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3 støtter op om 1GOAL  

Til sommer, når VM i fodbold bliver afholdt i Sydafrika, vil den verdensomspændende kampagne, 1GOAL: Uddan-

nelse for alle rette opmærksomhed mod de mange millioner børn verden over, der aldrig får en chance for at 

komme i skole. Kampagnen bliver officielt bakket op af fodboldorganisationen FIFA og af hundreder af verdens-

kendte fodboldspillere, stjerner og politikere.  Den gode sag kan bl.a. støttes på teleselskabet 3’s hjemmeside.  

 

72 mio. børn verden over har ikke adgang til skolegang. Derfor satte verdens politiske ledere i 2000 sig som 

målsætning, at alle verdens børn skal have mulighed for at komme i skole senest i år 2015. Med den verdensom-

spændende kampagne 1GOAL forsøger fodboldverdenen i forbindelse med sommerens VM i Sydafrika at holde 

politikerne fast på de gode intentioner.  

 

Hensigten er at mobilisere så stor opbakning og at indsamle så mange underskrifter, at statsoverhoveder fra hele 

verden bliver nødt til at gøre deres yderste for at få alle børn i mål. 

 

Bag 1GOAL-kampagnen står FIFA og den globale uddannelseskampagne GCE (Global Campaign for Education). I 

Danmark varetages kampagnen af IBIS og støttes bl.a. af DBU og det danske fodboldlandshold.  

Også 3-gruppen bakker op om 1GOAL, og derfor kan man fra d. 19. maj støtte kampagnen med sin underskrift på 

3.dk/1Goal eller ved at sende en sms med teksten 1Goal til 1423 (alm. sms-takst). 

 

Besøg det internationale kampagne-website her: http://www.join1goal.org/. 

 

For yderligere information: 
Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hong Kong, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website på 

adressen: www.3.dk  
 

www.join1goal.org

