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SAT-7 har alltid satsat på en holistisk programmering. Vårt mål är att betjäna våra tittare 
på alla områden i livet: på det andliga, känslomässiga, psykiska och fysiska planet.  Många 
års goda resultat visar att vi lyckats med detta: vi har producerat och sänt program som 
gjort skillnad i människors liv i Mellanöstern och Nordafrika.

Vi är angelägna att inte ”förlora en generation” för att drabbade barn inte haft möjligthet 
att få normal skolgång. SAT-7 har därför redan börjat sända utbildningsprogram som 
riktar sig till flykting- och tvångsförflyttade barn i vårt område och som ska likna lektioner 
i ett  klassrum. Skolfrågorna i arabvärlden är dock vida större än flyktingkrisen och går 
djupare än behovet att kunna läsa, skriva och klara grundläggande matte!

Under det årtionde som föregick den så kallade ”arabiska våren” gjorde FN:s 
Utvecklingsprogram ett uttalande om skolundervisningen i arabvärlden. Det påpekades 
att en av de tre huvudorsakerna till vad man kallade en ”allvarlig eftersatthet” av denna 
var en utbredd brist på god undervisning. En sådan innefattar mer än att bara gå till 
skolan och lära sig läsa. Vi anser att barn behöver lära sig att tänka själva och de måste 
få möjlighet och uppmuntras till att ifrågasätta saker och ting, till att vara kreativa och att 
inhämta grundläggande kunskaper för livet.

Samtidigt som vi alltid söker att bygga in dessa idéer i våra barns medvetande måste vi 
också adressera behoven och attityderna hos föräldrar och bristfälligt utbildade lärare. 
Lärarna har ofta själva vuxit upp i en skolmiljö som präglats av våld som diciplinmetod, 
ett rabblande av kunskap utantill och ett hämmande att fritt tänkande. 

Med tanke på detta har vi beslutat att lansera en ny utbildningskanal under år 2017. 
Den ska inte bara erbjuda undervisning för barn som längtar efter att lära sig läsa och 
skriva och få matteundervisning. Vi ser det mer holistiskt: vi vill att nästa generation i 
arabvärlden ska få en god uppväxt, med positiva värderingar och attityder, så de kan 
skapa ett mer inkluderande, kreativt och demokratiskt samhälle.

Så ser vi på utbildning, och vi hoppas att vår Utbildningskanal ska sätta spår inom alla 
dessa områden! 
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EN BÄTTRE 
MORGONDAG 

SAT-7 LANSERAR NY 
UTBILDNINGSKANAL 
Sat-7 står mitt uppe i förberedelserna att starta en utbildningskanal som ska 
bidra till att avhjälpa det desperata behov av förbättrad skolundervisning 
som finns i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika). De första 
sändningarna blir i maj 2017 och kommer att bestå av program för barn, 
föräldrar och lärare.

Bristen på god utbildning är kanhända den 
största sociala utmaningen i MENA-regionen 
för närvarande. En hel generation är i farozonen 
eftersom deras möjligheter till skolgång, utbildning 
och anställning har raserats av de pågående 
striderna. Den nya utbildningskanalen utgör SAT-7:s 
kristna svar på denna utmaning.

”Det här är ett gyllene tillfälle för oss att visa vad vi 
kan åstadkomma med avseende på en viktig aspekt 
av vår vision, ’att tjäna mänskligheten och medverka 
till ett bättre samhälle,’” säger George Makeen, 
direktor för SAT-7:s arabiska kanaler.
Målet med den nya kanalen är att den undervisning 
och varaktiga kunskap man förmedlar ska få  stor 
genomslagskraft över hela den arabisktalande 
världen. I en ansträngning att bygga bättre 
samhällen erbjuds inte bara en akademisk utbildning 
utan också en stimulans till kritiskt och analytiskt 
tänkande, samt en acceptans av andra folk och 
kulturer.

Att se bortom den pågående krisen
Kanalen har utvecklats inte bara som ett gensvar 
på den pågående flyktingkrisen utan också på en 
allmänt undermålig utbildningsnivå i regionen. 
George säger: ”De eskalerande konflikterna i 
Mellanöstern beror till stor del på okunskap och 
dålig utbildningsnivå. Vi har bekämpat detta i åratal 

genom att ha läsundervisningskampanjer, och nu 
på senare tid genom att introducera programmet 
’My School (Min skola) på SAT-7 KIDS.” George 
förklarar att problemet inte bara är att barnen inte 
kan gå i skolan. ”Många som kan gå i skolan får 
lära sig ett mycket smalspårigt tänkande, av lärare 
som lärde sig undervisa på samma sätt som de själva 
blivit undervisade,” säger han.

Rita Elmounayer, kommunikationsansvarig på 
SAT-7, håller med. Hon säger att det är som en ond 
spiral – lärare som fick stryk när de själv gick i skolan 
använder samma metod för att upprätthålla ordning 
i klassrummet. Så här beskriver hon tankeprocessen 
bakom planerna för den nya kanalen: ”Om vi inte 
gör det, om vi inte investerar i utbildning för ett gott 
syfte baserad på kristna och internationellt erkända 
värderingar, så riskerar vi att andra krafter investerar 
i utbildning för ett dåligt syfte, nämligen att lära ut 
andra värderingar med en annan agenda i åtanke. 
Vi har sett resultatet av det: radikalisering och 
extremism, och allt som följer i dess fotspår.”
Just nu önskar SAT-7 även att akut utvidga sina 
sändningar på SAT-7 TÜRK-kanalen och satsa mer 
på sociala medier. Det är därför uppmuntrande att 
det finns tecken på att finansiella medel kan komma 
att beviljas från myndigheter och fonder, så att dessa 
nya initiativ kan bli verklighet under 2017. 
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När vi besökte ett 
flyktingläger i Bekaa-
dalen i Libanon och 
såg barnen sitta på 
golvet och titta på My 
School (Min skola), 
då tänkte jag, ’Vi har 
inget val!! Vi måste 
starta den här kanalen 
NU!’”

”

Rita Elmounayer, 
kommunikationsansvarig på SAT-7, 
umgås med barn under besök på en 
flyktingförläggning.



BIBELHJÄLTAR PÅ 
FOTBOLLSPLANEN

BERÄTTELSER I SANDEN 
SAT-7 KIDS-programmet Stories in the Sand (Berättelser i sanden) kan nu också ses 
av SAT-7 PARS tittare. Det kreativa programmet som nu dubbats till farsi (persiska), 
använder sig av bibelberättelser  som tecknas av Egyptens första sandartist, Michael 
Romany. Han ger liv åt berättelserna genom att låta sand passera genom sina fingrar och 
använda den till att måla rörliga bilder på ett upplyst glasbord.  

Det nya barnprogrammet Champions’ Stadium 
(Mästarnas stadium) visar en verklig fotbollsplan 
fylld med hejande åskådare. Fotbollsspelarna 
utgörs av skådespelare som spelar karaktärer från 
Bibeln som tävlar med varandra om gott och ont. 
Programledarna kommenterar ”matchen” och utser 
vinnaren beroende på uppnådda poäng.

Programmet tar upp viktiga bibliska händelser på 
ett humoristiskt sätt och behandlar dem i form av 
fotbollsmatcher för att lära barnen läxor för livet. Ett 
exempel är berättelsen om Adam, Eva och ormen. 
Först verkar det som om ormen gick hem med 
vinsten.  När sedan Gud kom in på scenen, förlorade 
ormen. ”Det moraliska budskapet i programmet är 
att det goda alltid vinner”, säger manusförfattaren 
Ramzy Bishara.

Programmet består av en match mellan två eller 
flera karaktärer, en studioanalys av matchen, några 
nyheter och en sång. Man tänker sig producera 26 
stycken 20-minutersepisoder. Dessa kommer att 
finnas tillgängliga på arabiska i kristna bokhandlar 
tillsammans med en CD innehållandes programmets 
sånger. 

finns på SAT-7 KIDS:s Facebook-sida

462,000
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PROGRAMMET DANDELION 
(MASKROSEN) LÄGGER NER 
EFTER SJU ÅR 

Den 28 juni sändes det direktsända ungdomsprogrammet 
Dandelion från SAT-7 PARS för sista gången. I detta 
speciella avsnitt samtalade värden Nikoo Ordodary och 
producenten Shahin Kashiloo med varandra om hur 
programmet välsignat dem själva under åren som gått.

Den populära talkshowen har funnit en plats i 
tittarnas hjärtan ända sedan 2009. I det varje vecka 
återkommande timslånga programmet ledde Nikoo 
samtal om sociala frågeställningar och letade svar i 
Bibeln. Programmet fick väldigt mycket positiv feedback 
från tittarna.

BARN FÅR LÄRA SIG 
ATT PRISA GUD
I ett nytt program på SAT-7 KIDS,  
Praise Factory (”Lovsångsfabriken”), får 
barnen lära sig vikten av att avsätta tid för 
tillbedjan. Man använder sig av en kuliss 
som föreställer en fabrik med verktyg och 
uniformer för att förstärka det faktum att 
barn kan prisa Gud var de än är och vad 
de än går igenom. På så sätt lär de sig att 
Gud är med dem överallt, inte bara när de 
är i kyrkan.

Producenten Mounir Zakhary förklarar 
varför han tycker det är så viktigt att 
prisa Gud. ”Lovprisning fungerar som en 
behandling för allt i livet: antingen vi är 
ledsna, förbryllade, trötta, tvivlande, eller 

brottas med problem – lovprisning kurerar 
allt.”

Praise Factory innehåller drama och 
lovsångsmusik i två avdelningar varav 
den ena är direktsänd och den andra är 
inspelad i förväg. Under programmets 
gång får barnen både lära sig sångerna 
och sjunga dem. I varje avsnitt är det en ny 
musikgrupp eller kör från olika kyrkor som 
framför sina egna lovsånger.

Den direktsända delen presenteras av fyra 
unga vuxna mellan 18-24 år. De har på sig 
uniformer i form av overaller för att visa att 
de arbetar i ”lovsångsfabriken”. 

ANKLAGAREN
Ett nytt apologetiskt program till försvar för den kristna tron, The Accuser 
(Anklagaren), svarar på de frågor och spörsmål som många i Mellanöstern har 
om den kristna tron. Scenariot ger en bild av en traditionell Mellanöstern-miljö 
där både kristna och människor med annan tro kan hitta gemensamma nämnare 
och lyssna på varandra utan att döma.  

SAT-7 TÜRK STARTAR 
ETT DIREKTSÄNT 
FÖRBÖNSPROGRAM  
Prayer Season (Tid för bön), ett nytt 
förbönsprogram, har fått ta emot många 
telefonsamtal och böneämnen. Sedan starten den 
11 juli har värden Ayda Danacıhğlu tagit upp 
många brännande frågor med sina tittare.

”Ett telefonsamtal kan göra en enorm skillnad”, 
säger Ayda. ”Jag har upplevt många trauman 
i mitt eget liv. Jag vill hela tiden vara ärlig, dela 
människors bördor och påminna dem om att de 
inte är ensamma.”  
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Nikoo Ordodary under inspelning av Dandelion.

The logo of  The Accuser, with graphics inspired  
by Eastern fasting traditions.



Mer än 21 miljoner unga människor i Mellanöstern 
och Nordafrika går för närvarande inte i skolan eller 
löper risk att missa utbildning. Mer än 13 miljoner av 
dessa saknar helt skolundervisning.
I Syrien och Irak, där de pågående konflikterna har 
lamslagit större delen av skolsystemet, är 4,5 miljoner 
barn utan skolgång. Allt eftersom våldet ökar löper 
ytterligare miljoner barn risken att bli ”en förlorad 
generation” – berövad på den kunskap och de 
färdigheter de behöver för att ta sig fram i livet. Med 
tanke på denna risk känner sig SAT-7 manade att vidta 
åtgärder för att motverka detta genom att erbjuda ett 
varierande utbud av undervisningsprogram på alla 
kanalerna.  

Man arbetar också tillsammans med andra 
organisationer på plats som kan förse flyktingläger och 
skolor med satelliter och tv-apparater, så att fler kan ta 
del av undervisningen.

Ett samhälle utan adekvata utbildningsmöjligheter, 
hopp om en bättre framtid, eller förståelse och 
acceptans av andra människor, kommer alltid att sitta 
fast i en dy av konflikter. SAT-7:s mål är att tillgodose 
dessa behov genom att ge en sund och ändamålsenlig 
undervisning, grundad på kristna och internationellt 
erkända värderingar. Vi vill erbjuda de rätta 
hjälpmedlen, uppmuntra till ett positivt tänkande, och, 
framför allt – ge den unga generationen hopp. 

UTBILDNING – EN 
MÄNSKLIG RÄTTIGHET
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UTBILDNING – EN 
MÄNSKLIG RÄTTIGHET

barn i Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA-regionen) 
får ingen skolgång.

13M
skolor i Syrien  
har förstörts, skadats eller används 
för andra syften.

1 AV 5



08    UTBILDNING  -EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

DEN DRIVANDE KRAFTEN 
BAKOM RITAS VISION 
Rita Elmounayer, huvudansvarig för SAT-7:s kanaler, har en vision av att 
investera i tittarnas utbildning. Hon berättar här på ett gripande sätt om hur 
hennes egna tidiga upplevelser motiverar henne idag. 

Rita växte upp i ett krigsdrabbadt Libanon. Hennes 
barndomsminnen rymmer år av återkommande 
konflikter, av att förlora sin mor i tidiga år och att 
frukta för sin fars liv när han stred i kriget. Ritas 
skola var ofta stängd pa grund av bombningarna och 
hennes familj flyttade omkring till olika bunkrar eller 
till släktingar. Till och med efter freden fanns rädslan 
att kriget skulle blossa upp på nytt. Den mentala 
påfrestningen som den otryggheten orsakade är något 
som påverkar Rita än idag.
Å andra sidan har Ritas upplevelser gjort henne 
till en beslutsam person fylld av medkänsla för 
andra människor som lever under krig och svåra 
förhållanden. Hon säger: ”Man växer upp med en 
stark längtan att älska andra – att hjälpa dem och dela 
med dig av dina upplevelser i en förhoppning att det 
ska göra skillnad i deras liv.”

En fars löfte
Gud gav inte Rita det hon längtade efter när hon 
var liten: trygghet, stabilitet, eller de små lite lyxiga 
saker som alla tonåringar åtrår. Däremot gav Han 
henne något annat – en utbildning. Ritas familj var 
fattig;  nio släktingar delade en en-rumslägenhet. 
Trots detta gav Ritas far henne och hennes syster 
den bästa undervisningen som fanns att få  genom 
att sända dem till privata skolor och sedan vidare till 
universitetet.
Rita var ofta avundsjuk på sina mer priviligierade 
skolkamrater. Hon frågade sin pappa: ”Varför är vi 
fattiga?” En dag tog pappan sina döttrar avsides och 
sa: ”Jag vet att vi inte är rika och att ni skulle vilja 
ha fina saker. Jag kan inte ge er ett hus, mark eller 
pengar, men jag lovar att ge er en bra utbildning. Det 
kommer att bli som ett vapen som försäkrar er om en 

bättre framtid.” 

”Min far använde ordet ’vapen’ eftersom han varit 
soldat,” förklarar Rita. ”Då förstod jag inte till fullo 
vad han menade, men nu gör jag det. När jag är ute 
och reser, talar på olika språk, leder möten,  ger en 
presentation, eller förekommer i tv, då  tackar jag Gud 
för min pappa.”

Att arbeta mot en vision
Genom sitt arbete på SAT-7 har Ritas utbildning 
gjort det möjligt för henne att förmedla tro och 
hopp till kommande generationer. Idag, som ledare 
för SAT-7:s fem kanaler, är det hennes uppgift att 
se till helheten och att utveckla nya idéer för att 
möta tittarnas behov. Hon säger: ”SAT-7 KIDS har 
många miljoner tittare, inte bara barn utan också 
deras familjer. Vi får otaliga e-post från föräldrar som 
tackar oss för att vi investerar i deras och deras barns 
liv. Det är jätteviktigt att vi lär de här barnen vad 
som är rätt. Vi vill förvandla den unga generationen, 
en generation som man i väst ibland bara ser som 
potentiella terrorister.”
”Vi förespråkar värderingar man inte hör om så ofta 
på andra tv-kanaler: försoning, tolerans, kärlek, frid 
och förlåtelse. Vårt mål är att investera i människors 
liv, och för att få det bästa resultatet måste vi börja när 
de fortfarande är unga. Vi vill att de ska växa upp till 
ansvarskännande personer som kan   bli ledare drivna 
av kärlek och medmänsklighet. Vi  tror på, och måste 
tro på, att den nya generationen kommer att växa upp 
och förvandla Mellanösterns ansikte till ett vackrare 
sådant.” 

Om jag kunde dra 
tillbaka klockan 
och välja en annan 
uppväxt så skulle jag 
inte göra det. Allt som 
hände har bidragit till 
att jag är den person 
jag är idag, med en 
passion och kärlek till 
människorna i den här 
delen av världen, och 
en stark längtan att 
erbjuda dem ett hopp 
om en bättre framtid.”

”

From left to right: Little Rita, posing for the camera, 
holding her father’s automatic weapon. 
 
Rita and her younger sister Andrea with their father. 
 
Rita as a teenager in her scout’s uniform in school
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DIGITALT PROGRAM 
UNDERVISAR I BIBELN
SAT-7 KIDS har nu ett program som heter With Zack (Tillsammans med 
Zack),och som använder sig av modern datateknik för att kommunicera med 
dagens datorkunniga unga tittare. 

Vår tids snabba digitala värld kräver en kreativitet 
om man ska kunna nå ut till den unga generationens 
tittare med bibelundervisning. Under hösten 
kommer SAT-7 KIDS att lansera ett program, det 
första i sitt slag, som heter With Zack, som har en ny 
och djärv strategi. 

Värd för programmet är det 14-åriga stjärnskottet 
Zack Dabbour. Han tar avancerad teknik till hjälp 
för att genom tecknade, rörliga bilder ge liv åt 
bibelberättelserna.

En undervisning som fångar
Den tekniska uppläggningen är det som mest 
utmärker programmet och gör det så speciellt. I 
stället för att spelas in i en traditionell studio är 
programmet filmat med en ”grön skärm” som 
bakgrund. Denna skärm ersätts senare av animerade 
bilder, vilket gör att Zack kan berätta historierna 
genom rörliga grafiska figurer som dyker upp runt 
omkring honom. Upplägget är tänkt att tilltala barn 
av idag som ofta är oerhört influerade och vana vid 
sådan här teknologi.
Zack är mycket entusiastisk över showens 
konstruktion. Han säger: ”Tittarna kommer 
helt säkert att få behållning av programmets 
engagerande och undervisande uppläggning. De 
rörliga animerade bilderna är det mest intressanta 
– bakom mig spelas en berättelse upp och ibland 
flyttar jag omkring sakerna med händerna.” 

Stor potential för barns och nykristnas utveckling 
Zack är son till den välkände SAT-7 ARABIC:s 
programvärd Dr Imed Dabbour. Zack har fått 
utbildning i drama och tv-presentation och 
With Zack är det första programmet där han är 
programvärd.

Även om With Zack i första hand är tänkt för barn 
kan det ändå vara till god hjälp för äldre tittare, 
särskilt nykristna, som kan dra nytta av den bibliskt 
grundade undervisningen. Det första avsnittet ger 
en helhetsöversikt av Bibeln. De följande avsnitten 
handlar om berättelser och personer i Gamla 
Testamentet. Programmet riktar sig i första hand till 
tittare i Nordafrika eftersom det är en nordafrikansk 
dialekt av arabiska som huvudsakligen talas, men det 
kommer även att förstås av och  relatera till tittare i 
övriga områden av MENA-regionen.
Ingen kan tvivla på passionen som den unge 
presentatören känner för att förmedla sin stora 
bibelkunskap till tittarna, då särskilt till barnen. Han 
säger: ”Jag försöker influera dem genom att ta upp 
de bibliska berättelserna på ett humoristiskt sätt, så 
de får lust att se programmet och lära sig mer om 
Gud. Jag vill verkligen dela Evangeliet med barn och 
familjer i arabvärlden så att de kommer till tro på 
Jesus Kristus.”  

Jag vill verkligen 
dela Evangeliet med 
barn och familjer i 
arabvärlden så att 
de kommer till tro på 
Jesus Kristus.

”



EN GENERATION I 
RISKZONEN

Sedan starten i mars 2015 har My School gett 
skolundervisning till miljoner av flyktingar, 
internflyktingar och andra utblottade i arabvärlden 
som inte kan gå i vanlig skola. My School erbjuder 
kompletterande utbildning vars syfte är att förbereda 
unga tittare för att längre fram kunna gå i skola, 
antingen i deras hemland eller dit de flytt, och att 
stödja elever som deltar i formell undervisning.

Den lyckade första fasen av undervisningen i 
My School  bestod under 2015 av 90 avsnitt för 
Kindergarten 3 i ämnena engelska, arabiska och 
matte. Nu är man i andra fasen som täcker den 
första årskursen i engelska, arabiska, matte och 
naturvetenskap.

Varje dag sänder man ett nytt 90-minuters avsnitt. 
Detta sänds sedan fem gånger i veckan, både på 
SAT-7 KIDS och SAT-7 PLUS-kanalerna, för att 
det ska täcka alla tidszonerna i arabvärlden så väl 
som  i Europa.

Nästa år planerar man att introducera flera nya 
ämnen och utöka åldern för målgruppen så man 
täcker de sex första årens skolgång.

Ett kristet svar på ett stort mänskligt behov
Miljoner barn riskerar att bli ”en förlorad 
generation” på grund av att de är berövade 
möjligheten att få den skolundervisning och 
utbildning som behövs för att bli framgångsrika 
vuxna. Ett alarmerande stort antal av dessa 
”skollediga” barn och ungdomar måste arbeta 
för att försörja sina familjer. Många  tvingas in i 
de mest fasansfulla arbetssituationer, däribland 
varusmuggling och sexuell exploatering. En del av de 
mest sårbara unga människorna rekryteras också till 
att arbeta för väpnade grupper och bli sodater.

miljoner arabiska 
barn riskerar att 
inte få någon 
skolundervisning. 

Mer än   
 21
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Denna sida: Ett avsnitt av My School  
filmas i SAT-7 KIDS:s studio i 
Libanon.

Nästa sida: Programvärden 
Petra Charabaty (vä) och SAT-7 
KIDS:s sändnings- och speciella 
projektkoordinator Andrea 
Elmounayer (hö).

Miljoner barn i Mellanöstern har tvingats lämna sina hem på grund 
av våld och blir utan skolundervisning. SAT-7 KIDS:s program My 
School  (Min skola) försöker förhindra att denna sårbara generation går 
”förlorad”.



Jesus sa: ’Älska din nästa som dig 
själv’, och det är precis så vi arbetar, 
genom att lyssna till barnens behov 
och låta deras röster bli hörda.

”

Programmet My School  är ett uttryck för det, genom bön, omsorgsfullt 
genomtänkta gensvaret från SAT-7:s sida på kanske den största sociala 
utmaningen som MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) står 
inför just nu. SAT-7 sticker inte under stol med att de vill försvara de 
mänskliga rättigheterna och alla barns rätt till undervisning, oberoende 
av etnisk bakgrund eller religion. Som en kristen organisation är det en 
förpliktelse att visa förbehållslös kärlek, så som Jesus själv gjorde.

Andrea Elmounayer, sändnings- och projektkoordinator för speciella 
projekt på SAT-7 KIDS, uttrycker  dessa värderingar så här: ”Jesus 
sa: ’Älska din nästa som dig själv’, och det är precis det vi vill göra. 
Vi vill visa vår kärlek till flyktingarna inom vårt område genom att 
lyssna in deras behov och låta deras röster bli hörda. Vi kan bekämpa 
de utmaningar dessa barn möter genom att ge dem en väl uppbyggd 
tv-sänd undervisning som är livsnödvändig för deras personliga tillväxt 
och för deras integration i samhället.”

Bygga starka relationer till befolkningen
Lektionerna i My School utgör en kombination av de lokala 
kursplanerna i den arabiska regionen och passar därför för majoriteten 
av flyktingbarnen. På så sätt kan eleverna göra framsteg antingen 
de stannar kvar i sitt hemland eller så småningom flyttar tillbaka 
hem. Andrea säger vidare: ”Med tanke på flyktingarnas situation 
riktar vi inte in oss på en speciell åldersgrupp, utan tillhandahåller 
grundläggande undervisning som varje barn utan skolgång behöver, 
antingen de flytt sina hem eller bara råkar vara sämre lottade.”
För att samordna aktiviteterna, utveckla en täckande kursplan och 
hålla sig à jour med de ständigt skiftande omständigheterna är 
SAT-7 inbegripna i samtal med partners på fältet och existerande 
skolor. Alla organisationer erkänner betydelsen av SAT-7 KIDS och 
i synnerhet My School, som uppvisar en unik förmåga att nå ut till 
tvångsförflyttade grupper på ett kreativt och effektivt sätt. SAT-7 söker 
att ytterligare utöka antalet partners på fältet, så det blir möjligt att på 

ett framgångsrikt sätt distribuera undervisningsmaterial till alla som 
behöver det.

Samarbetet har hittills resulterat i att man fastställt kompletta 
kursplaner som täcker de första tre årens skolgång. Nyligen har man 
också introducerat speciella praktiska avsnitt mellan lektionerna. 
Andrea säger: ”Som gensvar på de trauman och problem som vår 
målgrupp kanske upplever har vi utökat programmen med fyra  nya 
segment: ett i teckning, ett vetenskapligt experiment, en terapeutiskt 
berättande och ett livsstils avsnitt.”

Undervisningsmetoder
Hittills har My School  varit en succé, vilket Andrea tror beror på två 
faktorer: dels programvärdarna, som är professionella lärare, och dels 
den avancerade utbildningsfilosofin som ligger bakom programmen. 
Andrea säger att programmen inriktar sig på att exponera barnen för 
en massa tillfällen då de ”kan få möjlighet att lyssna, bli hörda, tänka, 
analysera och lösa problem, samt att lära sig fatta bättre beslut och göra 
bättre val i livet så de kan gå en ljusare framtid med bättre livskvalité till 
mötes.”

Programmet har byggt starka relationer till tittarna. Andrea säger att 
det ”är en milstolpe för SAT-7 KIDS, något som inte hade varit möjligt 
utan det samspel, kärlek och engagemanng som tittarna visat. Dessa 
saker har varit den största inspirationskällan för oss under den här 
resan. Vi har fått mycket värdefull feedback och har kunnat besvara 
alla som hört av sig individuellt.” 
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Under några få minuter av Parastoos hektiska 
arbetsdag talade vi med henne om hur hon 
inspirerats för det här nya progrmmet och vad hon 
har som mål för det.

Vad inspirerade dig att göra ett live program för 
flickor?
Kvinnor och flickor i Iran och Afghanistan är inte 
jämställda med männen. I Afghanistan går de flesta  
flickor inte i skolan. I Iran löper barn från fattiga 
familjer en risk att tvingas till barnarbete. Även 
familjer som har det bättre ställt har inte altid råd att 
låta sina döttrar gå i skolan.

Vi kan ge de här flickorna något som de är i 
desperat behov av: en möjlighet att lära sig och tala 
om saker som annars inte berörs, och göra det med 
ett kristet perspektiv. Persisk TV har inga liknande 
program. 

Vilka ämnen tar du upp till diskussion?
Vi vill diskutera angelägna saker som berör den här 
åldersgruppen, till exempel ensamhet, mobbning, 
utanförskap, och hur de kan skydda sig själva. Det 
är mycket vanligt att unga kvinnor blir sexuellt 
utnyttjade, men i den persiska kulturen talar man 
aldrig om sådant. Vi kan inte gå in på detta på 
djupet, men vi kan få igång en dialog och verka för 
att dessa frågor inte ska vara belagda med någon 
skam, vilket de är i den här kulturen.

Vi vill också öppna upp för att diskutera den 
osäkerhet flickorna känner när det gäller deras eget  

utseende och uppmuntra dem att se positivt på sin 
kropp. Många flickor i Mellanöstern går igenom 
skönhetsoperationer eller svälter sig för de skäms 
för sitt utseende. Förutom diskussionerna innehåller 
programmet hälsoråd, tips på relevanta böcker, 
filmer och olika slags pyssel.

Vad för infallsvinkel tänker du ha när du tar 
upp sådana här kulturellt känsliga ämnen?
Mitt mål är inte bara att ge tittarna information 
utan också att ha ett samspel där flickor kan ringa in 
anonymt och be om råd så vi kan bli till hjälp där vi 
kan. På så sätt kan SAT-7 PARS-teamet få en bättre 
förståelse för den  situation som råder för flickor och 
unga kvinnor i Iran.

Vi närmar oss ämnena från ett bibliskt, socialt och 
psykologiskt perspektiv. Vi vill ge dem en balanserad 
och varierande helhetssyn på livet som ger dem 
något att tänka på. Framför allt vill vi att dessa 
flickor ska veta hur dyrbara de är i Guds ögon.

Ser du på dig själv som en storasyster till 
dessa unga kvinnor?
Nej då. Jag vill vara som en vän och vara mig själv. 
Jag vill inte ses som en storasyter som vet allt, för det 
gör jag ju inte helt enkelt! Jag vill att de ska veta att 
jag är en av dem. Jag är här för att lyssna och för att 
vi tillsammans ska angripa problemen.

Man planerar att starta direktsändningarna i 
december 2016.  

Persisk TV har inga 
sådana program.

Vi kan ge dessa 
flickor det som de är i 
desperat behov av: en 
möjlighet att lära sig  
och tala om saker som 
annars inte berörs, och 
göra det med ett kristet 
perspektiv

”

ETT TJEJIGT PROGRAM FÖR 
UNGA PERSISKA FLICKOR 
Presentatören Parastoo Poortaheri planerar tillsammans med SAT-7 PARS ett 
nytt direktsänt program som kommer att ge livsviktigt stöd till flickor 8-15 år.



Det allra första direktsända barnprogrammet på SAT-7 TÜRK uppmuntrar 
unga tittare till att leva glädjefyllda, moraliskt rätta och disciplinerade liv. 
Morning Joy (Morgonglädje) startade i juni 2016 och sänds i två timmar varje 
vardagsmorgon.

Programvärdarna Ecem Okcular och Merve Alışır både 
roar och undervisar 5-12-åringar genom drama, konst, 
pyssel, tecknade serier och bibelundervisning på turkiska.
Ett motto med baktanke

Programmet har som motto “Love, work hard, and 
be true” (Älska, arbeta hårt, och var sann). När man 
frågade Merve vad som inspirerat henne att kalla 
det så svarade hon: “Om vi ska åstadkomma något i 
livet måste vi vara kärleksfulla, arbeta hårt och vara 
sanna människor. Världen delar gärna in människor i 
stereotyper, till exempel ‘den killen är smart’, eller ‘den 
tjejen är snygg’. Det vill vi ändra på. Den smarta killen 
kommer ingenstans om han inte arbetar hårt. Skönhet 
betyder inget om man inte har kärlek. Vi måste lära 
barn att det som finns på insidan betyder minst lika 
mycket som det som finns på utsidan.”

Merve och Ecem vill få in barnen på rätt kurs i livet 
där de kan leva ett liv i glädje. ”Vi har sett hur viktiga 
de här principerna varit i våra egna liv, så vi måste vara 
förebilder för nästa generation,” säger Ecem. ”Jesu 
kärlek och det äkta liv han levde visar på värderingar 
som vi vill förmedla till barnen.”

Positiva förebilder
Ecem spelar tre olika karaktärer i Morning Joy: sig 

själv, ett barn som heter Ege och en mormor. Ege är 
ett nyfiket barn som vill veta allt. Hon ställer frågor 
till Merve å tittarnas vägnar. Mormor berättar för 
barnen hur världen har förändrats under tidens gång. I 
programmets första avsnitt visade mormor en gammal 
telefon och förklarade hur den fungerade och jämförde 
den med dagens mobiltelefon.
Tanken bakom att ha olika karaktärer är att man vill 
uppmuntra barnen att ställa frågor och att lära av 
alla åldrar, vilket gör att man kan älska och respektera 
varandra utöver generationsgränserna. 

Ett framåt par
Ecem har tidigare arbetat med barnteater. Innan hon 
kom till SAT-7 TÜRK uppträdde hon för över en miljon 
barn. Merve är själv mamma och har erfarenhet av att 
arbeta med barn. Ecem och Merves vänskap, entusiasm 
och energi fängslar de unga tittarna och fångar deras 
fantasi.
”Innan vi hade vår första repetition anförtrodde vi 
varandra vilka gåvor vi hade och vilka svagheter vi 
upplevde inför att uppträda i rutan,” säger Merve. 
”Att dela med oss till varandra gör att vi kan fortsätta 
att jobba bra som ett team och stödja varandra under 
sändningarna.” 

”ÄLSKA, ARBETA HÅRT 
OCH VAR SANN”

Programvärdarna Ecem (vä) och 
Merve (hö) producerar Morning joy i 
SAT-7 TÜRK:s studio.
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NETWORK 2017
Nästa Nätverkskonferens kommer att hållas den 29-31 mars 2017 
i Beirut, Libanon. Skriv upp det i din almanacka. Vi ser fram emot 
att se dig där så vi kan dela med oss till dig om hur Gud fortsätter 
att förmedla kärlek och hopp till människorna i Mellanöstern och 
Nordafrika genom SAT-7:s satellitkanaler.
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JAG ÄR 
SAT-7
MAJID MASOULEH 
SAT-7 PARS:s manusförfattare och pro-
gramvärd
Vad innebär ditt arbete på SAT-7 PARS?
Jag ansvarar för innehållet i SAT-7 PARS:s barn- och 
ungdomsprogram. Jag skriver manus på persiska och leder också de 
direktsända programmen.

Vad hade du för jobb innan du kom till Sat-7?
Jag arbetade för en ingenjörsfirma i Iran.

Varför gillar du att jobba med SAT-7?
Att jobba med SAT-7 är inte bara ett jobb – det är ett sätt att tjäna 
Gud. Vi har möjlighet att introducera den kristna tron i Iran, 
Afghanistan och Tajikistan. Vi finns till för att hjälpa barn att växa 
genom att ge dem ett hoppets budskap. De kan få ett större inflytande 
i andras liv om de växer upp och blir pålitliga människor.

Berätta något om din andliga resa tills nu!
Jag tackar och prisar alltid Herren när jag tänker på Hans planer 
för mitt liv. För 13 år sedan frågade jag Gud: ”Varför är jag här på 
Cypern?” Då använde Gud mig för att hjälpa medlemmar i min 
egen familj. Nu förtröstar också de på Herren. Han har också gjort 
så jag har kunnat tala till tusentals barn på persiska och genom våra 
program visa dem att Jesus älskar dem.

Om du kunde sitta ner med Jesus idag, vad skulle du då vilja 
fråga honom?
Jag skulle fråga: ”Känner du mig?” För mig känns det väldigt viktigt 
att veta att Han erkänner mig som sitt barn, sin son. Jag skulle också 
fråga om jag är på rätt väg i min efterföljelse så att jag förverkligar de 
planer Han har för mitt liv.  

Vi når ut till fler turkar
SAT-7 TÜRK sänder nu till fem miljoner turkar som tittar på 
TV genom D-Smart, en privat satellitsändare. Sedan 2015 har 
man också sänt via Turkiets statliga satellit Türksat. Genom att 
nu, som den 157:e kanalen, även sända på D-Smart, betyder det 
att vi har en potentiell tittarskara på 55 miljoner.

Sändningschefen Gökhan Talas säger: ”Det här är ett viktigt nytt 
steg för SAT-7 TÜRK. Det är fortfarande ett under att vi över 
huvud taget kan sända. Det är svåra tider i Turkiet just nu, och 
just därför finns vi här för att betjäna det landet. Gud verkar där.

Kanalens 
hemsidor
 

SAT-7 ARABIC      www.sat7.com 

SAT-7 KIDS                 www.sat7kids.com 

SAT-7 PARS                 www.sat7pars.com 

SAT-7 TÜRK                 www.sat7turk.com 

SAT-7 PLUS                 www.sat7.com

Europa                 europe@sat7.org 

Storbritannien  uk@sat7.org 

USA                     usa@sat7.org 

Kanada               canada@sat7.org 

Sydamerika        southamerica@sat7.org 

Sydafrika           southafrica@sat7.org   

Kontakta 
oss

(ARABISKA)

(ARABISKA)

Hur man hittar SAT-7
SAT-7 ARABIC   Nilesat (E7WA) at 7° väst, 11.355 GHz Vertikalt;       

                              Mellanösten & Nordafrika

SAT-7 KIDS         Nilesat (E7WA) at 7° väst, 11.355 GHz Vertikalt;  

                              Mellanöstern och Nordafrika 

SAT-7 PARS         Eutelsat Hot Bird 13B at 13° öst, Txp 122, 10.949 GHz 

                              Vertikalt; Mellanöstern, Nordafrika och Europa

SAT-7 TÜRK        Turksat 4A at 42° öst, 11.824 GHz Vertikalt; Turkiet,    

                             Europa och Centralasien 

SAT-7 PLUS         Eutelsat Hot Bird 8 at 13° öst, 12.380 GHz Vertikalt;       

                               Mellanöstern, Nordafrika och Europa



Kursen blev en ögonöppnare och en pedagogisk 
upplevelse för de 10 ungdomarna och väckte en 
önskan inom dem att tjäna och medverka till att ge 
barn i Mellanöstern ett hoppets budskap.

”Jag visste inte att det var så dåligt ställt i det här 
områdena”, sa Olivia Ojala, en 20-årig volontär.  
16-åriga Sonja Olli tillade: ”Den här utbildningen har 
definitivt influerat min syn på Mellanöstern. Där finns 
så många små barn som behöver Gud i sina liv.”
Den unika kursen hjälpte volontärerna att förstå att vi 
alla kan använda våra individuella gudagivna gåvor 
i arbetet med att sprida evangeliet. De flesta av dem 
hade redan en önskan att finnas med i kristet arbete, 
men visste inte så mycket om vad det kunde innebära. 
Så här säger gruppledaren Emmi Vanhanen: 
”Många unga människor tror att man måste vara 
sjuksköterska, pastor eller lärare om man vill resa till 
något annat land och göra kristet arbete. Jag hoppas 
att den här tiden visat dem att man kan bli missionär 

oberoende av vad man studerat tidigare.”
Ett syfte med kursen var också att inspirera  de 
ungdomar som kanske ännu inte bestämt sig för vad 
de vill göra i livet. ”Vårt mål är att entusiasmera unga 
människor till att använda sina gåvor i Guds rike,” 
säger kursens samordnare Mikael Tunér, som arbetar 
med en finländsk partner till SAT-7 PARS.  ”Det 
finns många möjligheter att komma till SAT-7 som 
volontär.”

Presentatören Parastoo Poortaheri säger: ”Vi vill i 
första hand hjälpa ungdomarna att se vad deras gåva 
är och i andra hand lära dem hur man arbetar med 
mediamission.” Programmet som sändes blev också 
till stor uppmuntran för SAT-7 PARS tittare. ”Det 
var en fanastisk och mycket inspirerande dag,” säger 
Parastoo. ”Tittarna uppskattade programmet och 
förstod att de har vänner runt om i världen som inte 
är iranier men som verkligen bryr sig om dem och ber 
för dem.”  

SAT-7 har ett antal öppningar för den som vill 
ge av sin tid, kunskap och färdigheter. Många av 
volontärerna som kommer till oss har ekonomiskt 
understöd av en församling eller kristen 
organisation. Kanske du, eller någon du känner, blir 
vår nästa volontär?

Kasper Breindahl från Danmark flyttade till Cypern 
för att jobba som volontär på SAT-7 PARS där 
han både filmar och lär sig att producera program. 
Han säger: ”Trots att jag inte förstår farsi eller vad 
presentatören säger när vi filmar, så förstår jag att 
programmen utövar ett stort inflytande på tittarna. 

För mig innebär tiden här inte bara att jag kan 
utveckla mig inom mediaproduktion, men också en 
möjlighet att uppleva en helt ny kultur. Jag känner 
mig priviligierad att vara en liten del av SAT-7:s 
stora arbete.”

Läs mer om hur du kan bli en volontär 
genom at besöka www.sat7.org, eller skicka 
din CV plus ett brev till hr@sat7.org

SAT-7 PARS INSPIRERAR 
UNGA VOLONTÄRER 

VILL DU BLI VOLONTÄR? 

Under den gångna sommaren kom en ungdomsgrupp från en församling 
i Finland på besök till Cypern för att delta i en kurs ledd av SAT-7 PARS. 
Tonåringarna fick tillsammans med ledare, kameramän och programvärdar lära 
sig att producera ett avsnitt av ett direktsänt barnprogram. 
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Programledare Parastoo Poortaheri tar 
en selfie med de finska tonåringarna 
och SAT-7 PARS studiobesättning i 
Limassol, Cypern. 



FACEBOOK            SAT7Network 

TWITTER                @SAT7Network 

YOUTUBE              SAT7Network 

LINKEDIN              SAT-7

SAT-7 International 
P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org 
www.sat7.org

”KÖP EN TV OCH TITTA 
PÅ DEN DÄR KRISTNA 
KANALEN!” 
Eli är en turkisk kristen som är född i Turkiet men nu bor i London 
där han har en livsmedelsaffär med etniska varor. Han har växt i sitt 
kristna liv med hjälp av SAT-7. 

När Eli först hörde om SAT-7 TÜRK 
upplevde han det som Guds ledning. “Herren 
sa till mig: ‘Köp en TV och titta på den där 
kristna kanalen!’” Sedan dess har han inte 
bara blivit en regelbunden tittare utan har 
också uppmuntrat andra turkar att ta in 
kanalen.

En oskattbar gåva
Eli är född och uppväxt i Turkiet men 
kom med sina föäldrar till London i sena 
tonåren. Han kommer inte från en religiös 
familj. Nu är han gift och äger ett företag, 
en livsmedelsaffär med etniska varor. Trots 
att han både lyckats väl i livet och i affärer 
kände han ändå alltid att det var något som 
fattades. 
År 2013 mötte han en turkisk pastor som 
vände upp och ner på hela hans värld genom 
att ge honom ett Nya Testamente. ”Mitt 
liv förändrades från det ögonblicket då jag 
började läsa det,” säger Eli. ”Det var den 
bästa gåva jag någonsin fått.”

En hungrig lärjunge
Eli började gå till pastor Emres kyrka och 
döptes så småningom. Sedan dess har 
han läst kristen litteratur och blivit mycket 

engagerad i församlingen. Han har till och 
med gjort flera resor till Turkiet för att få 
en länk till kyrkor där. ”I april var jag i Aya 
Yorgi-kyrkan dit det kommer kristna från 
hela Turkiet och Europa för att mötas. På en 
enda dag gav vi ut mer än 3,000 biblar och 
fick be för många människor. Det var en av 
de lyckligaste dagarna i mitt liv.”

Att hitta SAT-7 TÜRK
Det var pastor Emre som introducerade Eli 
till SAT-7 TÜRK. Nu tittar Eli på kanalen 
hemma tillsammans med sin fru, men har 
också på den i affären så att även hans 
kunder kan få behållning av den. “Jag tittar 
på bibelstudieprogram och kristna filmer. 
Alla programmen hjälper mig att växa i min 
tro.”

Fram tills nu har Eli berättat om SAT-7 
TÜRK för mer än 50 människor och han vet 
att åtminstone 20 av dem nu är regelbundna 
tittare. “Jag tycker om att träffa bröder och 
systrar från olika kyrkor,” säger Eli. “Det är 
Guds plan. Därför är jag så glad att hjälpa 
till där jag kan. Jag hade ingenting innan jag 
kom till Kristus, men nu har jag allt.”  

Jag har en Bibel 
under disken i affären 
så jag kan läsa när 
jag är ledig. Jag vill 
kontinuerligt odla min 
vänskap med Gud mer 
och mer så den växer.

”


