HVAD ER MI CUERPO/MIN KROP?

Mi Cuerpo/Min Krop er en frivillig forening,
som arbejder for at udbrede viden om prævention og seksuelle rettigheder i Colombia.
Vi giver gratis seksualundervisning til unge
colombianere for at hjælpe med at fylde
hullet af uvidenhed om prævention, sex,
seksuelt overførte sygdomme og seksuelle
rettigheder, som mangelfuld undervisning og
tabu efterlader.
I samarbejde med de lokale skoler samt
andre interesserede organisationer tilbyder vi
de unge information, som mange ellers ikke
får let adgang til.

HVORFOR?

I Colombia bliver 17,4% af teenagepigerne
gravide før de fylder 20 år, man ser endda
piger helt ned til 11-12 års alderen, der
bliver gravide. En kombination af religion,
tabu, mangelfuld seksualundervisning og
myter om prævention er nogle af grundene
til, at Colombia har en høj procent af
teenage-graviditeter.
Regeringen har forsøgt at sætte fokus på
problemet de seneste år med forskellige tiltag,
men der er stadig lang vej, og jo flere hænder
til at hjælpe, jo flere unge kan vi informere om
mulighederne for at beskytte sig.
Informationsarbejdet skaber et rum for de
unge, hvor de kan få afklaret nogle af deres
spørgsmål.

HVORDAN KAN JEG STØTTE?

Støt Mi Cuerpo/Min Krop ved at blive medlem
for 200 kr./år. Alt støtten går direkte til
arbejdet med de unge i Colombia.
1. Send følgende til salka@micuerpominkrop.dk
- navn
- e-mail
- evt. telefonnummer
2. Overfør 200 kr. enten til:
- Sparekassen Sjælland 9886 190127 		
eller
- mobilpay 6133 3213
(husk navn på overførslen)
Du kan også støtte Mi Cuerpo/Min Krop med
en engangsdonation.
1. Overfør beløbet til ovennævnte og skriv
”donation” på overførslen eller
2. via donorbox.org/support-mi-cuerpo-min-krop

HVEM ER VI?

Salka er vores ”kvinde i felten”. Hun har en
bachelorgrad i Spansk Sprog og Kultur fra
Københavns Universitet. Under studiet læste
hun et semester i Guanajuato, Mexico og et i
Popayán, Colombia.
Salka har udover studiet rejst i længere
perioder i Colombia og resten af Sydamerika
siden 2011, så hun har en stor indsigt i den
lokale kultur og traditioner.

MERE INFORMATION?
micuerpominkrop.dk
Mi Cuerpo/Min Krop
micuerpominkrop
kontakt@micuerpominkrop.dk
+57 301 327 99 13

Det har længe været Salkas drøm at starte
et projekt med seksualundervisning for at
hjælpe de unge med at beskytte sig mod
uønskede graviditeter i en tidlig alder samt
seksuelt overførte sygdomme. Med foreningen
Mi Cuerpo/Min Krop er drømmen blevet til
virkelighed.

Seksualundervisning
til unge i Colombia

