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Skola för en utsatt minoritet
En kristen skola i ett strängt
muslimskt land i Centralasien,
gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få
en bra grundskoleutbildning.
Att tillhöra minoriteten av kristna i detta
muslimska land innebär många utmaningar. Man har extra svårt att få jobb.
Man betraktas som otroende och vilseförd
och man får utstå en allmän diskriminering i samhället.1 I skolan blir barnen illa
behandlad av både elever och lärare.

För kristna flickor är det ännu svårare. Flickor
i allmänhet får bara några få års skolgång.
De anses inte behöva mycket utbildning,
eftersom de inte ska jobba i framtiden. Att
gå i en skola som fungerar bra kostar pengar
och oftast väljer föräldrar att satsa de små
resurser som finns enbart på pojkarna.
Här stödjer Svenska Alliansmissionen en
kristen grundskola där vi, tillsammans
med er, kan säkerställa att både flickor
och pojkar från den kristna minoriteten
får samma chans att utbilda sig som
andra barn och ungdomar i
samhället.

Utbildningsgraden höjs i en diskriminerad folkgrupp
I en stad med 100 000 invånare finns den
kristna skola som vi stödjer. Det är en skola
där flickor och pojkar får en fristad, där de
utan att bli diskriminerade och trakasserade, får en god grundläggande utbildning.
På skolan går ungefär 200 elever.

Det har varit en naturlig väg att gå
eftersom flickor i allmänhet fått sämre
möjlighet till utbildning. I samhället har
man tydligt märkt att det numera finns
fler flickor med bättre utbildning bland de
kristna än bland den övriga befolkningen.

Efter tio år får eleverna en grundskoleexamen och de har goda chanser att få
ett bra jobb. De kan också läsa vidare på
universitetsnivå. Många av dem siktar
högt och utbildar sig till läkare eller lärare,
yrken med hög status i det här landet.

Men en effekt av detta är att de kristna
pojkarna i området har hamnat på en
lägre utbildningsnivå än flickorna. Därför
arbetar man nu med att utöka skolan, så
att även pojkar ska få utbildning upp till
årskurs tio. År 2022 kommer den första
klassen med pojkar att ta examen efter tio
års grundutbildning.

Historiskt sett har skolan valt att satsa
extra på flickors utbildning, och pojkar har
då inte fått utbilda sig lika många år här.

Det land där vår kristna skola finns är en republik
som under långa perioder styrts av militären. Detta
ett av de länder i världen där det är svårast att leva
som kristen.2 Det märks inte minst i skolväsendet
som sedan länge gynnat landets elit. Dit hör inte
den kristna minoriteten. Bara drygt 75 % av landets
barn börjar i grundskolan och landet tillhör de länder
i världen som har störst bortfall av skolpliktiga elever.
Även om skolan är avgiftsfri har många föräldrar
inte råd att köpa skolmaterial och uniformer. Den
extrema fattigdomen gör också att barnen måste
hjälpa till att försörja sina familjer.1
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Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
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Källa: Open Doors

DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S
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