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Mission possible!  

SoulMate betyder själsfrände och är ett insamlingskoncept i Soul Children där vi som 
en del av Soul Children-familjen får vara med och samla in pengar till barn och 
ungdomar i andra länder. Med ett världsvitt perspektiv på tro, kyrkans liv och barns 
olika livsförhållanden både uppmuntras och utmanas vi, som individer och kyrka, i 
vad det är att leva ett missionellt liv – att i ord och handling sprida budskapet om 
Jesus som frälsare och försonare. Att leda barns känsla till medkänsla och solidaritet 
är viktigt i missionsuppdraget. Som ledare kan vi hjälpa barnen att förstå att världens 
resurser inte är rättvist fördelade, men det finns en möjlighet att dela med sig och 
göra skillnad. Hösten 2018 sätter SoulMate fokus på Eritrea och barns rätt till 
utbildning och god hälsa. Genom EFS och Salts gemensamma koncept för barn, 
BIAL - Barn i alla länder, så kommer insamlingen att göra världen bättre för barn!  
 

Barn i Eritrea 

Eritrea är en stat i östra Afrika som har en kustremsa mot Röda havet. Huvudstaden i Eritrea 
heter Asmara och landet blev självständigt 1993. I juli 2018 slöts ett viktigt fredsavtal med 
grannlandet i Etiopien efter 20 års krig. Det har gett nytt hopp om god utveckling för landet.  
I Eritrea är den typiska maträtten injera med kryddiga grytor och kaffet avnjuts bäst i en 
traditionell kaffeceremoni. Musiken är ofta pentatonisk och det finns flera populära sångare. 
Elsa Kidane och Helen Meles är två kvinnliga artister som drar mycket publik! Nahom 
Yohannes är en ny yngre stjärna! (De finns på Spotify!) 

Det finns ingen folkräkning i Eritrea sedan 1991, men 3,2 miljoner beräknas bo där och 65 % 
av befolkningen lever på landsbygden. 55 % är under 18 års ålder. Barn och kvinnor är 
särskilt i riskzonen för undernäring och återstående effekter av årtionden av krig begränsar 
barns fysiska tillväxt och utveckling. Många av Eritreas befolkning hotas av ojämlik tillgång till 
mat, hälsovård, utbildning, socialt skydd och sysselsättning. Inte bara fattigdomen utgör hot, 
utan även naturrelaterade faror, och förflyttning av landminor. I ett land drabbat av fattigdom 
är det en fara för livet när barn får diarré, malaria och lunginflammation.  
Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Eritrea, UNICEF, SVT. 



 

 

Kyrkans uppdrag i Eritrea 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, ELCE, spelar en 
viktig roll i det eritreanska samhället som den enda officiellt 
registrerade och accepterade protestantiska kyrkan i 
landet. Historiskt sett har kyrkans skolor och kliniker haft 
en viktig funktion för Eritreas utveckling. De flesta av dessa 
institutioner är nu överlämnade till regeringen och kyrkans 
arbete för utveckling sker mer indirekt via församlingarnas 
arbete på lokalplan. Flera flyktingar har kommit till Sverige 
från Eritrea och kristna eritreaner har etablerat sig och är 
delaktiga i församlingsliv här i Sverige. I år arrangerades i 
Stockholm den första ungdomskonferenser inom ELCE i 
Europa för unga med rötter i Eritrea.   

 

Vart går pengarna i SoulMate Eritrea? 

Dövskolor i Keren och Asmara 

De dövas situation i Eritrea är som på många andra platser i världen mycket svår. De 
diskrimineras och har inte samma rättigheter som hörande. Evangelisk-lutherska kyrkan har 
som mål att genom två skolor i städerna Keren och Asmara ge möjlighet för döva barn att gå 
i skolan. De ger unga yrkesutbildning och lär dem att tjäna sitt eget uppehälle och att vara 
del av samhällslivet. Genom skolorna vill de ändra människors attityder till de döva. 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 Kulluku och Gheleb 

På den eritreanska landsbygden finns i Kulluku en 
skola med klasserna ett till fem för runt 200 barn. Ofta 
får eleverna gå långa sträckor för att komma till 
skolan, som har en mycket enkel standard. I Gheleb 
är det ca 180 elever fördelade på årskurs ett till fem. 
Hit är det inte lika lång skolväg, men behovet av 
skolmaterial och mellanmål är lika viktigt här som på 
Kulluku. Båda skolorna har kvinnliga rektorer som 
brinner för uppgiften att ta ansvar för barnens 
undervisning.  

Hälsostation i Kulluku 

Kyrkan driver tre enkla kliniker som betjänar 
människor i ett av de allra fattigaste områdena i 
Eritrea. Det kan hjälpa personer i risk för undernäring 
och farliga barnsjukdomar.  
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SoulMates! Elever på dövskolan i 
Asmara! 



 

 

Kyrkans utbildningsprogram för flickor 

I Mendefera, fem mil söder om Asmara, driver kyrkan ett internat där 20 tjejer från 
landsbygdens byar får möjlighet att bo för att kunna fortsätta studier på high school 
(motsvarande senare högstadiet och tidiga gymnasiet). För många tjejer i byarna väntar 
annars giftermål och att bilda familj om de inte kan fortsätta att utbilda sig.  

 
SoulMate-månaden november – så här går det till! 

November är Soul Children-familjens speciella SoulMate-månad. Då uppmuntras 
körerna att lära sig om ”SoulMate Eritrea” och engageras i att samla in pengar till 
BIAL, som är EFS och Salts insamlingsprojekt för barn. Insamlingssatsningen 
SoulMate innebär alltså att projektet fokuserar på Eritrea, men att de pengar som 
samlas in i Soul Children-kören kommer fördelas mellan samtliga BIAL-projekt.  

Ge till BIAL: EFS bankgiro 900-9903, märk med ”BIAL, SoulMate”.  
Swish-nummer 123 421 68 91, märk med ”SoulMate”. 

 
BIAL vill: 

• ge barn i Sverige ökad kunskap om och stärkt engagemang för mission utifrån 
ett globalt perspektiv. 

• att barn får lära sig om barns rättigheter och livssituation i olika länder.  

• ge barn möjlighet att genom sin egen insamling vara med och göra världen 
bättre för barn. 

Läs mer om BIAL och vilka projekt som stöds på www.bial.efs.nu 

 
 

SoulMate Eritrea-paketet  

Inför insamlingsmånaden får du som körledare tillgång till material för att visualisera 
SoulMate Eritrea genom sång på tigrinja, bilder, affisch med mera. Materialet hittar 
du på bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-children 

  
  We are the Soul Children,  
         we are a family! 


