
Alla barn har rätt till liv 
Trots att barnadödligheten i världen har halverats de senaste 30 åren är behoven fortfarande 
enorma. En tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten, toaletter och 
fungerande avlopp. I utvecklingsländerna är en fjärdedel av alla barn undernärda. Detta ökar 
riskerna för sjukdomar och i många länder råder brist på utbildad vårdpersonal och sjukvård. 
God hälsa är helt avgörande för att kunna utvecklas och delta i samhället! 

Nora Sandahl är Bial-missionär och sjuksköterska i Tanzania och hon 
vittnar om vilka negativa konsekvenser coronapandemin har haft på 
barnens hälsa i landet. När samhället stängde ned fick barnen inte gå i 
skolan eller fortsätta med sina fritidsaktiviteter längre, och när restrik-
tionerna lättade var det många barn som fortsatte att hållas hemma. 
Detta har inte bara resulterat i utebliven utbildning, utan även att barns 
utveckling hämmats på flera områden, erfar Nora. Barnen har inte fått 
den omsorg och sjukvård de behöver för att må bra. På Ilula sjukhus där 
Nora arbetar sker uppsökande verksamhet för att nå barn som behöver 
hjälp. Även Bials nya missionär Marita Hasselberg kämpar för barns 
hälsa och sjukvård i Tanzania. Hon är barnsjuksköterska och arbetar på 
barnavdelningen och barnavårdscentralen (BVC) på Bunda sjukhus. 

Oavsett hur tillvaron ser ut har alla barn rätt att överleva och utvecklas socialt, fysiskt, mentalt 
och andligt enligt FN:s barnkonvention. Som Jesus efterföljare är det en hjärtefråga att värna 
om barns liv. Gud är källan till allt liv och Jesus kom för att ge liv, och liv i överflöd. Det livet kan 
bli känt redan nu för barn som får beskydd, läkedom och andlig vägledning. 

Med din gåva kan Bial genom EFS systerkyrkor och samarbets organisationer nå barn med evan-
geliet, hälso- och sjukvård och andra konkreta insatser för barns 
överlevnad och utveckling.
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Gåvor från föreningar
Använd det OCR-nummer som fören-
ingens kassör fått utskickat tidigare. 
Använd alltid bankgiro 901-0026 
när du använder ett OCR-nummer. 
Mejla givarservice@efs.nu om för-
eningen saknar OCR-nummer. 

Gåvor från privatpersoner
Swish 123 421 68 91 eller 
bankgiro 900-9903. 
Skriv Bial i meddelandet. 

Det här är Barn i alla länder:
Bial verkar för att barn ska få höra talas om Jesus och få sina 
rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda.

Insatserna möjliggörs genom insamling bland annat till våra två 
Bial-missionärer Nora Sandahl och Marita Hasselberg, den kristna 
tv-stationen SAT-7 som sänder holistiska utbildningsprogram för 
barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika samt skolmatspro-
gram och tillgång till mobil klinik för barn i Somalia. 

Resurser
På efs.nu/aktuell-insamling finns en affisch för utskrift och en 
kollektfilm att ladda ned.

På bial.efs.nu finns ledarmaterial för barngrupper och insamling.

123 421 68 91


