
Vision
Et Nepal med øget social, økonomisk, kastemæssig og kønsrelateret lighed, med stærke, inkluderende og 
solidariske lokalsamfund og med adgang til kvalitetsuddannelse for alle.

Mission
Skoleliv i Nepal arbejder for at bekæmpe fattigdom og ulighed ved at kombinere konkret støtte med mobilisering af 
fattige og marginaliserede mennesker til selv at kæmpe for deres rettigheder. 

Det gør vi ved at udvikle de menneskelige ressourcer, gennem støtte til at forbedre kvaliteten af offentlig 
uddannelse og ved at tilbyde sund skolemad til de mest udsatte børn, gennem organisering og empowerment af 
piger og kvinder og ved at støtte information om grundlæggende sundhedsråd og praktisk viden om havebrug, 
økologi og miljø. For at sikre bæredygtighed støtter vi kapacitetsopbygning af vores lokale samarbejdspartnere, og 
at disse organisationer – og de grupper de repræsenterer – bliver en aktiv del af det lokale demokrati nedefra.

I Danmark ønsker vi at give danskerne et realistisk billede af mennesker fra Nepal og at styrke solidariteten med 
fattige og marginaliserede – uden at de opfattes som ofre, men derimod som ligeværdige mennesker, der uanset 
køn, kaste og økonomisk status kan ændre og forbedre deres livsvilkår. Det gør vi gennem formidlingsaktiviteter, 
praktikforløb og ved at involvere frivillige i foreningens virke.

Værdier
Skoleliv i Nepals grundværdier er social ligeværdighed og respekt på tværs af kaste, køn, alder, nationalitet og 
økonomisk status, og lige muligheder for demokratiske rettigheder og indflydelse. 

Skoleliv i Nepal er ikke partipolitisk eller religiøst funderet og lægger vægt på, at vores samarbejdspartnere i Nepal 
ikke fremmer bestemte partipolitiske eller religiøse interesser.

Skoleliv i Nepal har en nul-tolerancepolitik i forhold til seksuelle krænkelser og andre overgreb. Vi arbejder for, at 
sårbare målgrupper beskyttes mest muligt ved at informere og bevidstgøre partnere og målgrupper om deres 
rettigheder og ved at sikre, at de har viden om og adgang til klagemuligheder i tilfælde af overgreb.

Skoleliv i Nepal har en nul-tolerance politik ift. korruption. Hvis midler fortsætteligt bliver misbrugt, vil det omgående
føre til afslutning af det givne samarbejde. Desuden er udlån af penge mellem ansatte, praktikanter, trænere, 
deltagere i kurser, projekter etc. samt andre målgrupper ikke tilladt.

Skoleliv i Nepals adfærdskodeks er til hver en tid guided af de grundlæggende humanitære principper i CHS.

Strategi
Skoleliv i Nepal bekæmper fattigdom og ulighed på følgende måder:
Vi arbejder med kapacitetsopbygning af lokale civilsamfundsorganisationer for at styrke deres evne til at nå ud til 
de fattigste og mest marginaliserede mennesker. Kapacitetsopbygning handler om evnen til at udføre 
udviklingsprojekter, om at inkludere målgrupperne aktivt og ligeværdigt og om at arbejde for at optimere 
ansvarlighed og gennemsigtighed i organisationen samt at inkludere socialt dårligt stillede kaster i medarbejderstab
og bestyrelse.

Vi arbejder for at mobilisere forældre og elever til – sammen med de lokale myndigheder – at støtte op om og 
forbedre skolegang og uddannelse for de fattigste. Vi støtter også med ny viden omklasseledelse og bedre 
undervisningsmetoder gennem kurser og andre læringsaktiviteter. Vi arbejder med skolehaver og skolemad, både 
som pædagogisk værktøj til at forbedre undervisningen og for at forbedre sundheden hos eleverne. 

Vi arbejder for empowerment af fattige kvinder i form af organisering i grupper, viden om sundhed og havebrug, 
samt opsparing og forretningsdrift og støtte til mikro-entreprenørskab gennem billige lån, hvor renterne tilfalder 
gruppen selv. Ny viden og større personlig kapacitet for kvinderne giver overskud til at støtte op om børnenes 
uddannelse og tage del i lokalsamfundet herunder skolen.

Vi arbejder for at støtte empowerment af unge piger, så de kender deres rettigheder til at leve som ligeværdige, 
aktive samfundsborgere, og så de bliver i stand til at udleve deres potentiale – f.eks. konkret ved at fuldføre en 
uddannelse eller at lære et håndværk og skabe sig en økonomisk stabil tilværelse.



I Danmark arbejder vi for at skabe større indsigt i, hvor kompleks fattigdom og global ulighed er – herunder at 
formidle et respektfuldt og ligeværdigt billede af fattige mennesker i Nepal. Vi ønsker at engagere danskere i alle 
aldre i vores arbejde som frivillige, deltagere i vores arrangementer og i praktikophold i tæt samarbejde med vores 
samarbejdspartnere for at skabe solidaritet og forståelse og for at kunne støtte endnu flere fattige mennesker i 
Nepal.


