
 

 

        
 
Alla barn har rätt till liv 
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Tillsammans för andra!  

Soul Mate 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 kan vi uppmuntras i uppdraget – missionen – att dela de goda 
nyheterna om Jesus både lokalt där vi är och tillsammans med andra kristna i 
världen. Som ledare kan vi hjälpa barnen att förstå att världens resurser inte är 
rättvist fördelade, vilket många barn också är väl medvetna om, men också att det 
finns en möjlighet att dela med sig och göra skillnad. Att leda barns känsla inför 
orättvisor till medkänsla och solidaritet är viktigt. Här kan Soul Childrens värderingar, 
som förmedlas genom sången, gemenskapen och andakterna, aktualiseras: Ära Gud, 
hedra människor, se och bli sedd, prägla samhället, äkta glädje och innerlighet.  

Hösten 2020 sätter Soul Mate fokus på barns rätt till liv och utveckling. Genom EFS 
och Salts gemensamma missionssatsning för barn, BIAL - Barn i alla länder, så 
kommer insamlingen att göra världen bättre för barn!  
 

Alla barn har rätt till liv  

Bibeln berättar att varje människa är skapad till Guds avbild, och människan har fått 
uppdraget av Gud att förvalta skapelsen (1 Mos 1:28) och att älska sin nästa som sig 
själv (Mark 12:31). Det betyder att det jag önskar för mig själv, allt det jag har behov 
av, har jag också ett ansvar att försvara för min nästa (min medmänniska). Barn är 
olika men mest av allt lika – alla barn är lika mycket värda, oavsett hur deras tillvaro 
ser ut. Detta är en kristen övertygelse, och är också grundläggande i FN:s 
barnkonvention.  

I FN:s barnkonvention står det:  

• Artikel 6: Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
• Artikel 24: Barn har rätt till hälso- och sjukvård.  



 

 

• Artikel 27: Varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, 
mat och rent vatten. 

• Artikel 38: Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat.  

Globala målen: (2) ingen hunger, (3) god hälsa och välbefinnande, (6) rent vatten och 
sanitet för alla, (16) fredliga och inkluderande samhällen.  

 

Vad är livsnödvändigt?  

När vi pratar om barns rättigheter med unga är det värt att reflektera över vad som är 
en rättighet. Ett bra sätt att komma fram till vad en rättighet är, är att ställa sig 
frågan; är det här ett behov eller ett önskemål? Till exempel att ha en egen iPhone 11 
Pro är ett önskemål, däremot är möjligheten att få information via IT ett behov, 
numera inskrivet i barnkonventionen.  

Ingen hunger 
Alla människor behöver varje dag få äta tillräcklig och näringsrik mat. I 
utvecklingsländerna är cirka en fjärdedel av alla barn undernärda på grund av att de 
inte fått tillräckligt med mat under lång tid. Får inte barn näringsrik mat blir de korta i 
växten och har lättare att få sjukdomar.  

God hälsa 
God hälsa är viktigt för att kunna utvecklas och delta i samhället. Många länder har 
en brist på utbildad vårdpersonal och tillgänglig sjukvård på landsbygden. Det leder 
till att människor dör av sjukdomar som skulle gå att bota. I världen har människors 
hälsa förbättrats sedan 1990, exempelvis har antalet barn som dör under fem år 
minskat med 50%.  

Rent vatten 
Vatten är livsviktigt för allt som lever på jorden. Vatten 
behövs för att kunna odla mat och är ett grundläggande 
behov för människors hälsa. En tredjedel av världens 
befolkning har fortfarande inte tillgång till rent vatten, 
toaletter och fungerande avlopp. Det leder till att 
människor får dålig hygien och har större risk för att få 
sjukdomar.  

Fred 
Ett fredligt samhälle som inte lämnar någon utanför är 
viktigt för att människor ska utvecklas och må bra. 
Konflikter och våld gör det svårt för människor att få 
tillgång till mat och rent vatten. Kvinnor och barn är 
särskilt utsatta i konflikter och utsätts för direkt våld.  



 

 

Vart går pengarna i Soul Mate? 

Vi kan vara ett vittnesbörd om att Gud vill att människor ska få vad de behöver, stå 
upp för rättvisa och fred mellan människor. Var med och samla in pengar till BIAL, 
pengarna går bland annat till följande projekt som rör temat om liv: 

Skolluncher på landsbygden i Somalia 

I Somalia får barn på en skola i byn Balli Issa skollunch. Tack vare lunchen, som 
serveras alla skoldagar lördag-onsdag, orkar barnen vara koncentrerade under 
lektionstid och sedan gå hem från 
skolan. Barnen får ris med buljong och 
bönröra. Skollunchen har också gjort 
att fler barn går till skolan, från 23 till 
103 barn på kort tid. För vissa familjer 
är det enda ordentliga måltiden barnen 
får de dagarna. “Balli” betyder damm 
och där i byn finns oftast bra med 
vatten som kan renas och barnen får 
dricka färskt vatten i skolan.  
Nu planerar organisationen Warsan, 
som BIAL stöttar, för att testa 
ytterligare ett matprogram i en större 
grundskola. Warsans kontakt med skolan har också gjort det möjligt att börja arbeta 
med barnkonventionen tillsammans med de i byn. 
Warsan kommer också med en mobil klinik till Balli Issa två gånger i månaden. Där 
kan barn få näringstillskott och sjukvård. I samband med coronasmittans början 
ställde Warsan upp vattenställen för att kunna minska spridningen av viruset.  

Vad räcker pengarna till? En lunch kostar cirka 1,50 kr per barn. En Twister-glass för 
12 kr blir 7 luncher! 

Stärkande teveprogram för barn i Mellanöstern och Nordafrika 

I Sverige är Lilla Aktuellt ett populärt program för barn. Där tas deras frågor på allvar 
och de får ta till sig samhällsinformation på sin nivå. SAT-7 ACADEMY är ett 
teveprogram med kristna förtecken som möter barn och unga i Mellanöstern och 
Nordafrika som drabbas hårt av konflikter. Genom programmen får unga möjlighet 
att ställa sina frågor och är också själva delaktiga i att skapa fredliga samhällen 
tillsammans med trygga vuxna. De lär sig om sina rättigheter och skyldigheter, och 
de har någonstans att vända sig med både glädjeämnen och bekymmer i livet.   

Hälso- och sjukvård för barn i Tanzania 

När världen drabbades av coronapandemin var det många länder som stängde sina 
samhällen. I Tanzania fick inte barnen gå i skolan, inte heller utföra sina 
fritidsaktiviteter. När sedan samhället sakteliga öppnades upp igen var det många 
barn som fortsatte att hållas hemma. Det resulterar i inte bara utebliven utbildning, 
utan BIAL-missionären Nora vittnar också om hur barns utveckling på flera områden 
hämmas. De har inte fått det de behöver för att hålla god hälsa, och inte heller fått 



 

 

sjukvård. Nora arbetar som sjuksköterska i Tanzania och finns bland annat med i 
uppsökande verksamhet för att upptäcka barn som behöver hjälp.  

Fler projekt som stöttas av BIAL kan du läsa om på bial.efs.nu  

 
Soul Mate-månaden november – så här går det till! 

November är Soul Children-familjens speciella Soul Mate-månad. Då uppmuntras 
körerna att lära sig om ”Soul Mate – Alla barn har rätt till liv” och engageras i att 
samla in pengar till Barn i alla länder, BIAL, som är EFS och Salts missionssatsning 
för barn. Pengarna som kommer in går dit de bäst behövs, men i Soul Mate lyfter vi 
några av projekten som ger barn rätt till liv och utveckling. 

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

 
Soul Mate-paketet  

Inför insamlingsmånaden får du som körledare tillgång till följande material utöver 
detta informationsdokument:  

• Bildspel: visa bildspelet i samband med att ni presenterar Soul Mate för kören 
och vid insamling. Använd informationen om de tre ändamålen i detta 
dokument och berätta när ni visar bildspelet. 
 

• Film: häng med till byn Balli Issa! Filmen visar skolluncherna och innehåller 
intervjuer med barn och en lärare på skolan (med textning på svenska). 
Använd informationen i detta dokument och berätta om Warsan innan/under 
tiden ni visar filmen. Fånga upp vad barnen sett och hört, deras intryck i ett 
samtal efteråt. 
 

• Aktivitetstips: här finns tips för insamling och aktiviteter för att reflektera och 
agera utifrån temat.  
 

Materialet hittar du på bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-children  

  

 We are the Soul Children,  
         we are a family! 


