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Peder Wallenberg skänker 4 miljoner kronor till UNHCR och kampanjen  

Time to Act för att barn på flykt från kriget i Syrien ska få gå i skolan. 

Det är dags att agera. De syriska barnen på flykt måste få en möjlighet att gå i skolan – annars 

riskerar en hel generation att gå förlorad.  Därför startar FN:s flyktingorgan UNHCR en global 

insamlingskampanj – Time to Act – för att barnen ska få tillgång till den skolgång och utbildning 

som de har rätt till.  

Prinsessan Christina är kampanjens beskyddare i Sverige och Peder Wallenberg, med sin stiftelse 

Carpe Vitam, är initiativtagare. Nu uppmanar de tillsammans privata givare, filantroper och 

svenskt näringsliv att bidra till Time to Act och UNHCR:s arbete i Syriens grannländer. 

– I över tre år har oskyldiga barn drabbats på de mest fruktansvärda sätt av kriget i Syrien. Deras liv 

formas av sorg och våld. Det är viktigt att agera nu för att hjälpa de här barnen till en bra framtid. 

Barnen måste få gå i skolan. Därför stödjer jag kampanjen Time to Act, säger prinsessan Christina. 

Mer än en miljon barn har tvingats fly från kriget i Syrien. De har sett saker inget barn ska behöva se. 

De har sett sina hem bli sönderbombade och sina närmaste dödas. Att dessutom gå miste om 

skolgång är ett extra slag mot de mest utsatta i kriget. Utan tillgång till skolgång berövas barnen de 

kunskaper och färdigheter som behövs för att bygga en tryggare framtid – för sig själva, för sina 

familjer och för sitt land.  

– Genom min stiftelse Carpe Vitam har jag genom åren stöttat flera olika utbildningsinsatser världen 

över. Nyligen har jag sett UNHCR:s arbete på plats i Jordanien och känner stort förtroende för 

organisationen och det arbete som utförs för att hjälpa syriska familjer på flykt från kriget, säger 

Peder Wallenberg och fortsätter:  

– Vi kan inte bara stå bredvid och se på. Inte nog med att de här barnen har tvingats fly, allt har tagits 
ifrån dem. Jag vill bidra till en bättre framtid för de syriska flyktingbarnen och ger därför till en början 
4 miljoner kronor, men har för avsikt att ge mer. Jag uppmanar fler att göra detsamma. Det är dags 
att agera. 
 
Nyckeln till en framtid för de syriska flyktingbarnen är utbildning. Det ger inte bara kunskap. Genom 
utbildning skyddas också barnen mot exploatering och får bättre möjligheter att växa upp till hela 
människor.  
 
Ombud för den svenska delen av kampanjen är friherrinnan Anna Lena Nordenfalk, som tillsammans 
med Peder Wallenberg nyligen besökte Jordanien och såg UNHCR:s arbete på plats. 
 
– Tack vare den generösa donationen från Peder Wallenberg kan UNHCR utöka hjälpinsatserna rejält 
för de syriska flyktingbarnen och se till att många barn får tillgång till skola och utbildning. Att 
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Prinsessan Christina har valt att gå in som beskyddare över den svenska delen av Time to Act, 
betyder mycket, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR. 
 
För mer information och bilder, kontakta:  

Catrin Rising, kommunikationschef 

Sverige för UNHCR 

Telefon 08-121 490 30, Mobil: 073-914 70 36 

E-post: catrin.rising@sverigeforunhcr.se  

Jenny Holmström, kampanjansvarig 

Sverige för UNHCR 

Telefon 08- 121 490 23, Mobil: 073- 914 70 23 

E-post: jenny.holmstrom@sverigeforunhcr.se 

 
SVERIGE FÖR UNHCR 

Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska insamlingsorganisation, med uppdrag att samla in pengar till UNHCR:s 

arbete och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har 

tvingats fly sina hem. www.fnflykting.se  

UNHCR 

UNHCR är FN:s flyktingorgan, vars uppdrag är att leda och samordna de internationella insatserna för att 

skydda och bistå människor på flykt världen över. Idag är UNHCR en av världens främsta humanitära 

organisationer och finns i 123 länder. Sedan 1950 har UNHCR hjälpt fler än 50 miljoner människor och fått 

Nobels fredspris två gånger. www.unhcr.org  
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