu  
Hand in Hand arbetar med att bekämpa fattigdom genom företagande, med fokus på kvinnors 
företagande. Organisationen startade med att arbeta med att bekämpa barnarbete men har sedan 
början av 2000-talet fokuserat på att strukturellt bekämpa fattigdom och på så sätt skapa 
bestående bättre levnadsvillkor för hela familjer. 
Årets julklapp: Starta företag! Ditt företag kan nu hjälpa andra att starta företag där det behövs 
som mest. På http://www.handinhand.nu/stod-oss/julgava-2010/ väljer du hur många företag du 
vill starta och får som tack julkort och gåvobis. 
Ge ett bidrag: PG. 900091-0, BG. 900-0910 
Kontakt: tel: 08-716 58 90, info@handinhand.nu 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=204 
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Hungerprojektet www.hungerprojektet.se  
Hungerprojektets verksamhet bygger på att människor som lever i kronisk hunger inte är 
problem, utan att de själva är en del av lösningen och vill ta ansvar för sin egen utveckling. 
Hungerprojektet söker därför investerare som vill medverka till att avskaffa hunger och fattigdom 
en gång för alla. 
Årets julklapp: Ge bort något alldeles extra: biljetter till Dionne Warwick and friends, som har 
konsert till förmån för Hungerprojektet i London 9 januari 2011: 
http://www.hungerprojektet.se/page.asp?id=5&nr=207 
Företag kan skicka en julhälsning med Hungerprojektets e-julkort eller köpa årets julchoklad här: 
http://hungerprojektet.se/page.asp?id=60 
Ge ett bidrag: på PG. 901997-7 eller BG. 901-99 77. 
Kontakt: tel: 08-735 23 30, info@hungerprojektet.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=158 
 
 
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: Shoppa symboliska julgåvor, t ex skollektioner och kaffebuskar, i glädjeshopen: 
http://shop.manniskohjalp.se/  
Ge ett bidrag: på PG 900706-3, https://www.manniskohjalp.se/sv/Stod-oss/Ge-ett-bidrag-direkt 
Kontakt: tel: 046-32 99 30, individuell@manniskohjalp.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=98 
 
 
Kooperation Utan Gränser www.utangranser.se  
Kooperation utan gränser är en internationell biståndsorganisation som genom ”Hjälp till 
självhjälp” vill ge fattiga människor verktyg för att själva skapa sig en bättre framtid. 
Organisationen arbetar i ett 20-tal länder främst i Afrika och Latinamerika, men också i några 
länder i Östeuropa och Asien. 
Årets julklapp: Stöd organisationen genom att ge bort någon av de tre självhjälpspaketen ”Mat 
på bordet”, ”Spara och låna” eller ”Tak över huvudet”. Beställ dem direkt på: 
http://www.utangranser.se/Ge-en-gåva/Skicka-ett-gåvokort.aspx  
Ge ett bidrag: på PG. 901001-8 eller BG. 901-0018  
Kontakt: tel: 08-120 371 00, info@utangranser.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=101 
 
 
Svenska Afghanistankommittén www.sak.se  
Genom att ge din julgåva till Svenska Afghanistankommittén stödjer arbetet för att minska 
mödradödligheten i ett land där 25 000 kvinnor dog i barnsäng förra året. Ditt stöd hjälper oss att 
utbilda fler kvinnor i byarna för att öka deras kunskaper om hälsa, sanitet och familjeplanering. 
Ditt stöd hjälper oss också att utbilda fler barnmorskor. Du är viktigt för att kvinnor ska ha rätt till 
en säker förlossning. 
Årets julklapp: Ge bort en bra bok eller smycken från Afghanistan som du hittar i SAKs 
webbshop www.sak.se/butik/index.html  
Ge ett bidrag: på PG. 900780-8 eller BG. 900-7808. Du kan också skänka via din internetbank eller 
betal-/kreditkort på http://www.sak.se/stod/gava.html 
Kontakt: tel: 08-545 818 40, info@sak.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=132  
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INTERNATIONELLT ARBETE – DEMOKRATIUTVECKLING 
 
Afrikagrupperna www.afrikagrupperna.se  
Afrikagrupperna arbetar för att uppnå demokrati och självbestämmande i Angola, Moçambique, 
Namibia, Sydafrika och Zimbabwe och ett brett engagemang för södra Afrika. Genom 
organisationens webbshop kan du ge ditt stöd. Det kan vara trädplantor för agroforestry i 
Moçambique, böcker till Zimbabwe, ett matpaket till en aidssjuk eller skoluniformer till barn. 
Årets julklapp: I Afrikagruppernas webbshop http://shop.textalk.se/se/shop.php?id=7846 hittar 
du kalendrar, broscher och böcker. 
Ge ett bidrag: på PG. 900337-7 eller på BG. 900-3377 
Kontakt: tel: 08-442 70 60, post@afrikagrupperna.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=62  
 
 
Amnesty www.amnesty.se  
Amnesty kämpar för mänskliga rättigheter, oavsett var förtrycket sker eller vem det drabbar. En 
julklapp från Amnesty blir något fint till dina nära och kära och ett värdefullt bidrag till Amnestys 
arbete. 
Köp en julklapp: I Amnestyshopen http://www.amnesty.se/medlemskapgavor/amnestybutiken/ 
hittar du väskor, block, böcker och kläder. 
Ge ett bidrag: på PG. 900072-0 eller på BG. 900-0720 
Kontakt: tel: 08-729 02 00, info@amnesty.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=63 
 
 
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 http://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: på PG. 903304-4 eller på BG. 903-3044 
Kontakt: tel: 08-453 69 02, diakonia@diakonia.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=75 
 
 
IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut www.bistand.iogt.se  
IOGT-NTO-rörelsen arbetar för en demokratisk utveckling genom att minska skador på individer 
och samhällen orsakade av alkohol och andra droger. Hela överskottet går till IOGTNTO-rörelsens 
internationella arbete. IOGT-NTO-rörelsen driver även i år en kampanj för alla barns rätt till en vit 
jul – en jul utan alkohol. Kampanjen vill belysa barnens behov i förhållande till vuxnas 
alkoholkonsumtion och få människor att reflektera över sitt alkoholintag, speciellt när barn är 
närvarande. 
Årets julklapp: När du handlar i IOGT:s Globala Shop på www.bistand.iogt.se  så bidrar du till 
IOGT: s arbete och fler arbetstillfällen inom de länder och projekt där IOGT arbetar. Varorna är 
tillverkade i de länder där IOGT arbetar och i vissa fall även i de egna projekten. Tygerna är vävda 
och färgade med hänsyn till miljön och de människor som arbetar med dem. 
Ge ett bidrag: på PG. 900463-1 eller på BG. 900-4631 
Kontakt: tel: 031-33 828 00, info.bistand@iogt.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=99 
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INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE – MEDICIN OCH HÄLSOVÅRD 
 
Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se  
Läkare utan gränser skall 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. Köp en julklapp: 
Årets julklapp: Låt ditt företags julkort göra skillnad, skicka en julgåva eller boka ett föredrag på: 
http://www.lakareutangranser.se/gava/Foretag/I-vara-lakares-hander-raddar-ditt-foretags-julgava-
liv/  
Ge ett bidrag: på PG. 900603-2 eller BG. 900-6032 
Kontakt: tel: 08-55 609 800, office-sto@msf.org 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=104 
 
 
 
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: Köp en get till en familj i Zambia, ett myggnät till en familj i Mali eller leksaker till 
barn i Gambia. Du får ett fint gåvokort att ge bort. www.gavokatalogen.barnfonden.se 
Ge ett bidrag: på Plusgiro 901302-0 
Kontakt: 040-12 18 85, info@barnfonden.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=65  
 
 
Clowner Utan Gränser www.skratt.nu  
Clowner utan Gränser sprider skratt, glädje och hopp genom att skicka clowner och artister till 
barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser. 
Årets julklapp: I webbshopen www.skratt.nu/webbshop kan du köpa clownnäsor och andra 
produkter som hjälper till att stödja verksamheten. 
Ge ett bidrag: på PG. 900020-9 eller BG. 900-0209 
Kontakt: tel: 08-531 766 40, info@skratt.nu 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=167 
 
 
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. Julkampanjen handlar även i år om att ”skicka” getter och hönor till framförallt Haiti. 
Med tanke på den svåra jordbävningen är behoven i år om möjligt ännu större. 
Årets julklapp: På www.hoppfull.se kan du köpa en get eller hönor. Du kan välja att få ett tryckt 
gåvobevis, eller själv skriva ut ett hemma vid skrivbordet. 
Ge ett bidrag: på PG. 900253-6 
Kontakt: tel: 0662-46100, info@starofhope.org 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=96 
 
 
Läkarmissionen www.lakarmissionen.se  
Läkarmissionen är en biståndsverksamhet som funnits sedan 1958. Läkarmissionen driver också 
Sveriges största biståndsbutik på nätet, webaidshop.se. Här kan du handla dina julklappar med 
gott samvete. Varför inte köpa ett buffelpaket till en familj i Indien eller kanske vitaminer till barn i 
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Moldavien. Du kan också starta en alldeles egen insamling som sträcker sig längre än bara till 
julafton. 
Årets julklapp: Julklapparna hittar du på www.webaidshop.se   
Ge ett bidrag: på PG. 901718-7 eller BG. 901-7187 
Kontakt: tel: 08-62 00 200, info@lakarmissionen.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=105 
 
 
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: 51 miljoner barn i världen finns inte. De har nämligen inget födelsebevis. Utan 
födelsebevis får de inte tillgång till den vård, skola och omsorg som finns i de här redan fattiga 
länderna. 50 kronor är vad det kostar att ge ett barn ett födelsebevis.  Gå in på 
www.plansverige.org och läs mer eller SMS:a BEVIS till  72910 så bidrar du med 50 kronor. 
Ge ett bidrag: på PG. 900731-1 eller BG. 900-7311 
Kontakt: tel: 08-587 75 500, plan@plansverige.org 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=115  
 
 
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: I den nya webbshopen www.bistandsbutiken.se, kan man bland annat köpa och 
namnge getter, köpa andelar i brunnar eller utsäde och får då ett gåvobevis att skänka bort. 
Ge ett bidrag: på PG. 901080-2 
Kontakt: tel: 040-689 30 40, info@barnmissionen.com 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=127 
 
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 introducerar SOS Barnbyar en ny sorts omtänksamma julklappar; 
godnattkramar, tröst, tandborstningar, sagostunder, läxläsning, bus och lek. Julklapparna, 
ömhetsbevis i form av gåvokort, finns att köpa i webbshopen och kommer att kosta från 50 
kronor. Intäkterna går direkt till barnen i de barnbyar som SOS Barnbyar Sverige har ansvar för 
och erbjudandet finns även för företag. 
Ge ett bidrag: på PG. 900229-6 eller BG. 900-2031 
Kontakt: tel: 08-545 83 200, info@sos-barnbyar.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=129 
 
Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen www.tibet-school.org 
Genom att stödja årets julkampanj ger du barn, som annars har mycket små eller inga möjligheter 
att kunna ta sig vidare till högre studier (gymnasium och universitet), en chans. Högre studier ger 
dem en chans att bli delaktiga i det samhälle de lever i, och klara sig i både den nationella och 
internationella konkurrensen. 
Årets julklapp: i webbshopen kan du köpa CD-skivor, böcker, mattor eller varför inte ett radband 
till jul http://www.tibet-school.org/?page=sho 
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Ge ett bidrag: på PG. 900666-9 eller BG. 900-6669 
Kontakt: tel: 08-643 49 47, info@tibet-school.org 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=140 
 
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. I UNICEFs gåvoshop kan du handla julklappar som släkt, vänner 
eller medarbetare inte behöver. Här säljs allt från fotbollar och myggnät till högenergikex, 
mässlingsvaccin och motorcyklar. Fältprodukterna skickas direkt från UNICEFs lager till de barn 
som för tillfället behöver dem bäst. 
Årets julklapp: På www.unicef.se/gavoshop köper du dina julklappar i form av exempelvis 
poliovaccin, myggnät eller sagoböcker till barn som behöver dem bäst och du får ett gåvobevis 
att ge bort. 
Ge ett bidrag: på PG. 902001-7 eller BG. 902-0017, eller http://www.unicef.se/stod-oss/ge-en-
gava 
Kontakt: tel: 08-69 22 500, unicef@unicef.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: http://www.charityrating.org/org_intro.php?org=145  
  
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. Vill du ge bort en medveten julklapp som gör mottagaren glad på flera sätt? 
Årets julklapp: på www.childhood.se/pages.asp?r_id=30906  kan du exempelvis beställa 
Childhood-armbandet eller reportageboken ”Uppdrag barn”. 
Ge ett bidrag: på PG. 909090-3 
Kontakt: tel: 08-555 175 00, info@childhood.se 
Läs mer i Charity Ratings Givarguide: www.charityrating.org/org_intro.php?org=147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


