




BIAL
Barn I Alla Länder



Etiopien
Barn i Rama
BIAL är med och ger stöd till föräldralösa och utsatta barn i Rama, i norra Etiopien. Nästan 50 
barn i Rama får tack vare vårt bidrag möjlighet till skolgång. De ges också kläder, skor och mat. I 
staden har Mekane Yesus-kyrkan ett litet område där barnen samlas efter skolan för lunch, 
läxläsning, lek och gemenskap.
Just nu finns det 27 flickor och 16 pojkar i programmet i åldrarna 7-14 år. En av pojkarna har en 
funktionsnedsättning och sitter i rullstol och tre av barnen är smittade med HIV. Samtliga får 
läkarundersökning två gånger per år som en del av programmet.

Ungdomar i Afar-region
I norra Etiopien stöttar kyrkan ungdomar genom boende och studiestöd. 

Hope for Children Ethiopia (HCE)
BIAL är med och bidrar till Street Children Program som ger studiestöd till barn i fattiga familjer i 
form av skolavgift, skolmaterial och transport. Före detta gatubarn som nu går på universitet, 
high school eller grundskolan får boende, mat, kläder, skolavgifter m.m. 

VAD RÄCKER PENGARNA TILL?
310 kr räcker till mat i en månad för ett tidigare gatubarn som nu får stöd av HCE.
1500 kr räcker till ett års skolgång för ett barn i en fattig familj som får stöd från HCE.
784 kr räcker till lunch i ett år till ett av barnen i Rama. En lunch för ett barn kostar drygt 3 kr.



Eritrea
Dövskolor i Keren och Asmara
Internatskolan i Keren har plats för 90 elever. På skolan i Asmara, som inte är en internatskola, går det 
idag 35 flickor och 40 pojkar. Det är många döva som står på kö för att få en plats på skolorna. 
Det är först när barnen får börja på dövskolorna som de får en identitet och kan prata med andra. De 
lyser av glädje över att bli sedda, förstådda och få vara delaktiga i en gemenskap med andra barn i 
samma situation. Ett problem som skolorna har är bristen på lärare som kan teckenspråk.
Den kristna profilen på skolorna är tydlig. Varje dag inleds med en samling som innehåller mycket 
bibelläsning och sång, på teckenspråk så klart!

Utbildning i Kuluku och Gheleb
Skolan i Kuluku har 228 barn i klasserna ett till fem. Det finns sex lärare och en rektor på skolan. Skolan 
har stora behov av upprustning. Barnen har oftast inget skolmaterial, då föräldrarna inte har råd.

Skolan i Gheleb har 180 elever fördelade på årskurs ett till fem. Skolan är i stort behov av reparationer 
av dörrar, fönster, skolbänkar och skrivtavlor. Eleverna här har inte så lång skolväg men behovet av 
skolmaterial och mellanmål är lika viktigt här som på Kuluku.

Hälsostation Kuluku
Kyrkan driver tre enkla kliniker, som betjänar människor i ett av de allra fattigaste områdena.

Kyrkans utbildningsprogram för flickor
Skolhem för flickor på högstadiet och gymnasiet i Mendefera.



Tanzania
BIAL:s missionär Ulf Ekängen
I Tanzania stödjer BIAL missionären Ulf Ekängens arbete. Han är lärare, ”mwalimu” som han 
kallas i Tanzania, och har arbetat under flera år med utbildning av församlingsmedarbetare i 
Dodoma stift.

Ulf utbildar lärare och evangelister som kan undervisa i kristendom på grundskolor. Han 
inspirerar och utbildar också ledare i kyrkans barn- och ungdomsarbete.

Ulf har nära relation till massajer i regionen. I massajbyn Chitego finns han med och arbetar för 
bra skolor för barnen. 

Följ Ulf via hans blogg ulfsliv.wordpress.com

BIAL:s missionär Nora Sandahl
Nora är sjuksköterska och arbetar på Ilula sjukhus samt med att stödja stiftets arbete i att 
utveckla familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Nora och hennes man Hannes, som är 
socionom, följer också upp och ger stöd till verksamheter i Bulongwa, Makete i det Sydcentrala
stiftet som rör barns rättigheter och sjukhus.

Följ Hannes och Nora Sandahl och deras familj på Instagram @sandahltz och bloggen 
lindefjell.se



Indien
Barn- och skolhem
Kyrkan har alltid arbetat bland de fattigaste. Genom kyrkornas sociala 
arbete, bibelkvinnor och evangelister når man många av Indiens fattiga. 
Fyra större sjukhus finns i anslutning till kyrkans arbete. 

Från skolåldern tar man emot barn i Shahpur, som är ett hem för 
föräldralösa barn i åldrarna 5-20 år. Barnen lär sig inte bara saker i skolan 
utan får även praktiska kunskaper genom att utföra uppgifter i hemmet, 
som matlagning, städning etc. Barnen stannar kvar i Shahpur tills de lämnar 
för en högre utbildning eller äktenskap.



Malawi
Barn- och ungdomsarbetet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Malawi
Den lilla evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi (ELCM) är i ständigt växande. Huvuddelen av de 
120 000 medlemmarna finns på landsbygden och lever under enkla förhållanden. Hälften av 
medlemmarna är barn/unga.

Ungdoms- och körverksamhet är en stor aktivitet i församlingsarbetet. 

Kyrkan har även ett socialt arbete bland de som drabbats av torka, svält, översvämningar och 
inte minst av HIV och aids. 

I ELCM:s framtidsplaner har utbildning av ledare och undervisning av kyrkans folk särskild 
prioritet. EFS ger ett ekonomiskt allmänt anslag till kyrkan, och med hjälp av BIAL kan vi 
stötta arbetet med scouter, söndagsskola och ett ungdomsprojekt med utbildning om HIV/aids. 

Vi vill också så gott det går fortsätta kontakten med ELCM genom ungdoms- och scoututbyte, 
vilket pågått sedan 1999. I somras deltog fem scouter från ELCM på Salt Scouts läger Patrullriks i 
Mossebo. 



Mellanöstern och 
Nordafrika
BIAL vill att barn på flykt ska få det skydd och det stöd som de har rätt till enligt FN:s barnkonvention. 
Därför vill vi verka både för att barn på flykt inom MENA-regionen får stöd, och att barn som kommer till 
Sverige får ett bra mottagande.

SAT-7 KIDS och SAT-7 ACADEMY
- arabisktalande barn se roliga och undervisande program med kristen prägel. 
- programmet Madrasati, Min skola, ger barn undervisning i arabiska, engelska, franska och 

matematik och är ett stöd för barn på flykt. 
- SAT-7 ACADEMY vill via internet och satellit skapa ett rättighetsbaserat forum för unga och 

öppna upp för frågeställningar om samhälle och fredsbygge för en hoppfullare framtid!

Child Friendly Spaces i Norra Irak
CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq) arbetar i den kurdiska delen i norra Irak. Dit har 
många människor, framför allt kristna och yazidier, tvingats fly från andra delar av Irak under de 
senaste åren. 
BIAL är med och stöttar Child Friendly Spaces. 
- En psykosocial verksamhet för barnen i flyktinglägret där CAPNI finns. 
- Barnen kommer fem dagar i veckan på förmiddagarna. Då de inte har någon möjlighet att gå i 

vanlig skola får de undervisning där. De leker och gör andra aktiviteter. 
- Ett syfte med projektet är också att barnen ska få möjlighet att bearbeta de trauman som de 

upplevt under flykten.



SKATTEN
Skatten – på äventyr med Gud
SKATTEN är ett kreativt material för söndagsskola och andra barngrupper. Det står på fyra 
ben:

- Bibelberättelsen är i fokus

- Barnets egen tro och relation med Gud tas på allvar

- Det är pedagogiskt och genomtänkt så att det tilltalar barn på olika sätt

- Flexibelt och digitalt med ”verktygslåda” som fungerar i praktiken

BIAL finns med i SKATTEN-samlingen då gruppen samlar in en gåva in till ett 
internationellt missionsprojekt. Det visar på ett sätt som gör oss delaktiga i missionen. Vi 
som har det bra materiellt sätt kan ge av våra pengar. I missionsprojektet betonas det att 
vi som kristna är del av en världsvid gemenskap och har syskon i andra länder. Ett 
ömsesidigt synsätt är viktigt, att vi kan lära av varandra oavsett varifrån vi kommer. Varje 
år är ett BIAL-land/-projekt i fokus, läsåret 2017-2018 är temat Barn i Tanzania. Gruppen 
får höra berättelser från landet, se filmklipp, ha Tanzania-inspirerat skapande och be för 
landet med pedagogiska hjälpmedel som barnen själva skapar.





Haki, BIAL:s resedocka på 
besök i Lilongwe, Malawi!



Barn på dövskolan i Asmara, Eritrea



Barn i förskolan i Chitego, Tanzania



Använd BIALs resurser!
Från BIAL går det låna lådor med saker 
från olika länder så att barn kan lära 
som om barn i andra delar av världen. 
BIAL har en egen resedocka, Haki, som 
kan komma och berätta om barns 
rättigheter. 



Hitta mer information och material på www.bial.efs.nu
BIALs inspiratör Sofia Svensson, sofia.svensson@efs.nu
BIAL har en arbetsgrupp som du kan kontakta för besök och tips! 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

Tack för din gåva 
till barn i alla länder!


