Trotsa cykelansiktet!
Stöd Diakonias vårkampanj – Trotsa cykelansiktet!
Kampanjen pågår 8 mars – 16 maj.
Var med och bidra du med.
I början av 1900-talet varnades kvinnor i Sverige för att de kunde drabbas av ”kroniskt cykelansikte”
om de vågade sig upp i cykelsadeln. Det sades att deras ansiktsdrag kunde förvridas och förfulas av
ansträngningen. Men egentligen var varningen bara ännu ett sätt att begränsa kvinnors och tjejers
rörelsefrihet.
Nu gör vi ”cykelansiktet” till en protestsymbol mot alla absurda, orättvisa och orimliga begränsningar
som kvinnor möter runt om i världen.
I Bangladesh lär Diakonia tjejer att cykla. Här är det fortfarande inte självklart att de får det. Men med
cykeln kan de lättare och billigare ta sig till skolan. Och att kunna gå i skolan minskar risken för
barnäktenskap. När tjejerna lär sig cykla ökar jämställdheten i landet!
Just nu sätter coronapandemin bokstavligen käppar i hjulen för många tjejer i Bangladesh. Landets
skolor är stängda och familjers ekonomi försämras. Utan skolundervisning löper tjejerna än större risk
att giftas bort redan som barn. Du och din gåva behövs mer än någonsin!

Det här kan du göra:
• Utmana en vän att cykla så långt som möjligt under en viss tid (en vecka,
en dag, en månad) och lova att betala xx kronor/kilometer som
vederbörande cyklar.
•

Be andra att utmana dig att cykla enligt ovan.

•

Utmana dig själv att betala xx kronor/kilometer som du cyklar under
kampanjtiden.

•

Gör en cykelutflykt, max 8 personer, med valfri deltagaravgift.

•

Gå tipspromenaden som finns uppsatt runt Betlehemskyrkan och lär dig
mer om kvinnors situation i Bangladesh. Du kan ju utmana dig själv att
betala 1 krona för varje rätt svar och 10 kronor för varje fel svar.

•

Hitta på egna roliga upptåg för att få in pengar till Diakonia.

•

Ge en valfri gåva till Diakonia utan att göra något av ovanstående.

100 kronor räcker till en cykellektion för 3 tjejer.
Det vore intressant att veta hur mycket pengar vi samlar in till Diakonias vårkampanj. Om du vill får
du gärna skicka ett meddelande till betlehemskyrkan.orebro@telia.com och tala om hur mycket pengar
du fått in och skickat vidare till Diakonia, så kommer vi att redovisa detta sedan.
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