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Barn i alla länder 
 
 
EFS och Salt vill genom insamling till Bial arbeta för att barn ska få höra talas 
om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli 
delaktiga i kristen mission. Detta vill vi göra genom konceptet Barn i alla länder 
(Bial). 
 
Genom Bial vill EFS och Salt: 

 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   
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Etiopien   
Barn i Rama 
I staden Rama har Mekane Yesus-kyrkan ett litet område där runt 50 barn i åldrarna 7–14 år samlas efter skolan för 
lunch, läxläsning, lek och gemenskap. Bials stöd gör att barnen ges möjlighet till skolgång, kläder, skor och mat. 
Samtliga barn får läkarundersökning två gånger per år som en del av programmet. De barn som behöver extra läkarvård 
p.g.a. hiv-smitta får det och barn med funktionsnedsättning får också särskilt stöd.  

Ungdomar i Afar-region 
I norra Etiopien stöttar kyrkan ungdomar genom boende och studiestöd.  

Hope for Children Ethiopia (HCE) 
Bial bidrar till Street Children Program i Addis Abeba som ger studiestöd till barn i fattiga familjer i form av skolavgift, 
skolmaterial och transport. Före detta gatubarn som nu går på universitet, high school eller grundskolan får boende, 
mat, kläder, skolavgifter m.m.  
 
VAD RÄCKER PENGARNA TILL? 

1500 kr räcker till ett års skolgång för ett barn i en fattig familj som får stöd från HCE. 
1750 kr räcker till lunch i ett år till ett av barnen i Rama. En lunch för ett barn kostar drygt 7 kr. 



Barn i alla länder – barnens egen missionssatsning i EFS och Salt 
 

 Eritrea 
Skolor för barn med hörselskador  
Bial stödjer två dövskolor i Eritrea för barn som annars inte hade haft möjlighet att bli delaktiga i samhället. 
Internatskolan i Keren har plats för 90 elever. På skolan i Asmara, som inte är en internatskola, går det idag 35 flickor 
och 40 pojkar. Det är många som står på kö för att få en plats på skolorna och behovet att fler lärare är påtagligt. Den 
kristna profilen på skolorna är tydlig. Varje dag inleds med en samling som innehåller mycket bibelläsning och sång, på 
teckenspråk så klart! Det är först när barnen får börja på dövskolorna som de får en identitet och kan prata med andra. 
De blir sedda, förstådda och får vara delaktiga i en gemenskap med andra barn i samma situation och i samhället.  

 
Utbildning i Kuluku och Gheleb 
Skolan i Kuluku har 228 barn i klasserna ett till fem. Det finns sex lärare och en rektor på skolan. Skolan har stora behov 
av upprustning. Barnen har oftast inget skolmaterial, då föräldrarna inte har råd. Skolan i Gheleb har 180 elever 
fördelade på årskurs ett till fem. Skolan är i stort behov av reparationer av dörrar, fönster, skolbänkar och skrivtavlor. 
Eleverna här har inte så lång skolväg men behovet av skolmaterial och mellanmål är lika viktigt här som på Kuluku. 

 
Kyrkans utbildningsprogram för flickor 
Bial ger bidrag till ett skolhem för flickor på högstadiet och gymnasiet i Mendefera. 
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Somalia  
Skollunch och hälsovård till barn på landsbygden 

EFS samarbetspartner Warsan i Somalia bedriver humanitärt arbete i byar utanför staden Hargeisa. Warsan har bland 
annat insatser i ett internflyktingläger som etablerades under en svår tid av torka och svält i landet. Nu finns där 
hönsprojekt och andra projekt som bidrar till att människor kan bli självförsörjande.  

I byn Bali Issa tillagas det lunch som EFS bekostar till 103 skolbarn varje vardag, vilket är söndag–torsdag i Somalia. I 
byarna utanför Hargeisa är det ofta långt att gå till skolan. En del barn har uppemot två timmars promenad till skolan, 
oftast utan frukost i magen. Tack vare lunchen orkar barnen vara koncentrerade under lektionstid. Skollunchen har 
också gjort att fler barn går till skolan. 

På Warsans mobila klinik som kommer ett par dagar i månaden kan familjer få gratis vitaminer och enklare sjukvård. I 
byn arbetar också en barnmorska som hjälper mammor och barn med en säker förlossning. 

 
VAD RÄCKER PENGARNA TILL I SOMALIA? 
Kostnaden för skollunchen är per dag 475 kr för alla barn sammanlagt, eller ungefär 1,50 kr per barn.  
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Tanzania 
Bials missionär Nora Sandahl 
Nora är sjuksköterska och arbetar på Iringa stifts sjukhus i Ilula. Hon är även delaktig i stiftets arbete med att utveckla 
familjeverksamheten och söndagsskolan. Nora bor i Iringa med maken Hannes som också är EFS-missionär och deras 
fyra barn. Följ Bial-Nora på Instagram @sandahltz 
 

Bials missionär Marita Hasselberg 
Marita Hasselberg och hennes man Carl är utsända av EFS och Dansk Luthersk mission till Mara stift i Tanzania. Marita 
är barnsjuksköterska och finns med i verksamheten på Bunda sjukhus som kyrkan driver. Hon arbetar på BVC 
(barnavårdscentral) och barnavdelningen. Följ Bial-Marita på Instagram: @hasselbergsitanzania 
 

Barns rättigheter  
I Dodoma stift har EFS seniorvolontär (tidigare Bial-missionär) Ulf Ekängen varit med och byggt upp arbetet med att ge 
förutsättningar för en ny syn på barnen genom seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare, förskollärare och 
barngruppsledare. Ämnen som behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap och bibelstudium. 
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Malawi  
Utbildning för unga ledare 

Bial stöttar ungdomsarbetet i EFS systerkyrka i Malawi, ELCM. Nu satsar kyrkan på att rusta ungdomar i ledarskap och öka 
deras delaktighet i beslut och aktiviteter på kyrkans alla nivåer. ELCM:s medlemmar består till stor del av barn och 
ungdomar och det är nödvändigt att ungdomar får spela en viktig roll i kyrkans ledarskap.  

Målet är att ungdomarna i programmet ska växa som kristna ledare och i entreprenörskap. De kommer att vara delaktiga i 
utvecklings- och mikrolånprojekt på landsbygden som främjar självförsörjning.  

”Detta ledarskapsprogram stödjer de unga att genomföra utvecklingsprojekt utifrån sina egna förmågor tillsammans med 
lokala resurser. Det hjälper också de unga att ha en anda av teamarbete”, säger pastor Evance Mphalasa som är rådgivare i 
ungdomsfrågor på ELCM. 
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Indien   
 

Barn- och skolhem i Shahpur 

Kyrkan i Madhya Pradesh har sedan slutet av 1800-talet haft barnhem för att ge en ny chans i livet till barn som blivit 
föräldralösa på grund av svält och fattigdom. Kyrkans barnhem i Shahpur tar inte längre emot nya barn och nu är alla 
de som bor där i nedre tonåren. Tanken är att barnen helst ska leva i mer familjeliknande miljöer.  

Barnen får genom hemmet möjlighet att gå i skolan och ges stöd i livet att kunna klara sig när de lämnar hemmet då de 
ska gå högre utbildning eller gifta sig. Flera barn har redan innan dess också fått flytta hem till familjer, såsom 
släktingar. Kyrkans personal på barnhemmet fortsätter att ha god kontakt med de unga som flyttar från hemmet.  
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Mellanöstern och 
Nordafrika  
Bial vill att barn på flykt ska få det skydd och det stöd som de har rätt till enligt FN:s barnkonvention. 
Därför vill vi verka både för att barn på flykt inom MENA-regionen får stöd, och att barn som kommer till 
Sverige får ett bra mottagande. 

SAT-7 KIDS och SAT-7 ACADEMY 

SAT-7 är en kristen tevesatellitkanal som sänder program för människor som bor i eller kommer ifrån Mellanöstern och 
Nordafrika. Det finns två stationer för arabisktalande barn, SAT-7 KIDS och SAT-7 ACADEMY. Där kan barn se roliga och 
undervisande program med kristen prägel. Programmet Madrasati, Min skola, ger barn på flykt möjlighet att fortsätta få 
undervisning.  

SAT-7 ACADEMY vill via internet och satellit skapa ett rättighetsbaserat forum för unga och öppna upp för 
frågeställningar om samhälle och fredsbygge för en hoppfull framtid! 
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SKATTEN  
SKATTEN – på äventyr med Gud 

SKATTEN är ett unikt material för söndagsskolan och andra barngrupper. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi 
och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar. Här finns gott om resurser för ledare att växa vidare i sin ledarroll 
och förståelse av de bibeltexter som materialet är uppbyggt kring.  

Genom SKATTEN får barn i Sverige upptäcka Bibelns berättelser och livet med Jesus. Fokus ligger på barn i åldrarna 3–10 
år. I samlingen tas kollekt upp till Bial och vi upptäcker hur vi är en del av Guds familj som finns över hela världen! 

SKATTEN står på fyra ben: 

- Bibelberättelsen i fokus 

- Barnets egen relation med Gud tas på allvar 

- Det är pedagogiskt och genomtänkt så att det tilltalar barn på olika sätt 

- Digitalt och flexibelt med paket som laddas ned via webben 
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På bial.efs.nu finns mer 
information och material! 


