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TILLSAMMANS I 
MISSIONSUPPDRAGET  
ÅRETS INTERNATIONELLA MISSIONSPROJEKT

I söndagsskolan kan vi tillsammans med barnen erfara att vi är del av 
en världsvid kristen gemenskap. Som Guds familj har vi syskon över 
hela jorden. De som vill tro på Jesus har Gud gett rätten att kallas 
Guds barn! Syskon kan vara både lika och olika varandra, där finns 
kärlek och samhörighet, samtidigt som man kan tycka olika om saker. 
Tillsammans är vi och systrar och bröder i andra länder kallade till 
Jesus och sänds ut i missionsuppdraget. Vi hör ihop och delar med 
oss av det vi har – materiellt, andligt, socialt – gläder oss och sörjer 
med varandra. ”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla 
med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men 
var för sig är vi lemmar som är till för varandra” (Rom 12:4-5). 

Alla barn har rätt till tro!
Det här läsåret fortsätter missionsprojektet att utgå ifrån 
barns rättigheter och hur det rör livet med Jesus och som 
världsvid kyrka. På så vis kan alla barns lika värde betonas. 
Barn från olika länder och sammanhang kan lära av 
varandra och förhoppningen är att det blir ett möte i tro 
och liv över kultur- och landsgränser. Under läsåret 19-20 
kommer höstterminen att handla om rätten till religions- 
och övertygelsefrihet och på vårterminen om rätten till 
fred. Hos flera av våra partners finns ett aktivt fredsarbete 
då de verkar i konfliktdrabbade områden, och vad vi kan 
göra för att leva i fred med varandra som kristna och som 
världsmedborgare är ständigt aktuellt. Varje barn behöver 
något och någon att hoppas på!

Vad betyder tro för barnen i söndagsskolan? Och för 
barnen i våra systerkyrkor? Sverige är ett av världens mest 
sekulariserade länder där tro och religion hänvisas till något 
privat och individuellt. Religion är inte direkt synligt i 
samhället, och finns till exempel inte lika tydligt i språkbruket 
eller i seder, såsom i länder där Gud är en självklar del av 
vardagen och hela livet. Ett barn i Sverige som har en tro kan 
bli bemött utifrån att det är ett intresse som man endast ägnar 
viss tid en viss dag. Den här terminen kan ni ta tillfället att 
utforska mer hur tron tas i uttryck för barn i och från olika 
länder. Låt barn eller vuxna som kommer från andra länder 
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berätta. Finns det uttryckssätt och traditioner som vi kan inspirera varandra 
i för att upptäcka mer av vem Gud är? 

Tro och lika värde
Kristendomen och kyrkans tradition förvaltar, i den världsvida, universella 
kyrkan, en sammanhängande och meningsbärande berättelse, en 
begreppsvärld och ett språk som har stor betydelse för många människor 
i det andliga livet. I den stora berättelsen skapas människan till Guds 
avbild.  Hon är unik och med ett oändligt värde som ligger till grund för 
den respekt och integritet varje barn har rätt till. Att ha samma rättigheter 
och lika värde handlar om respekt för andra (Kempe). Jesus Kristus 
ställer barnet i centrum i ord och handling och bekräftar barnets tro och 
andlighet.

Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen 
kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva 
små som det här barnet är störst i himmelriket. 

Matt 8:3-4
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AKTIVITETER MED 
MISSIONSTEMA
• Kollekt med bildspel
• Uppdrag: baka 

chapati
• Kollekt med film: Tro 

i Tanzania
• Uppdrag: gör en egen 

föreställning

Artikel 14: Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, 
eller ingen alls.

Barnkonventionen

Några korta fakta om barn, religion och andlig utveckling
• Enligt FN:s barnkonvention artikel 14 har barn rätt till religions- och 

övertygelsefrihet – till exempel rätten att vara en del av gemenskapen 
inom en religion eller övertygelse och att delta i högtider eller 
gudstjänster.

• Enligt de mänskliga rättigheterna har föräldrar och vårdnadshavare 
rätt att ge sina barn religiös och moralisk undervisning och att leva ett 
familjeliv i enlighet med sin övertygelse. 

•  Enligt barnkonventionen ska föräldrarnas vägledning i fråga om 
religion eller övertygelse ges på ett sätt som överensstämmer med 
barnets utveckling. Barn bör få större frihet allt eftersom de blir äldre 
och mer mogna. 

• Frågan om hur mycket självständighet och mental mognad som 
tillskrivs barn under barndomen varierar kraftigt mellan olika kulturer 
och sammanhang. Men, barnkonventionen fastställer en universell 
norm för hur föräldrar bör uppfostra sina barn: undervisningen om 
en religion eller övertygelse får inte skada barnets fysiska eller psykiska 
hälsa eller utveckling.

• Det finns många exempel internationellt på när både föräldrarnas och 
barnens rättigheter kränks. För att nämna ett par så har regeringarna 
i vissa centralasiatiska länder förhört och trakasserat barn i skolåldern 
som besöker moskéer och kyrkor eller deltar i aktiviteter som till 
exempel sommarläger. Barn har också blivit utsatta för offentliga 
fördömanden i skolan. 

• I FN:s barnkonvention artikel 6 står det om barnets rätt till utveckling 
och då avses både fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och 
social utveckling. Den svenska barnkommittén (tillsatt av regeringen) 
har vid ett flertal tillfällen betonat att barnets rätt till utveckling skall 
genomsyra genomförandet av hela barnkonventionen, därmed också 
den andliga utvecklingen.

• Barnkommittén betonar bland annat skolans ansvar för att främja 
andlig utveckling. Att andlig utveckling främjas kan exempelvis 
betyda att barn känner vördnad och respekt för livets början och 
slut, att barn får ett språk för att kunna bearbeta egna viktiga 
livsfrågor kring mening, skuld och förlåtelse och lär känna religiösa 
förhållningssätt till livet och tillvaron. 

Källor: SMC, 2017. SOU 1997:116. Kempe, SKT 10/2015.
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Hur kan vi vara med och förändra? 
Här är några exempel på hur BIAL stöttar barns rätt till tro i olika länder

Barns rättigheter i Tanzania
I Tanzania finns BIAL:s två egna missionärer som båda brinner för barns 
bästa! ”Mwalimu/lärare” Ulf  Ekängen bor i Dodoma och arbetar på 
stiftet med att leda seminarier för ledare inom kyrkans verksamhet om 
barns rättigheter ur olika perspektiv. Ulf undervisar i kristendom på 
skolor. I Tanzania är det kyrkor, liksom moskéer, som ansvarar för att 
ge undervisning till barnen om respektive religion. Ulf har också nära 
kontakt med en massajby där de flesta bybor är kristna. Där finns strävan 
att bevara goda massajseder i det nya livet som kristen. Nora Sandahl bor 
med sin familj i Iringa. Där arbetar hon bland annat med att stödja Iringa 
stifts arbete i att utveckla familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. 
Hon undervisar och leder seminarier för söndagsskolledare och andra 
barnledare i församlingar. 

Tro, hopp och kärlek i Mellanöstern och Nordafrika 
I Mellanöstern och Nordafrika är endast en liten del av befolkningen 
kristna, och de kristna minoriteterna lever ofta under förföljelse. För att 
stärka de kristna där sänder den kristna tv-kanalen SAT-7 program dygnet 
runt på arabiska, farsi och turkiska. Stationen har drygt 21 miljoner 
regelbundna tittare. 

ANDRA RESURSER 
FÖR DIG SOM ÄR 
LEDARE
• På BIAL:s hemsida 

www.bial.efs.nu hittar 
du mer information 
om BIAL-projekten 
och fler förslag på 
aktiviteter.

• I Resurser i planerings-
verktyget finns artiklar 
med mera på temat.  
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Söndagsskolans gåvor 
kan sättas in på EFS 
bankgiro 900-9903. 
Märk insättningen 
med ”BIAL”. Självklart 
är det möjligt att 
även stödja andra 
missionsprojekt, om ni 
hellre skulle vilja det.

Kanalen SAT-7 KIDS vill möta barns sociala, känslomässiga och andliga 
behov genom undervisande och underhållande program på arabiska. 
År 2017 startades SAT-7 ACADEMY som ett komplement till lokala 
skolor. Den nya kanalen vill på ett holistiskt sätt skapa ett interaktivt 
rättighetsbaserat forum av och för unga. På så sätt vill SAT-7 ingjuta 
hopp, stötta den kristna minoriteten och verka för ett fredligt samhälle för 
unga att växa upp i, över religionsgränser. Läs mer på www.sat7.org  

Hem för barn i Indien
I Indien, som styrs av det hindunationalistiska partiet BJP, lever kristna 
i minoritet (2,3 %) och i flera delar av landet attackeras kristna. Alliance 
Defending Freedom (ADF) rapporterar att attacker mot kristna skett 
nästan dagligen i början av året, då flera barn skadats, och de varnar för 
att förföljelsen av kristna eskalerar. EFS har kontakt med den indiska 
kyrkan i Madhya Pradesh som driver barn- och skolhem. Dessa är ett 
skydd för barn som behöver men inte kunnat fosterhemplaceras. BIAL 
stöttar ett barn- och skolhem i Shahpur. Där bor barn, mestadels flickor, 
i åldrarna 5 år och uppåt. Barnen får, förutom undervisning i teoretiska 
skolämnen, utbildning i praktiska ämnen som ökar möjligheten till arbete 
när de fyllt 18 år. De ges bibelundervisning och lär sig kristna sånger. 
Kyrkan har upplevt motstånd från staten som för ett par år sedan förbjöd 
kyrkan att driva ett av sina barnhem just på grund av att de var kristna. 

Så här stöttar ni missionsprojektet
I insamlingen till BIAL fördelas de pengar som kommer in där de bäst 
behövs. BIAL-satsningen i skatten innebär alltså att informationen kring 
mission fokuserar på vissa projekt och länder, men att de pengar som 
samlas in fördelas mellan alla BIALs projekt. 
Söndagsskolans gåvor kan sättas in på EFS bankgiro 900-9903. Märk 
insättningen med ”BIAL”. Eller swisha till BIAL: 123 421 68 91. 
Självklart är det möjligt att även stödja andra missionsprojekt, om ni 
hellre skulle vilja det.


