
1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
2 Källa: Open Doors

Skola som flyttar med eleverna
Bland herdar i Centralasien, 
som flyttar två gånger per år, 
utbildar vi lärare som flyttar 
med familjerna och bedriver  
skolundervisning för deras 
barn.

I ett mycket bergigt område i Centralasien 
lever ett halvnomadiskt folk. De försörjer  
sig som djurskötare, eller herdar, och  
flyttar med djuren allteftersom det behövs  
nytt bete. På vintern befinner de sig nere 
i dalen och på sommaren högt uppe i 
bergen. Det är ett tufft liv, inte minst för 
barnen som oftast förlorar sin möjlighet till 

skolgång. Det leder till att utbildningsgraden  
är extremt låg och många kan varken läsa 
eller skriva. 

Nomaderna lever tillsammans i storfamiljer  
eller klaner. Bland dessa människor arbetar  
Svenska Alliansmissionen sedan ett 20-tal 
år tillbaka. Tillsammans med en samarbets- 
partner i landet ser vi till att herdarnas 
barn får tillgång till utbildning. Med hjälp  
av ert stöd utbildar vi lärare som lever till-
sammans med familjerna och flyttar  
med när djuren behöver nytt bete. 
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Utbildning är en mänsklig rättighet. Trots 
det står fortfarande drygt 60 miljoner barn 
utan grundläggande skolgång1. Några 
av dem lever i bergen i Centralasien. När 
man inte är bofast på en plats året runt är 
det svårt att hitta skolor som fungerar för 
barnen. Om man istället väljer att bosätta 
sig nära en skola för att ge barnen möjlig-
het till utbildning, har familjen mycket små 
chanser att försörja sig. 

Svenska Alliansmissionen finns med och 
stödjer flera så kallade mobila skolor. Vi  
vill ge barnen, som inte kan gå i en vanlig  
skola, tillgång till utbildning. De mobila 
skolorna är ett sätt att hålla ihop familjer, 
då alternativen annars är att låta barnen 
gå i koranskola med internat, att familjen 
flyttar bort från sitt arbete och samman-
hang, eller att barnen inte får gå i skolan 
alls.

Undervisningen hålls utomhus, i tält eller 
enklare lerhyddor. Genom vår samarbets- 
partner utbildar vi lärare och tar fram  
läroböcker och skolmaterial som fungerar  
i den enkla skolmiljön. En stor fördel är att 
undervisningen sker på barnens eget  
modersmål, vilket gör att de lättare kan ta 
till sig kunskaperna.

I arbetet upprätthålls också en adminis-
tration gentemot myndigheterna, vilket gör 
att skolorna är officiellt godkända. Många 
av barnen går vidare till högre studier på 
permanenta skolor och har inga problem 
att där följa med i undervisningen. Det är 
tecken på att den mobila utbildningen 
fungerar. 

Det land där de mobila skolorna finns ligger i  
Centralasien. Det är en republik som under  
långa perioder styrts av militären. En stor del  
av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. 
Landet saknar tillräckligt med skolor och ofta  
går pengar som borde satsats på skola och  
utbildning istället till militära satsningar. Nästan  
hälften av befolkningen kan inte läsa och skriva,  
majoriteten av dem är kvinnor.2
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S 
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.

Viktiga kunskaper når barnen i bergen 


