
HÄNDELSE

SUDAN



Sudan

Det är nu 20 år sedan era familjer 
kom till flyktinglägret på flykt undan 
kriget i södra Sudan. Tack vare 
kyrkorna i Sudan har era barn de 
senaste åren äntligen fått börja gå i 
skolan.

+ 1 skola, om landet som skolan 
byggs i har en kyrka



Sudan

I området kring Khartoum, där ert 
flyktingläger ligger, finns ett par mil-
joner internflyktingar, d v s sudaner-
ser som flyr från en del av sitt land 
till ett annat. Tack vare det kristna 
samarbetsrådet har ni trots all misär, 
fått tillgång till sjukvård.

+ 1 sjukhus



Sudan

Några ur ert flyktingläger beslutar 
sig för att återvända till södra Sudan, 
nu när kriget är slut, men upptäcker 
att deras gamla hem inte finns kvar. 
Kyrkan har de med sig i sina hjätan, 
men för övrigt finns bara en brunn.

– 1 skola, – 1 sjukhus



Sudan

Den sudanesiska staten behöver 
området som ert inofficiella flyk-
tingläger ligger på till att bygga en 
ny stadsdel och ni tvingas plötsligt 
och oväntat att ge er av. Ni blir av 
med allt och vet inte vart ni ska ta 
vägen.

– 1 brunn, – 1 skola



Sudan

Kyrkornas samarbetsråd i Sudan 
beslutar att satsa på utbilningsinstu-
titioner och bygger flera nya skolor 
i södra Sudan för återvändande 
flyktingar.

+ 2 skolor



Sudan

Efter många år av krig i Sudan har 
många, speciellt flickorna, inte kun-
nat gå i skola. EFS i Sverige hjälper 
till att starta en skola för dess unga 
kvinnor.

+ 1 skola



Sudan

Den sudanesiska regeringen 
bestämmer att ert flyktingläger 
ska flyttas. Utan förvarning dyker 
plötligt stora bulldozers upp och 
jämnar lägret med marken. Några 
av er förflyttas till ett officiellt läger 
ute i öknen. Andra tvingas att 
återuppbygga sina små lerhyddor i 
ruinerna av de gamla. De har ingen 
annanstans att ta vägen. Rent vat-
ten är givetvis ett problem.

– 1 brunn



Sudan

Konflikten i Darfur, som ligger i 
södra Sudan, blev som värst 2003. 
Sedan dess har mer än två miljoner 
människor fått fly från området. Få 
av dem har kunnat återvända efter-
som allt i området är raserat.

– 1 brunn, – 1 skola



Sudan

Många av flyktingarna i lägren 
saknar toalett. Man gör sina behov 
ute i det fria. Bakterierna sprider sig 
och många blir sjuka. Tack vare EFS 
arbete i området finns det ändå 
tillgång till viss sjukvård.

+ 1 sjukhus



Sudan

Årets kraftiga regn har orsakat stor 
skada på många byggnader i ert 
läger. Förutom att flera bostadshus i 
ert kvarter har rasat, så har även de-
lar av er lokala kyrka rasat samman. 

– 1 kyrka



Sudan

Under de svåra krigsåren är det 
många som har sökt sig till kyrkan 
och funnit hopp och töst. Kyrkan 
har därför växt kraftigt. En ny kyrka 
har startat ert läger.

+ 1 kyrka



Sudan

De flesta husen i ert flyktingläger 
är byggda av lera. Man gräver upp 
lera ur marken, formar den till stenar 
med händerna och låter dem torka 
i ökenhettan. Sedan använder man 
dem för att bygga husen. När sedan 
regnen kommer faller husen ihop. 
Tack vare hjälp från Sverige kan ni 
i alla fall bygga en kyrka av riktig 
bränd lera, som står emot vattnet.

+ 1 kyrka



Sudan

För att få tag på vatten tvingas man 
betala för det. Men eftersom det är 
ont om jobb i lägren och många 
är allt för fattiga för att kunna ta sig 
in till staden regelbundet, är det 
få som har tillräckligt med pengar 
för att köpa den mängd vatten de 
skulle behöva. Tack vara hjälp fårn 
utlandet får er del av flyktinglägret 
äntligen en brunn.

+ 1 brunn



Sudan

+ 1 brunn



Sudan

+ 1 sjukhus


