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Förskola för samhällets minsta
I några av de fattigaste pro-
vinserna i Sydafrika erbjuder 
vi förskoleplatser. Här får barn 
i en trygg miljö både social 
samvaro och en pedagogisk 
grund i livet.

Flera år av ekonomisk tillväxt och relativt 
stabilt politiskt styre har lett till att Syd- 
afrika idag är ett av Afrikas rikaste länder. 
Samtidigt är korruptionen hög och klyftorna  
i samhället enorma.1 I många områden 
finns en utbredd fattigdom och hög arbets- 
löshet.  

Situationen gör att människor i de fatti- 
gaste provinserna har svårt att försörja 
sina familjer. Många tvingas lämna sina 
små barn hemma medan de själva går 
för att arbeta eller letar jobb. De förskolor 
som finns är få och oftast alltför dyra för 
den fattiga befolkningen. 

I några av dessa provinser tar församlingar 
och medlemmer inom Svenska Allians-
missionens systerkyrka emot barngrupper. 
Tillsammans med er ser vi till att barnen 
får spendera dagarna på en förskola  
med lek, kreativitet och omsorg.
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De ekonomiska och sociala spänningarna 
i Sydafrika har lett till ökat alkohol- och 
drogmissbruk och utbredd brottslighet 
med mord, våldtäkter, rån och bilkapningar.  
I kåkstäderna har våld och övergrepp blivit 
en del av vardagen då fattigdomen drivit  
vuxna till mer eller mindre desperata 
handlingar.1

Att ge barn möjlighet till förskoleutbildning 
är ett effektivt sätt att bryta fattigdoms-
cirkeln. Det finns flera studier som visar 
att barn som deltar i bra förskoleprogram 
lyckas bättre i grundskolan, löper mindre 
risk att dras med i kriminalitet och har 
bättre förutsättningar att få jobb. När det 
gäller flickor minskar risken graviditet  
under tonåren.2 

I Sydafrika saknas bra förskolor, framför- 
allt i de fattiga kåkstäderna där behovet 

är som störst.2 Detta har Allianskyrkan i 
Sydafrika tagit fasta på. Tillsammans med 
privatpersoner och församlingar har de 
startat flera förskolor. Under några timmar  
per dag, när föräldrarna arbetar, får barnen  
möjlighet att vara just barn. De får plats 
och tid för lek och vila, mat, omsorg och 
förskoleundervisning. En viktig del i förskolan  
är att barnen får lära sig engelska, något 
de behöver kunna för att klara sig i grund-
skolan. De får också veta hur värdefulla vi 
människor är – oavsett hudfärg. 

De barn som får en trygg och pedagogisk 
förskoletid, har visat sig klara av framtida 
skolgång och utbildning bättre än förväntat.2  
Därför är förskolorna en del i ett förbättrings- 
arbete, där hela samhällen på sikt kan 
höja utbildningsnivå och levnadsstandard.

Grundskolan i Sydafrika är obligatorisk och i fattiga  
distrikt, även kostnadsfri. Undervisningen på de  
statliga skolorna är dock undermålig, klasserna är 
stora, det råder brist på skolmaterial och lärarna 
saknar ofta kompetens. Även om undervisningen är 
gratis, behöver barnens föräldrar stå för skoluniform, 
resor till och från skolan och i många fall skol- 
material. Många barn har dessutom svårt att hänga 
med i undervisningen, som är på engelska trots 
att få sydafrikaner har det som modersmål. Detta 
resulterar i att många elever lämnar skolan i förtid 
utan att ha lärt sig läsa och skriva.1
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

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

En bra start påverkar hela livet


