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#Childmothers - 17 pigers historier om at blive mor som barn Hent PDF Forlaget skriver: Mød 17 piger fra
fem udviklingslande, der alle er blevet mødre, mens de selv er børn. Pigernes gribende historier giver et unikt
indblik i deres udfordringer, drømme og store styrke. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har
skrevet bogens indledning. Her fortæller hun om sit stærke engagement for verdens kvinder og piger. Som
protektor for UNFPA, FN’s Befolkningsfond, er Kronprinsessen fortaler for retten til at kunne bestemme om,
hvornår og med hvem, man vil have børn; for kvinders ret til at kunne føde uden at risikere liv og helbred; og
for unges ret til at kunne udleve deres fulde potentiale. Bogen er rigt illustreret med smukke fotografier taget
af den prisvindende fotograf Pieter ten Hoopen. Han har i #childmothers fotografierne taget udgangspunkt i

det traditionelle familiefotografi og fremstiller de unger piger med stor respekt. Desuden har H.K.H.
Kronprinsessen bidraget til bogen med egne ikke tidligere offentliggjorte billeder.
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