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Utbildning
för liv och
fred

Konflikter tvingar människor
på flykt. För många blir det
flera år i flyktingläger, utan
tillgång till skola. Därför
startar nu Sat-7 sin nya
kanal, Academy.
Text Sofia Svensson Bild Sat-7 & Sofia Svensson
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Genom att beröra skolämnen,
hälsofrågor, samhälle och socialt
samspel vill Sat-7
Academy se en
positiv kunskapsutveckling hos
barn på flykt.

ad kan förändra
framtidsutsikterna
för barn som växer
upp i ett samhälle
kantat av våld och konflikter?
Vad kan ge hopp för barn
som tvingats på flykt från
sina hem och fått sina rötter
om skolämnen tas frågor om
uppryckta? Medarbetarna
hälsa, samhälle och socialt
på teve-stationen Sat-7 Kids
samspel upp i liveprogram
ställde sig frågan hur de kan
som kan ses via internet och
ge fler barn chansen att växa
satellit. Sat-7 Academy vill
upp och leva i värdighet. De
se en positiv påverkan och
såg hoppet i att utbilda dem.
utveckling av barns kompeUtbildning ger möjligheten
tens, attityder och värderingatt utvecklas och att ställa
ar, och inte minst förmåga att
frågor för att få veta vad som
tänka kritiskt.
sker runt omkring dig.
Nicoletta Michael, en
I september
av medarbetarna på
startade Sat-7
kanalen, besökte
Academy, en
Sverige i septemkanal för barn
ber och berättade
och ungdomar
om deras strävan
boende i, eller
att förmedla till
med ursprung i,
den unga geneMellanöstern och
rationen att inte ge
Nordafrika. Förutupp, utan kämpa och
Nicoletta Michael
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försöka att ha en plats i samhället. För att stärka barnen i
detta vill Sat-7 Academy vara
en plattform för att ställa frågor. Nicolettas erfarenhet är
att frågorna väcks när barnen
får veta sina rättigheter. Till
exempel ställer sig flickor
frågan varför de ska stanna inne i klassrummet när
pojkarna är ute och sportar
på rasten. I en tid av extremism tycker Nicoletta att
det är viktigt att förmedla att
den enes rättighet slutar där
någon annans börjar. Academy vill att barn som har flytt
ska fortsätta drömma om att
återvända till, och vara stolta
över, sina hemländer. Genom
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Academy vill man jobba med
rötterna, och hitta sätt att
anknyta till barnens kulturer.
Med samma motivation
öppnade Sat-7 Academy i
oktober ett utbildningscenter
tillgängligt för alla, mitt i det
libanesiska samhället. Där
möts 75 barn, 5–8 år gamla,
och deras familjer – med
libanesisk, syrisk och iransk
bakgrund. Skolan är upprustad för dem och dit kommer
både barn och föräldrar för
att få utbildning och stöd.
Förhoppningen är att det ska
bli en plats för brobyggande
och förtroendeskapande, och
att liknande lärcenter ska
öppnas i fler länder.
NOVEMBER 2017

Via din gåva till Bial är
du med och stöttar Sat-7
Kids och Sat-7 Academy.
Var med och ge och be
för barnen i Mena-regionen. Möter du barn och
ungdomar som kan ha
glädje av Sat-7 Academy? Via satellit och internet kan unga i Sverige
se programmen. Beställ
vykort att dela ut med
information
om Sat-7:s kanaler via Sofia
Svensson (se
kontakt).
Mer information om Sat-7
och Bial-projekten hittar du på
bial.efs.nu

Höstgala, höstmarknad,
och hösttermin med
barngrupper. Nu sker
många Bial-insamlingar
som gör skillnad för barn
i världen. Vilka insamlingsinitiativ har tagits i
er förening? Hör av er till
mig och berätta!
I november har Soul
Children sin insamlingsmånad »SoulMate« och
hakar då på missionsprojektet i »Skatten – på
äventyr med Gud« som
detta läsår har fokus
på barn i Tanzania. Där
arbetar Bial-missionärerna Nora Sandahl och Ulf
Ekängen med
att stärka
barnperspektivet i
kyrkan.
Sofia Svensson,
Bial-inspiratör
sofia.svensson@efs.nu
073-828 45 40
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Mål 2017: 2 milj kr

Insamlat januari–
oktober: 919 591 kr
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