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CENTRALASIEN

Projektnummer: P0433

Ert stöd går bl.a. till:
Ledarutbildning

Undervisningsmaterial
Mat och lokalhyra
under utbildningar

Tack för era gåvor!
Samarbetspartner: Reach Beyond samt en lokal organisation
(av säkerhetsskäl kan vi inte uppge dess namn)

Nya metoder för byutveckling
På landsbygden i en före detta
sovjetrepublik i Centralasien
arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan.
Det handlar bland annat om
att förbättra folkhälsan och
att hitta nya inkomstkällor.
Under den tidigare socialistiska regimen
fattades alla större beslut centralt och det
fanns inte mycket utrymme för egna
initiativ, varken på individ- eller regionnivå.1 Ett resultat av detta är att stora delar
av befolkningen fortfarande, 20 år efter

Sovjetunionens fall, har svårt att analysera
och lösa problem. Mycket av det som inte
fungerar accepteras och ses som oföränderligt.2
Här krävs förändring, både i samhällsstrukturer och på individuell nivå. Ett första
led i det arbete Svenska Alliansmissionen
finns med i är att hitta och utbilda nyckelpersoner i olika åldrar. Tack vare ert stöd
får dessa personer med sig viktig kunskap
och nya sätt att tänka, till sina respektive
byar och samhällen.

Nyckelpersoner förändrar hela samhällen
Flera decennier av socialistisk planekonomi och centralstyre har lett till en
form av apati hos många före detta
sovjetmedborgare. I det land där vi arbetar
har detta, i kombination med fattigdom
och en allmän pessimism, lett till att hela
samhällen halkar efter. Det blir en ond
spiral som leder till allt djupare fattigdom.2
För att komma tillrätta med de grundläggande problemen arbetar vår lokala
samarbetsorganisation med att identifiera
och utbilda nyckelpersoner i byar och
samhällen, främst i norra delen av landet.
Dessa nyckelpersoner utbildas i olika utvecklingsmetoder där flera viktiga
funktioner i samhället lyfts fram. Det
handlar exempelvis om förbättrad skolutbildning, hälsovård, infrastruktur och
jordbruk. Men man behandlar också
mjukare frågor som respekt för varandra
och samarbete mellan olika grupper.
Ett stort fokus läggs på att stärka gruppkänsla och uppmuntra samtal där alla får
utrycka sina åsikter och intressen, utan att
det skapar konflikter eller förtryck.

Hittills har arbetet lett till att både barn
och vuxna i området fått en bättre hälsostatus, att vägar har förbättrats och att
fler inkomstkällor har skapats. Idag finns
en känsla av hopp och man vågar drömma
och ha visioner för framtiden.
Vi arbetar också för att skapa nätverk
mellan byar och samhällen, där man delar
med sig av sina erfarenheter och uppmuntrar varandra att fortsätta utvecklingen.
Tillsammans kan man skapa system,
exempelvis för att skydda sina invånare
från att luras in i tvångsarbete och människohandel. Tillsammans kan man också
genomföra större projekt som att starta
skolor, bygga vägar, upprätta hälsokliniker
och driva mer effektiva jordbruk.
Arbetet har lett till en större förståelse och
respekt mellan olika delar av befolkningen.
Ledare från olika samhällsgrupper träffas
nu regelbundet för att lära av varandra
och tillsammans arbeta för förbättringar i
sina respektive byar.

Det här landet var ett av de fattigaste i Sovjetunionen
och fortfarande lever nästan hälften av befolkningen
i fattigdom. Framförallt gäller det de många lantarbetarna som under sovjettiden arbetade i de
stora kollektivjordbruken. Landet präglas av hög
arbetslöshet och för de som har arbete är lönerna
låga. En stor del av befolkningen väljer att arbeta
utomlands, vilket leder till att många luras in i
människohandel. Andra väljer att arbeta i den informella sektorn med bland annat narkotikaodling och
smuggling. Narkotikaindustrin har även lett till ett
växande narkotikamissbruk bland befolkningen.1
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Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Källa: Reach Beyonds lokala samarbetspartner

DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S
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CENTRALASIEN

Projektnummer: P0411

Ert stöd går bl.a. till:
Skolmaterial

1050
0

Skolavgifter

Lärarlöner

Tack för era gåvor!
Samarbetspartner: TEAM (The Evangelical Alliance Mission)

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
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Projektnummer: P0432

Ert stöd går bl.a. till:
Skolmaterial

Lärarutbildning

Lärarlöner

Tack för era gåvor!
Samarbetspartner: Lokal organisation (av säkerhetsskäl kan vi inte uppge dess namn)

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 samarbetspartner i landet ser vi till att herdarnas
barn får tillgång till utbildning. Med hjälp
av ert stöd utbildar vi lärare som lever tillsammans med familjerna och flyttar
med när djuren behöver nytt bete.

Viktiga kunskaper når barnen i bergen
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 möjlighet 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 sammanhang, eller att barnen inte får gå i skolan
alls.

Undervisningen hålls utomhus, i tält eller
enklare lerhyddor. Genom vår samarbetspartner 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 administration 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
1

Källa: Svenska Unescorådet
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Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
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Tack för era gåvor!
Samarbetspartner: Den lokala församlingen ”El Saray”

Skola för de gömda barnen
I Egypten finns skolan Fairhaven
för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda
och behandlade med respekt.
Egypten präglas av djupa klassklyftor och
utbredd social misär.1 Synen på människovärdet skiljer sig åt och med en funktionsnedsättning är man inte värd någonting.
Ofta göms de här barnen undan och blir
därför aldrig en del av samhället. Det
är ovanligt att de får gå i skolan och de
specialskolor som finns är ofta dyra och
fungerar mer som förvaring av barnen än
egentlig skola.

För oss är det självklart att alla barn ska
få möjlighet till skolgång och utveckling
utifrån sina förutsättningar, även barn
med intellektuella funktionsnedsättningar.
Därför stödjer vi skolan Fairhaven i mångmiljonstaden Alexandria, som har utvecklat
metoder och läromedel speciellt anpassade
efter dessa barn. Skolan är en del av
Svenska Alliansmissionens arbete och
här kan vi, tillsammans med er, ge hopp
till några av världens mest utsatta
människor.

Barn får utvecklas och bli en del av samhället
Att födas med en funktionsnedsättning
i Egypten är förenat med enorma svårigheter, oavsett om nedsättningen är
intellektuell eller fysisk. Samhällets inställning
är att den som inte kan tillföra samhället
något, inte heller är värd något. Ofta
hänger synsättet samman med svårigheten att tro att en person med funktionsnedsättning har möjlighet att utvecklas.
Ibland finns till och med en rädsla för att
funktionsnedsättningen smittar.
I slutet av 1980-talet blev det här synsättet
känt av några svenska volontärarbetare
och med hjälp av Svenska Alliansmissionen
startades skolan Fairhaven. Idag är det
Alexandrias största specialskola med ett
60-tal lärare som tar hand om 150 elever
från 4 års ålder och uppåt. Klasserna är
små med max sex elever i varje grupp.
Utbildningen individanpassas så att varje
barn får möjlighet till utveckling och
inlärning utifrån sina egna förutsättningar.
Stor vikt läggs på att klara vardagen och i
framtiden ett enklare yrke.
Sedan några år tillbaka arbetar skolan
intensivt med de barn som saknar förmåga

att prata. Genom en speciellt utvecklad
metod tränar de både barnen och deras
familjer på att kommunicera genom
bilder. För barnen som för första gången
kan berätta för sina föräldrar att de är
hungriga eller vill leka öppnar sig en helt
ny verklighet. Språket gör att de kan delta
i familjegemenskapen, få vänner och bli
mer självständiga. Många har med hjälp
av bilderna även börjat använda ord och
sätta ihop meningar. Skolan arbetar nu
för att nå ut med kunskap om bilder som
kommunikationsmedel till fler skolor runt
om i Alexandria. De samarbetar också
med universitetet i Alexandria som har
landets enda logopedutbildning.
Det är fortfarande mycket kvar att göra
innan personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan få en naturlig plats i det
egyptiska samhället. Fairhaven jobbar
därför med att hitta enkla arbeten åt de
ungdomar som slutat skolan. Några har
fått jobb medan andra har flyttat in i
skolans gruppboende och arbetar med
daglig verksamhet på skolan.

Var fjärde vuxen i Egypten kan varken läsa eller
skriva. Skolan är obligatorisk och ska i princip vara
kostnadsfri, men under 2000-talets början har en
del avgifter införts. Många skolor är dåligt underhållna och det är ont om både lärare och läromedel. På många håll tvingas skolorna undervisa i
skift, och det förekommer att endast en lärare har
hand om upp till 100 barn. Undervisningen är ofta
så bristfällig att barnen behöver privatundervisning
utanför skolan för att klara sig, vilket innebär en stor
ekonomisk påfrestning för många föräldrar.1

1

Källa: Landguiden,
Utrikespolitiska institutet
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Ert stöd går bl.a. till:
Fröer och utsäde

Utbildning i
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Redskap

Tack för era gåvor!
Samarbetspartner: The Alliance Church in Eswatini

Stödgrupper för hiv-smittade
Eswatini i södra Afrika är ett av
de länder i världen som drabbats
värst av hiv-epidemin. Här har vi,
tillsammans med vår systerkyrka,
under flera år arbetat för att öka
kunskapen om sjukdomen, minska smittspridningen och ge stöd
till dem som drabbats.
Uppåt 30 % av Eswatinis befolkning är
hiv-smittad, vilket är en högre andel än för
något annat land i världen. Aidspatienter
fyller majoriteten av landets sjukhusbäddar.
Det som ytterligare försvårar situationen
är att stora delar av befolkningen saknar

regelbunden inkomst. Många kan inte arbeta på grund av aidsrelaterade problem.
Något som i sig bidrar till den återkommande matbristen i landet.1
Sedan flera år tillbaka arbetar Svenska
Alliansmissionens systerkyrka för att på
olika sätt bistå de som har drabbats av
hiv-epidemin. Man driver bland annat
kliniker, skolor och en yrkesskola. Nu har
man också påbörjat ett arbete med trädgårdsodling, för att möta problemet med
matbristen. Tillsammans med er förmedlar vi kunskap och färdigheter, som
ger familjer mat på bordet.

Mat på bordet och bättre hälsa
Genom att samla människor i mindre
grupper har vår systerkyrka i Eswatini
hittat en modell för att komma åt flera av
de problem som uppstår vid ett positivt
hiv-besked. Grupperna formas i byarna,
där de hiv-smittade bor.
I grupperna pratar man om hälsofrågor,
om vikten av att äta näringsrik mat och
att sköta sin medicinering. Med bromsmedicin kan den som testats positivt
för hiv leva ett bra liv utan risk för att
föra smittan vidare. Bromsmediciner är i
Eswatini gratis för den som behöver det.
Men brist på mat gör att man inte kan ta
medicinerna, vilket leder till att sjukdomen
ideligen blossar upp och man riskerar att
sprida den vidare till fler.
Nu påbörjas ytterligare ett arbete inom
systerkyrkan, där man hjälper stödgrupps-

medlemmarna att starta grönsaksodling
i sin trädgård. Förutom utbildning i trädgårdsodling förses deltagarna med fröer,
utsäde och trädgårdsredskap.
Syftet är främst att den som bär på sjukdomen ska ha näringsrik mat på bordet,
för sig och sin familj. Eventuellt överskott
kan sedan säljas och ge en inkomst.
Överskottet blir på så sätt till nytta för hela
samhället.
Inom vår systerkyrka finns många som
arbetat med trädgårdsodling sedan tidigare, de är specialister inom sitt område
och ivriga att dela med sig av sin kunskap.
Projektet riktar sig främst sig till unga
vuxna i åldern 17-25, då detta är en grupp
där arbetslösheten är extra hög. I denna
åldersgrupp finns också många nyblivna
föräldrar med små barn att försörja.

I Eswatini är klyftorna mellan rika och fattiga djupa.
Runt 40 % av befolkningen beräknas leva i extrem
fattigdom, utan tillgång till det mest nödvändiga.
Mest utbredd är fattigdomen på landsbygden där
man oftast lever i självhushåll. En arbetslöshet på
närmare 40 % har gjort att många män arbetar
utomlands, främst i Sydafrika. Det råder ingen
skolplikt i Eswatini. Ändå är läskunnigheten relativt
hög bland både män och kvinnor. Staten har satsat
stora resurser på utbildningsväsendet, men aidsepidemin har skapat brist på utbildade lärare.2

1

Källa: UNAIDS

2

Källa: Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
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Tack för era gåvor!
Samarbetspartner: The Alliance Church in Malawi

Utbildning för eget företagande
Att utbildas i ett yrke är en
nyckel för att nå självständighet och oberoende. Våra yrkesutbildningar i Malwi öppnar
dörren för självförsörjning, ett
stabilare samhälle och fler
barn i skolan.
Malawi är ett av världens minst utvecklade
länder och två tredjedelar av befolkningen
är yngre än 20 år1. Hiv-epidemin har
drabbat landet hårt och oändligt många
barn har förlorat någon av eller båda sina
föräldrar i sjukdomen. En del familjer har
öppnat upp sina hem för föräldralösa

barn, men i många andra fall har äldre
syskon fått ta hand om sina småsyskon.
Under många år har Svenska Alliansmissionens systerkyrka i Malawi gått in med
hjälp i form av mat, skolavgifter och skolmaterial med stöd från oss i Sverige. Denna
typ av hjälp ser kyrkan inte som hållbar
på lång sikt, utan vad människor verkligen
behöver är möjligheten att försörja sig på
egen hand. Sedan ett par år tillbaka arbetar
man därför med yrkesutbildningar, där vi
tillsammans med er hjälper människor
till oberoende.

Stabilare samhällen och tryggare barn
Problematiken kring hiv och aids är inte
enbart hälsorelaterad, utan innebär också
ett hot mot länders utveckling. I Afrika,
söder om Sahara, är aids den vanligaste
dödsorsaken och sjukdomen är på väg att
radera ut en hel generation vuxna. Viktiga
samhällsfunktioner som utbildning, vård
och matproduktion blir lidande, då det på
grund av epidemin saknas lärare, läkare
och jordbrukare. Dessutom gör sjukdomen
miljontals barn föräldralösa. Barn blir utan
vuxna förebilder och måste hitta försörjning
istället för att gå i skolan.2
Vår systerkyrka i Malawi finns i området
runt Blantyre, en av landets största städer.
Här driver de uppskattade och betydelsefulla yrkesutbildningar. De vänder sig till
kvinnor, ofta änkor, som försörjer egna
barn och samtidigt tar hand om andra
föräldralösa barn. De vänder sig också till
ungdomar som förlorat sina föräldrar och
fått ansvar för yngre syskon.

Yrkeskunskaperna lyfter både individer och
samhällen ur utsiktslös fattigdom. Unga
vuxna får lära sig att tillverka möbler, de
utbildas i bakning och sömnad, lär sig tillverka korv och marmelad. Deltagarna får
utöver kunskapen också med sig ett startpaket med både redskap och råvaror, för
att kunna fortsätta med egen företagsverksamhet. Något många har gjort med
goda resultat.
Att kunna försörja sin familj, köpa mat för
egna ihoptjänade pengar och skicka sina
barn till skolan ger både självkänsla och
framtidshopp. Ett samhälle där barnen
får utbilda sig istället för att arbeta är
ett samhälle som lägger en stabil grund
för nästa generation. På så sätt är det i
slutänden barnen som är de stora vinnarna.

Mer än hälften av malawierna lever i fattigdom med
en inkomst under 1,25 dollar om dagen. Fyra av tio
barn är kroniskt undernärda och barnadödligheten
är hög. Omkring 10 procent av malawier över 15 år
uppges vara smittade av hiv. Antalet föräldralösa
barn uppskattas till över 1,3 miljoner, varav cirka
hälften förlorat sina föräldrar i aids. Sedan den
åttaåriga grundskolan blev avgiftsfri 1994 börjar
nästan alla barn i skolan, men 40 procent hoppar
av på grund av att de måste bidra till familjens
försörjning.1

1

Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

2

Källa: Unicef
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Skolstöd för de mest utsatta
I norra Moçambique arbetar
vi för att ge utsatta barn
bättre möjligheter till skolgång.
Det handlar bland annat om
att dela ut skolmaterial och
skoluniformer och att ge
stödundervisning.
Trots enorma naturresurser räknas
Moçambique som ett av världens fattigaste länder. Många år av kolonialstyre,
krig, korruption och svåra hälsoproblem
har gjort att landets resurser inte kunnat
tas tillvara. Idag lever drygt hälften av
moçambikierna i fattigdom. Fattigdomen
leder bland annat till att människor varken

har råd med sjukvård eller skolgång.
Landet är dessutom hårt drabbat av hiv
och aids, vilket har lett till att hundratusentals barn förlorat sina föräldrar.
Föräldralösa och särskilt moderlösa barn
är speciellt utsatta.1
I byar runt staden Pemba arbetar Svenska
Alliansmissionen för att ge dessa och
andra utsatta barn möjlighet till skolgång.
Vi tror att utbildning är en förutsättning för
att utplåna extrem fattigdom och bygga
ett tryggt samhälle, något vi strävar
efter tillsammans med er.

Barnen lyckas fullfölja sin utbildning
Sedan den politiska situationen i Moçambique stabiliserats har landets grundskoleutbildning förbättrats och i början av
2010-talet började nio av tio barn i grundskolan. Men långt ifrån alla fullföljer de
obligatoriska sju åren. Stora klasser med
uppemot 170 elever, svårigheter att förstå
undervisningsspråket portugisiska samt
kostnader för skolmaterial, uniform och
lunch gör att närmare hälften av barnen
hoppar av skolan innan de lärt sig läsa
och skriva. Sämst är situationen på landsbygden. Utan utbildning är steget väldigt
nära till kriminalitet, prostitution eller
barnäktenskap.
I flera byar runt staden Pemba arbetar
organisationen ”Lamukani”. Med stöd från
Svenska Alliansmissionen ger utsatta barn
hjälp att klara sin skolgång. Inför skolstarten
varje år distribueras skolmaterial som
anteckningsböcker, pennor, suddgummi
och linjaler till barn som inte har råd att
köpa detta. Genom åren har många barn
i området slutat skolan för att de saknat
just penna och anteckningsbok.

För några av de allra mest utsatta barnen
erbjuder man även stödundervisning
några timmar per dag och en skoluniform.
Många av barnen är föräldralösa och bor
hos släktingar. De förväntas ofta arbeta
för sitt uppehälle istället för att gå i skolan,
och hjälpen vi kan ge gör att många av
dem får möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning. Barnen får också skollunch, som ofta är den enda ordentliga
måltiden under dagen.
Organisationen arbetar även med att ge
stipendier för högre utbildning till elever
som trots fattigdom och svårigheter
kämpat sig igenom grundskolan och vill
studera vidare. Särskilt fokus läggs på
tonårstjejer. Allt fler i området börjar förstå
de positiva konsekvenserna av att utbilda
sig innan man bildar familj.

I Moçambique har bara omkring en tiondel av
befolkningen en formell anställning. Officiellt ligger
arbetslösheten på drygt 20 %, men är i verkligheten
ännu högre. Färre än en fjärdedel av stadsborna i
åldrarna 15-24 år har ett arbete. Samtidigt skriker
företagen efter kvalificerad arbetskraft, vilket
utbildningssystemet inte kunnat möta upp. Många
väljer att söka arbete i Sydafrika. På senare år har
den möjligheten dock försvårats på grund av att
arbetslösa sydafrikaner konkurrerar ut utländska
arbetare.1

1

Källa: Landguiden,
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Familjestöd
I västra Moçambique arbetar
vi med familjer där barn
riskerar att fara illa av olika
anledningar. Insatserna fokuserar på att stärka samhällets
skydd och att stödja den
enskilda familjen.
I Moçambique är närmare två miljoner
barn föräldralösa.1 Den som förlorat sina
föräldrar löper stor risk att missa sin skolgång, hamna på gatan, bli bortgift eller
utsatt för människohandel. Många av de
här barnen växer upp hos släktingar eller
äldre syskon, men familjerna kan behöva
stöd för att klara av sin utsatta situation.

Projektet vi är involverade i drivs av Svenska
Alliansmissionens samarbetsorganisation
Kubatsirana. Det handlar dels om förebyggande insatser, för att tidigt upptäcka
barn i riskzonen och för att stärka familjernas möjligheter att skapa en trygg
tillvaro. Vi arbetar också bland annat
för en kunskapsökning på samhällsnivå,
stödgrupper för vårdnadshavare, hjälp
till eget företagande och att lära barnen
själva förstå sina rättigheter. Tillsammans
med er ger vi barn i Moçambique en
trygg uppväxt.

Med rätt förutsättningar stärks familjers egen kapacitet
Projektet riktas främst till ensamstående
mammor med ansvar för egna och ofta
andras barn, samt till tonåringar med
ansvar för yngre syskon. De är utsatta på
flera sätt och hamnar mycket lätt i svåra
levnadsförhållanden.
I arbetet tar man hjälp av lokala myndighetspersoner och andra nyckelpersoner,
såsom socialarbetare, lärare eller ledare
i kyrkor. De utbildas i frågor kring barns
rättigheter och behov av psykosocialt
stöd. Tillsammans med dem görs sedan
direkta och anpassade insatser i familjer.
Lokala myndigheter uppmuntras att skapa system och nätverk för att öka utsatta barns tillgång till sociala tjänster och
andra grundläggande rättigheter. Arbetet
har bidragit till ett större engagemang för
utsatta familjer i samhället och motivation
att identifiera vilka familjer och barn som
behöver stöd. I projektet arbetar vi också
med att alla barn registreras och får ett
födelsebevis, vilket ger dem tillgång till viktiga samhällsfunktioner såsom skola.

näringsrik mat, sjukvård och skolgång. I
stödgruppen får familjerna också bättre
kunskap om vilka rättigheter de har och
hur de kan ta vara på dem. Man startar
även spargrupper där medlemmarna får
ansöka om mikrolån för att kunna starta
en egen verksamhet. I gruppen får de en
enkel utbildning i småföretagande och
utifrån intresse får de hjälp att komma
igång. Exempelvis har medlemmar fått
lära sig mer om effektiv odling och de har
fått hjälp med utsäde, jordbruksredskap
och bevattning. Det de odlar används
både för egenbruk och till att sälja på
marknaden.
I en annan del av arbetet får barn lära sig
mer om sina rättigheter i så kallade barnklubbar. Kubatsirana hjälper även till med
skolmaterial, skoluniformer och matpaket
till familjer som ännu inte kan försörja sig
själva. På grund av coronapandemin har
dessa behov varit extra stora på senare
tid, då hårda restriktioner gjort att många
familjer inte fått lämna sina hem.

Kubatsirana bildar stödgrupper. Där får
vårdnadshavare lära sig om vikten av

I Moçambique har bara omkring en tiondel av
befolkningen en formell anställning. Officiellt ligger
arbetslösheten på drygt 20 %, men är i verkligheten
ännu högre. Färre än en fjärdedel av stadsborna i
åldrarna 15-24 år har ett arbete. Samtidigt skriker
företagen efter kvalificerad arbetskraft, vilket
utbildningssystemet inte kunnat möta upp. Många
väljer att söka arbete i Sydafrika. På senare år har
den möjligheten dock försvårats på grund av att
arbetslösa sydafrikaner konkurrerar ut utländska
arbetare.1
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Bekämpa människohandel
Rumänien är det land i Europa
där flest tjejer rekryteras för
människohandel. Flera av dem
hamnar i Sverige. Tillsammans
med vår samarbetspartner
Valoare Plus skickar vi informationsteam till skolor för att
undervisa om människohandel
och hur man undviker att luras
in i det.

Enligt FN beräknas drygt 40 miljoner
människor vara offer för människohandel.
Det handlar om brottslig verksamhet så
det är svårt att veta hur omfattande
problemet är. Människor säljs likt handelsvaror, hålls inlåsta och utnyttjas för att
generera pengar. Branschen är en av de
mest lönsamma kriminella verksamheterna i Europa.
En stor del av offren som finns i Sverige
kommer från Rumänien. Tillsammans med
er kan vi förhindra att ungdomar hamnar
i människohandlarnas händer. Tillsammans kan vi rädda liv.

Ungdomar får höra sanningen om människohandel
Rumänien är ett av de länder i EU som
drabbats hårdast av människohandel för
sexuella ändamål. Med falska löften om
ett bättre liv rekryteras främst unga tjejer
som saknar utbildning och inte ser någon
framtid i sitt eget land.
Sedan fyra år tillbaka samverkar SAM med
den lokala organisationen Valoare Plus
i projektet Stay Free. Hittills har vi främst
arbetat i regionen Bacău i norra Rumänien,
ett av Rumäniens och också Europas fattigaste områden.
Uppbackade av den rumänska myndigheten National Agency Against Human
Trafficking, har vi tränat och utrustat
volontärer och lärare att bekämpa människohandel där de finns. Temadagar och
workshops har anordnats på högstadie-

och gymnasieskolor där våra medarbetare
undervisat om vad människohandel är.
Det handlar om att ge ungdomar kunskap
om hur man undviker att hamna i klorna
på en människohandlare. Hur ser riskerna
ut? Vart vänder jag mig om jag själv eller
någon annan är på väg att råka illa ut?
Efter att ha sett mycket goda resultat i
Bacău utvidgar vi nu arbetet till ytterligare
tre regioner: Vaslui, Botosani och Teleorman,
som alla har liknande problematik som
Bacău. Vi ser här hög arbetslöshet, fattigdom, stora klyftor mellan några få rika och
den övriga befolkningen som lever i fattigdom. Gemensamt för de olika regionerna
är också ett utbrett alkoholmissbruk och
att kvinnor har en mycket låg status.

Levnadsförhållandena i Rumänien är i allmänhet
sämre än i de flesta andra europeiska länder. En
särskilt utsatt grupp är den stora romska minoriteten. Deras usla levnadsförhållanden har efter
landets EU-inträde 2007 drivit tiotusentals romer
till andra EU-länder där de försöker försörja sig på
säsongsarbeten eller tiggeri.1 Enligt en rapport från
Europarådet ökade handeln med barn i Rumänien
under åren 2011–2015, och man identifierade då
4 622 minderåriga som rövats bort. Drygt hälften av
offren hade sålts för att utnyttjas sexuellt. Mest utsatta är enligt rapporten romska barn och migranter.

1
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Skolstöd för marginaliserade
I Rumänien arbetar vi bland
romska barn för att hjälpa
dem genom sin skolutbildning
och ge dem självförtroende
att våga kämpa för en bättre
framtid.
Att tigga pengar på gatorna i rikare länder
är en desperat handling som många
romer ser som sitt bästa alternativ. Fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning och
utanförskap i samhället är anledningar till
att människor väljer tiggeri.

Rumänien är ett av EU:s fattigaste
medlemsländer, till stor del på grund av
vanskötsel av landets ekonomi och
omfattande korruption1. Här finns Svenska
Alliansmissionen med i ett arbete där vi,
tillsammans med er, skapar en bättre
framtid för barn och unga i Rumänien.
Framförallt handlar det om skolstöd, men
även om att bryta den negativa självbild
som finns hos många, inte minst bland
minoriteter som romerna.

Barnen som stannar i skolan ser en ljusare framtid
Genom organisationen ”Valoare Plus”
arbetar vi i ett av Rumäniens fattigaste
distrikt, i ett område runt staden Bacau.
Härifrån kommer många av de människor
som tigger på gatorna i Sverige. Under
flera år har organisationen systematiskt
gett stöd till utsatta barn, varav många
romer, för att hjälpa dem genom skolan.
Projektet fungerar som ett komplement
till den vanliga skolan och riktar sig till
barn mellan 10 och 14 år. Syftet är att höja
medvetenheten kring skolgångens positiva
effekter och att ge extra stöd till de elever
som saknar hjälp hemifrån. Det är inte
ovanligt att romska barn hoppar av skolan
efter bara några år.

syfte med skolprojektet är därför att arbeta
för ökat självförtroende hos barnen, att
stärka deras självbild och ge dem mod att
våga drömma om framtiden. På så sätt
skapas bättre förutsättningar för dem att
vidareutbilda sig, få ett arbete och lägga
grunden för ett bra liv hemma i Rumänien.
Genom projektet har allt fler barn och
ungdomar lyckats fortsätta med sina
studier och flera har gått vidare till högre
utbildningar. Borgmästare och rektorer
från flera andra orter har hört av sig och
efterfrågar liknande projekt i sina skolor.
Vi tror att den här typen av skolstöd är
ett hållbart och långsiktigt sätt att hjälpa
romerna.

Romer har historiskt sett varit illa sedda i
samhället, vilket har skapat dåligt självförtroende hos många av dem.2 Ett viktigt

Levnadsförhållandena i Rumänien är i allmänhet
sämre än i de flesta andra europeiska länder. Trots
förbättringar sedan millennieskiftet lever fortfarande
många rumäner i fattigdom, i synnerhet på landsbygden. En särskilt utsatt grupp är den stora
romska minoriteten, av vilken tiotusentals lämnar
landet för att försörja sig på säsongsarbeten eller
tiggeri. De senaste åren har särskilda åtgärder
vidtagits för att ge fler romska barn utbildning,
men ändå beräknas en majoritet av dem inte gå
i skolan. Omkring hälften av romerna uppskattas

1

vara analfabeter.1

Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
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Klimatsmart odling
I delstaten Puntland i Somalia
arbetar vi med ett odlingsprojekt som skapar förutsättningar
för utsatta familjer att försörja
sig och ta plats i samhället.
Tre av fyra somalier lever i fattigdom.
Sedan många år tillbaka saknar landet
en fungerande centralmakt. Klanstrider
och konflikter mellan islamistgrupper och
svaga regeringar har, tillsammans med
återkommande perioder av torka, drabbat
civilbefolkningen hårt. Hösten 2020 hotades
nästan fyra miljoner somalier av akut
matbrist. Situationen har förvärrats
ytterligare av coronapandemin.1

Här arbetar Svenska Alliansmissionen
tillsammans med biståndsorganisationen
Diakonia i ett klimatsmart odlingsprojekt.
Syftet är att stärka samhällets skydd mot
klimatrelaterade kriser och katastrofer, så
att dessa inte lika lätt leder till matbrist. I
huvudsak är det kvinnor som involveras i
odlingen, då ett annat mål för projektet är
att stärka kvinnors roll och ge dem en
betydelsefull plats i samhället. Tillsammans
med er skapar vi bättre förutsättningar
för utsatta familjer i Somalia.

Stabil matförsörjning och ett mer jämlikt samhälle
Torka, ökenstormar och insektsangrepp
har under många år lett till svår missväxt
i Somalia, och det blir alltmer omöjligt att
försörja sig på odling. Eftersom 70 % av
Somalias befolkning är beroende av jordbruk och boskapsskötsel har de klimatrelaterade katastroferna gång på gång
lett till akut hungersnöd. Tillsammans med
långvariga konflikter i landet har detta
orsakat att tre av fyra somalier minst en
gång tvingats lämna sitt hem. De flesta
återvänder så småningom, eller hittar en
ny plats att slå sig ner på. Men det finns
också stora flyktingläger runt landets
städer och i grannländerna.
På landsbygden i delstaten Puntland
lever de allra flesta av just jordbruk och
boskapsskötsel. Här finns den lokala organisationen Kaalo, vilken vi samverkar med.
Målsättningen är att ge familjer bättre
förutsättningar att klara sin försörjning,
även då klimatförändringarna gjort vädret
mer oförutsägbart. I stora lokalt producerade växthus kombineras flera klimatsmarta
odlingsmetoder. Växthusens tak är tillverkade av nät som skyddar mot stark sol,

insektsangrepp och kraftiga vindar. Deltagarna i projektet får utbildning och praktisk
träning i nya jordbruksmetoder. Man
använder exempelvis droppbevattning,
som är vattenbesparande då väldigt lite
dunstar bort. Man får också lära sig att ta
vara på regnvattnet under regnperioden,
något som gjort att det nu går att odla
grönsaker året runt. Varje växthus försörjer
upp till sju familjer.
En viktig del av projektet är att i stor
utsträckning involvera kvinnor. Att få
odlingskunskaper och bli familjeförsörjare
ger dem högre status och större möjlighet
att påverka sin egen och sin familjs situation.
Växthusprojektet har gjort att man nu kan
odla grönsaker som man inte kunnat odla
på många år. Det innebär inte bara att
familjerna får bättre mat. Grönsakerna kan
också säljas och ge pengar till skolavgifter
eller annat som är viktigt för familjen.

Somalia, på Afrikas horn, är ett av världens fattigaste
och minst utvecklade länder. Även om alla formellt
har rätt till fri grundskoleutbildning har inbördeskrig,
klanstrider och konflikter mellan islamistgrupper gjort
att utbildningsväsendet inte fungerar. Endast två av
fem vuxna somalier kan läsa och skriva. Kvinnor diskrimineras på flera sätt. För kvinnor som arbetar är
lönen sämre än för männen. Döttrar ärver hälften så
mycket som söner. Flickor gifts bort tidigt, särskilt på
landsbygden där en del kan vara så unga som tolv
år. På grund av krigen är många kvinnor änkor, vilket
lett till att fler kvinnor måste arbeta för att försörja sig.2

1

Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet samt Diakonia

2

Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

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

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Tips för insamlingen
Ge för livet är en utmärkt insamlingskanal där ni som församling kan engagera både
era egna medlemmar och människor som normalt inte besöker kyrkan. Det är också ett
bra tillfälle att arbeta tillsammans över ålders-, språk- och kulturgränser. Insamlingen
pågår under hela året och ni väljer själva hur ni vill genomföra den.
Tipsen nedan kommer från några av de församlingar som arbetar med Ge för livet. Har
ni fler tips, skicka dem gärna till marita.good@alliansmissionen.se så publicerar vi dem
på alliansmissionen.se/geforlivet.

TIPSPROMENAD med

LOPPIS

tacobuffé
KONSERT med kollekt eller
FÖRSÄLJNING på torg el-

biljettförsäljning

ler marknad av till exempel
hembakat bröd, bär, svamp,
vårrullar, frukt, plantor,
blommor eller ägg

UPPLEVELSEAUKTION
KOKBOK ELLER BAKBOK där
församlingsmedlemmar

SÄLJ GLASS, SAFT ELLER KALL
DRICKA på stranden en varm
sommardag
STÄDA diken och parker åt
kommunen
HJÄLP BUTIKER att inventera
varor

MISSIONS- ELLER MOTIONS-

delar med sig av sina bästa

LOPP – spring, gå, cykla,

recept

JULKONSERT med julbord

SÄLJ TJÄNSTER – städning,

LOTTERI – köp in eller fråga

CAFÉ- ELLER TEMAKVÄLLAR

fönsterputsning, gräsklipp-

företagare i er närhet om de

med intressanta gäster och

ning, storhandling, flytthjälp,

har priser att skänka (kan

föreläsare

barnvakt…

kräva lotteritillstånd)

LUNCH efter gudstjänsten

BURKPANTARDAG

CHOKLADHJUL

LUNCHLÅDOR att beställa och

ANSIKTSMÅLNING

MISSIONSMARKNAD

simma…

köpa (här är det extra roligt
att be nysvenska vänner laga
mat från sin matkultur)

GATUMUSIKANTER som spelar
önskelåtar

Tänk på att:
•
tala om vilka ni är
•
berätta vad pengarna ska användas till
•
använda swishnummer, bankgiro eller plomberade bössor.
Behöver ni hjälp med affischer, flygblad, insamlingsbössor eller något annat, hör av er
i god tid till marita.good@alliansmissionen.se.

Alla insamlingar till Ge för livet görs via
SAM:s Insamlingsstiftelse
SAM:s Insamlingsstiftelse har tilldelats ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelser och föreningar med 90-konto ställs under övervakning och
måste följa Svensk Insamlingskontrolls direktiv gällande penninginsamling,
penninggåvor och upptagande av medlemsavgifter för välgörande eller
ideellt ändamål.

Ett 90-konto garanterar att:

•

insamlingarna bland allmänheten för humanitära, välgörande och
kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga
ändamål sker under betryggande kontroll,

•

insamlingarna inte belastas med oskäliga kostnader,

•

sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet,

•

ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

