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International Zinc Association (IZA) - til støtte for UNICEF

Om UNICEF

UNICEF er til stede i over 150 land og territorier for å hjelpe
barn overleve og trives, fra tidlig barndom og opp gjennom
ungdomstiden. Som verdens største leverandør av vaksiner
for utviklingsland støtter UNICEF barnehelse og ernæring, trygt
vann og hygienisering, god grunnleggende utdanning for
gutter og jenter, samt beskytter barn fra vold, utnyttelse og
AIDS. UNICEF finansieres utelukkende av frivillige bidrag fra
individer, selskaper, stiftelser og myndigheter.

Om IZA

International Zinc Association (IZA) – www.zinc.org – er en nonprofit organisasjon som representerer den globale sinkindustrien
ved å fremme viktigheten av sink i nåværende og potensielle
produkter, menneskelig helse, avlingsnæring og ved å trekke
frem sinks bidrag til bærekraftig utvikling. IZA gjennomfører
programmer innen Teknologi- og markedsutvikling, Miljø- og
bærekraftig utvikling og Samferdsel. IZA har vært aktiv innen
sink- og næringsforsøk ved å støtte vitenskapelig forskning, utgi
informasjonsmateriell og holde konferanser. IZA støtter også
International Zinc Nutrition Consultative Group.
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Et initiativ for å forbedre overlevelse, vekst
og utvikling for undernærte
barn ved å støtte UNICEF-støttede
sink-programmer verden over.
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Et UNICEF-International Zinc
Association (IZA) partnerskap
for å forbedre barnehelse og
overlevelse.
Kampanjen vil skaffe midler til å støtte
UNICEF-støttede sink-programmer for å
forbedre overlevelse, vekst og utvikling for
underernærte barn verden over.

_

Mangel på sink fører til
over 450 000 barnedødsfall
• 1/3 av verdens befolkning risikerer
sinkmangel
• Sinkmangel er en av hovedfaktorene
for sykdommer, inkludert diaré,
lungebetennelse og malaria, som
fører til høye dødelighetsrater.
• Sinkmangel påvirker særlig barn
under fem år.
• Mangel på sink kan utryddes

Land med alvorlig
sinkmangel hos barn

Kilde: The Lancet Maternal and Child Undernutrition
Series, Januar 2008

Sinktilskudd
redder liv

Sink er et viktig mikronæringsstoff for menneskelig helse. Det
aktiverer celledeling, vekst, utvikling av
fysikk og hjerne og beskytter kroppen mot
sykdommer. Sink styrker også
immunsystemet
og hjelper med å
bekjempe infeksjoner.
Sink tilføres kroppen
gjennom et variert
kosthold. Likevel er
nærmere 2 milliarder
mennesker verden
over i fare for å ikke få nok sink gjennom
sitt kosthold. Barn under fem år er mest
berørt. Sinkmangel svekker immunsystemet
deres og gjør dem sårbare for infeksjonssykdommer som diaré, lungebetennelse
og malaria. Sinkmangel er ansvarlig for
veksthemming og hemmelser og det
påvirker intellektuell utvikling og forhindrer
barn fra å utvikle sitt fulle potensial.
Sink er høyt på listen over barneoverlevelsesintervensjoner. Sink er særlig effektivt
for behandling av diaré som dreper
1,5 millioner barn hvert år.
I 2008 konkluderte Copenhagen Consensus,
et panel av åtte ledende økonomer, at
bekjempelse av feilernæring hos underernærte barn, spesifikt ved å gi vitamin
A og sink, er den mest kostnadseffektive
løsningen på verdens ledende utfordringer.

_

Hvordan kan du hjelpe?
Det koster lite å redde et barns liv:
• 50 cent for én 10-14 dagers kur med
sinktabletter for å behandle akutt diaré.
• US$ 1-4 vil sikre at et barn mottar
tilstrekkelig sinknæring for et helt år.
IZA ønsker å øke bevisstheten om denne
globale saken og etablere fond til støtte for
UNICEF’s sink tilskudd- og behandlingsprogrammer. En egen Zinc Saves Kids®-konto
er opprettet.

Selskapsdonasjoner:

Bedrifter inviteres til å støtte Zinc Saves Kids®
initiativet. Betaling kan gjøres elektronisk
eller ved bruk av sjekk. Støtten er godkjent
som fradragsberettigede kostnader.
Betaling ved pengeoverføring
Vennligst meddel fulle selskapsdetaljer
på remissen eller i en separat e-post som
sendes til:
zsk-donations@zinc.org
En kvittering vil bli utstedt for donasjonen.
Kontodetaljer:
Zinc Saves Kids®
Konto nr. 2000044412021
SWIFT - PNBPUS33
ABA Routing nr.
053000219
Wachovia Bank, NA
Charlotte, NC
28262 USA

Betaling med sjekk
Eller, vennligst skriv ut din sjekk til Zinc Saves
Kids® Program og send til International Zinc
Association, Attn. Dawn Raymond, Suite
120, 1822 East NC Highway 54, Durham,
NC 27713, USA. En kvittering vil bli utstedt
for din donasjon. Vennligst meddel fulle
selskapsdetaljer med sjekken.
Merk: Om selskapet er basert i et EU-land,
vennligst oppgi selskapets VAT-nummer.

Personlige donasjoner:

Personlige donasjoner kan gjøres online
via PayPal. PayPal vil utstede en kvittering.
Vennligst gå til www.zincsaveskids.org
Eller, vennligst skriv ut din sjekk til Zinc Saves
Kids® Program og send til International Zinc
Association, Attn. Dawn Raymond, Suite
120, 1822 East NC Highway 54, Durham, NC
27713, USA. IZA vil utstede en kvittering.
IZA er registrert som veldedighetsorganisasjon i en rekke land og vil kunne utstede kvittering for skattefradrag for personlig gaver i
de land hvor denne status er tildelt.
For mer informasjon og oversikt over de
land hvor Zinc Saves
Kids® har oppnådd
status som veldedighetsorganisasjon, vises til www.
zincsaveskids.org

