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Utdanning er kjernen i
vårt arbeid
• Utdanning utrydder fattigdom.
• Utdanning øker likestilling.
• Utdanning gjør jentene sosialt og økonomisk
uavhengige.
• Utdanning gir jentene frihet til å bestemme over
eget liv og kropp.
• Utdanning gir jentene verdi og frihet.
• Utdanning til jenter er et viktig klimatiltak.
• Begrenser verdens befolkningsvekst
• Gir kompetanse og ressurser til å benytte
miljøvennlige løsninger

Fondet for høyere utdanning gir muligheter
• I India er høyere utdanning i stor grad
forbeholdt de bemidlede.
• Vi støtter årlig nærmere 100
skoleflinke studenter som ikke selv
har mulighet til å finansiere studiene.
• Over 98% av studentene har en god
jobb etter endt utdanning.
• Vi har ca 50 studenter på venteliste
for støtte.
Sonal fikk støtte til Bachelor in Pharmacy. Hun har fått
en god jobb i Cognizant Technology Solutions.

Utdanning utrydder fattigdom
• Sonal vokste opp med alenemor. Da moren
døde, fikk Sonal forsørgeransvaret for sine
søsken.
• Sonal fikk støtte til Bachelor in Information
Technology fra Fondet for høyere utdanning.
• Etter studiene fikk Sonal raskt jobb.
Arbeidsgiveren finansierte Master in
Information Technology.
• Sonal jobber nå i Barclays Bank som
Assistant Vice President i Pune. Hun har
topplederlønn.
• Sonal finansierer skolepengene for
ungdommer i samme situasjon.

Utdanning gir frihet
• Tejaswini er fra en avsidesliggende
landsby i Maharashtra. Hun bor med
moren og søsteren i et leid rom. Moren
jobber som ryddehjelp. Faren forlot
familien i 2007.
• Tejaswini får støtte til fra Fondet for
høyere utdanning. Hun går siste året
på Bachelor in Civil Engineering.
• Tejaswini kommer til å få en god jobb
og kunne forsørge seg selv, sin mor og
søster.
• Utdanningen gir Tejaswnini en frihet
over eget liv som hun ellers ikke ville
hatt.

Utdanning er veien til en
bedre fremtid
• Bhavesh er fra elvelandsbyen Sonkhar. Faren er
jordbruksarbeider og fisker.
• Moren selger fisk ved dørsalg i landsbyen.
• Faren har tatt opp lån for å forsørge barna
gjennom utdanningen.
• Søsteren, Bhavana, tar Diploma in Medical
Laboratory Technology.
• Faren klarte ikke dekke Bhavesh sine
skolepenger lenger.
• Bhavesh får støtte fra Fondet for høyere
utdanning og tar Bachelor in Chemical
Engineering.
• Bhavesh og Bhavana sikrer sine foreldres
alderdom. Deres barn vil få gode utdanninger.

Tusen takk for din gave!

For mer informasjon, se;
www.indiasbarn.no
www.facebook.com/IndiasBarn

