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Skola och utbildningsstöd
Mitt på den afrikanska konti- 
nenten ligger Tchad, ett av 
världens fattigaste länder.1  
I detta land, där en majoritet 
varken kan läsa eller skriva,  
erbjuder vi skolgång för  
särskilt utsatta barn.

Trots att Tchad har infört tio års skolplikt är 
det långt ifrån alla barn som går i skolan.  
Skolväsendet har hämmats både av krig 
och av brist på pengar och utbildade 
lärare. I vissa områden på landsbygden 
finns inga skolor alls. Knappt en tredjedel 
av befolkningen, och bara en femtedel av 

kvinnorna, kan läsa och skriva. Utan egen 
utbildning ser många föräldrar inte nyttan  
med skolgång för sina barn. Speciellt  
utsatta är flickor, som man vill ska stanna 
hemma och lära sig hushållsarbete inför 
kommande familjeliv. I Tchad kan flickor 
giftas bort redan vid 12-13 års ålder.2 

Här driver Svenska Alliansmissionens  
samarbetspartner grundskolor. Vi stödjer 
också ungdomar som vill studera vidare.  
Tillsammans med er utrustar vi en ny  
generation som på sikt kan vara med  
och lyfta landet ur fattigdom  
och konflikter.
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Tchad består till stor del av stäppmarker 
och öken. En liten del av landet, främst 
runt Tchadsjön och i de sydvästra delarna, 
är odlingsbar. Tre av fyra tchadier lever av 
jordbruk eller boskapsskötsel och klarar 
sig på de små odlingar man kan ha runt 
sitt hus. Det är ett tufft liv som till stor del 
handlar om att överleva från dag till dag. 
Många föräldrar ser inte betydelsen av 
att barnen går i skolan. De behövs istället 
hemma för att hjälpa till med familjens 
försörjning. Dessutom kostar skolan pengar,  
något en fattig jordbrukare saknar.2 

Svenska Alliansmissionen stödjer en kristen 
grundskola i staden Bol. Eleverna kommer 
från både kristna och muslimska familjer. 
Flera av barnen har av olika anledningar 
förlorat en eller båda föräldrarna. Andra 
kommer från mycket fattiga familjer och 

skulle inte ha möjlighet att gå i skolan  
utan hjälp utifrån. Barnen får en grund- 
utbildning som ger förutsättningar för  
vidare studier och bättre försörjning.  
Undersökningar visar att de kvinnor som 
har gått i skolan bättre kan ta hand om 
sina barn och att barnadödligheten i 
dessa familjer är lägre.3

Skolorna har inslag av kristen tro i sin 
undervisning, något som inte har skrämt 
muslimerna. Många byar i muslimska  
områden välkomnar istället kristna skolor. 

Vi ger också stöd till ungdomar som vill 
fortsätta sina studier på gymnasienivå för 
att sedan lättare kunna hitta ett arbete 
och försörja sina familjer. Många vill göra 
skillnad i sitt land och arbeta med viktiga 
frågor, exempelvis rättvisa. 

I det kustlösa landet Tchad lever mellan 50 och  
80 % av befolkningen i fattigdom. Utbildningsnivån är 
generellt mycket låg. Officiellt råder tio års skolplikt. 
Nästan nio av tio barn börjar i grundskolan men tre 
av fyra hoppar av skolan i förtid. Formellt är utbild-
ningen avgiftsfri men i praktiken betalar föräldrarna 
en avgift för undervisning. Skoluniform, böcker och 
skolmaterial kostar också pengar. På landsbygden 
är det inte ovanligt att föräldrarna även måste stå 
för lokalkostnader och att de betalar lärarnas löner.2

1 Human Development Index Ranking, FN
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

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

Utbildning som ger bättre försörjning


