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Mellanöstern och Nordafrika står inför många stora utmaningar i dag. Det är en region 
som är ökänd för sin brist på mänskliga rättigheter och för sin dåliga behandling av 
kvinnor. Tillgång till bra utbildning, och till information i allmänhet, är starkt begränsad. 
Detta är en region med upp till 50 % funktionell analfabetism in en del länder. Miljoner 
flyktingar och internflyktingar lever under fruktansvärda förhållanden i Libanon, 
Jordanien Irak, Egypten och Turkiet. Tretton miljoner är barn, oskyldiga offer, som söker 
säkerhet, trygghet, goda förebilder, bättre möjligheter och en ljusare framtid. Men vilken 
framtid kommer de att få utan möjlighet att gå i skolan, lära sig, växa och försörja sig?

Utbildningen är i allmänhet dålig, utantillärande skapar en generation som saknar 
kritiskt tänkande. En följd är samhällen som saknar ledaskap, utbredd fanatism, tribalism 
och ständiga stridigheter. Intoleransen mellan olika religioner eller etniciteter är stor, 
och en del accepterar inte fattiga, flyktingar, funktionshindrade eller svaga som sina 
medmänniskor. 

Allt sedan SAT-7 startade 1996, har vi försökt åskådliggöra hopplöshet och orättvisor. 
Med tanke på de ökande behoven av utbildning i regionen i dag, har vi beslutat att starta 
en ny kanal: SAT-7 ACADEMY.

SAT-7 ACADEMY kommer att ge barn, föräldrar och lärare holistisk undervisning, 
lära ut kritiskt tänkande och söka nya och kreativa lösningar på gamla problem. Med 
sina specialutformade program, kommer kanalen att hjälpa tittare att förstå att inget 
samhälle kan vara fritt och välmående om det inte behandlar alla sina medborgare lika. 
Ojämlikhet kommer alltid att ge möjlighet för att maktmissbruk. Med denna kanal vill 
vi ge människor möjlighet att vara omdömesgilla och göra sina egna val, uppmuntra 
tacksamhet för olikheterna i regionen, och hjälpa tittare att acceptera och glädjas åt sina 
olikheter. 

Min glädje i dag påminner om den glädje jag kände för nästan 10 år sedan när SAT-7 
startade sin barnkanal SAT-7 KIDS. Idag, med SAT-7 ACADEMY, satsar vi inte bara på 
barnens liv utan på hela samhället, och på en framtid som kan skapas genom utbildning. 
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ATT MOTIVERA UNGA  
TILL FRAMGÅNG
SAT-7 TÜRK:s helt nya program Karriärer inspirerar tonåringar att sikta på 
en ljus framtid. I en utmanande tid för Turkiet, hjälper programmet tittare att 
nå framgång, inte bara i sina andliga liv men också på sina arbetsplatser.

Arbetslösheten i Turkiet har stigit med 1,6 % det 
gångna året, och blivit den högsta på sju år. I Turkiet 
finns också tre miljoner flyktingar. FN har lovordat 
landets ansträngningar att ta emot flyktingar och 
hjälpa dem att integreras i samhället. Detta åtagande 
skapar dock praktiska utmaningar, särskild bland 
arbetskraften. Med fler människor villiga att arbeta 
för lägre löner blir det färre jobb och till slut ökad 
arbetslöshet.

Många unga i Turkiet, som just håller på att avsluta 
sin utbildning och börja sina karriärer, undrar vilka 
möjligheter som finns för dem. Karriärer hjälper dem 
genom att förbereda dem på vad de kan vänta sig av 
arbetslivet. 

Engagerad programledare
Programledare Mehmet Ahif  Kum, en välkänd 
affärsman, inspirerar de ungar tittarna. ”Kristna ska 
inte bara vara framgångsrika inom trons område, 
men också i sina karriärer”, säger han. Kum har lång 
erfarenhet av affärsverksamhet som medlem i FNs 
Chamber of  Commerce, författare till två böcker om 

personlig utveckling och ledarskap, och som skribent i 
Bloomberg Magazine. 

Sedan han fått upp ögonen för SAT-7 TÜRK, kom 
Kum med programidén till produktionsteamet. 
”Kanalen har inte närmat sig arbetslivet från det 
här hållet tidigare”, säger han. ”Med min bakgrund 
och erfarenhet vill jag uppmuntra ungdomar och 
förbereda dem för vad som väntar i början av deras 
karriärer.”

Hur produktionen går till
Tjugo avsnitt är planerade, men det har varit en 
utmaning att hitta framgångsrika turkiska kristna 
som är villiga att prata öppet i TV. Trots detta, är 
produktionen i full gång sedan i början av maj. Kum 
filmade nyligen ett avsnitt med Nükhet Everi, verksam 
inom turistindustrin, och som tycker om att informera 
både lokalbefolkningen och turister om kristna platser 
i Turkiet. ”Genom att skildra olika framgångsrika 
gäster så inspireras våra unga tittare att drömma 
stort och stå fasta i sin tro medan de satsar på sina 
karriärer”, säger programchefen Cuneyt Arikan. 
”Gud kommer att ge oss de rätta gästerna som kan 
tala direkt in i våra tittares liv.” 
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Kristna affärsmän talar 
oftast inte öppet om 
sin tro. De är rädda 
att bli utsatta för 
diskriminering, både 
professionellt och i sina 
privatliv.
Mehmet Ahif Kum

”



BLI TEKNISK MED SAT-7 TÜRK
Som en del av ett försök att engagera sina unga tittare ännu mer, kommer 
SAT-7 TÜRK att starta två program med teknisk inriktning i september. 
Eftersom många unga tittare föredrar att titta och umgås online, kommer det 
nya programmet Sociala medier att utforska kraften i onlineplattformar och ge en 
öppen plats för diskussion av tittares frågor. 

SAT-7 TÜRK vill också vara en positiv kraft in i den allt populärare 
spelvärlden, och startar det nya programmet Teknologi. Teknologi är nu en 
integrerad del av uppväxten, och en del barn använder mobiltelefoner och 
plattor till och med innan de börjar skolan. Dessa verktyg är också portar in till 
en uppsjö av spel, både sådana som är lämpliga för ungdomar och sådana som 
inte är det. Programchefen Cuneyt Arikan säger, ”Vi vill hjälpa ungdomarna 
att välja rätt spel, som kan ha en positiv inverkan på deras liv och hjälpa dem 
att utvecklas.”
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BIBELBERÄTTELSER 
FÖR ANALFABETER
Johannes från Damaskus sa: ”En ikon är en bok 
för de som inte kan läsa. Den påminner oss om 
frälsningshistorien, om Guds gärningar och 
hemligheterna i hans gudomliga ordning.” 

SAT-7 ARABIC:s program Koptiska ikoner 
förklarar dessa ikoners historia och den viktiga 
roll de har spelat genom århundradena för 
kristna i Mellanöstern. 

”En ikon visar den sociala och kulturella 
utvecklingen för kristendomen i Mellanöstern. 
Överallt där kristna varit, målade de ikoner 
– även under tider av förföljelser”, säger 
programmets producent Rafik George.

Varje ikon berättar en hel historia från Bibeln, 
öppnar den för tittare, precis som SAT-7:s 
undervisningsprogram. Till exempel så visar en 
ikon från Jesu födelse alla som var där när det 
skedde. 

Min mor och jag 
blev troende för 
åtta år sedan, men 
efter ett tag gled jag 
bort. Era program 
har hjälpt mig att 
återuppväcka min 
tro och jag har vuxit 
andligt ända sedan 
dess. 
En kvinnlig tittare 
från Iran

”

AV BARN, FÖR BARN
Ett väldigt speciellt nytt program involverar unga barn i att undervisa SAT-7 KIDS tittare 
genom berättelser och drama. Barn från kyrkor i olika avlägsna delar av Egypten kommer 
tillsammas för att göra I morgon blir det bättre. Barnen får bibelundervisning för att hjälpa 
dem att vara med och skriva programmets manus och att dramatisera bibelberättelser.

Detta nya sätt att arbeta, utvecklat av producent Andrea Zaki, syftar till att påskynda 
de unga programledarnas sociala utveckling och lära dem glädjen i att ha ett positivt 
inflytande på andra barns liv. 



NEW BEDTIME STORIES WITH RITA
After a five-year break, Rita Elmounayer returned to the screen this November with a 
new series of  Bedtime Stories with Rita for SAT-7 KIDS. This is one of  the most popular 
programs on SAT-7 KIDS since SAT-7 first began broadcasting 20 years ago.

Thirteen new storybooks have also been written and printed, and 1,000 copies of  each 
storybook, a total of  13,000 books, will be sent out to viewers who call in to the 
channel. This series of  books is based on Christian values, with stories that teach 
principles such as being truthful, not stealing, and being kind to others.  
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FÖRSTA ORIGINALPROGRAMMET  
PÅ TADZJIKISKA
SAT-7 PARS har sänt hundratals program på farsi till tusentals hem över de senaste tio 
åren, liksom många program på Dari och Azeri. I maj 2017 spelade kanalen för första 
gången in ett program på tadzjikiska, Vår frälsning är i Honom. Programledaren, den kända 
kristna sångerskan Mahin Banu Gasanova, börjar varje program med två lovsånger och 
sedan delar hon ett starkt vittnesbörd om hur Gud har haft en betydelsefull påverkan på 
hennes liv. SAT-7 PARS hoppas att Vår frälsning är i Honom kommer att uppmuntra tittare 
i sin tro, och öppna dörrar till dialog och samverkan med kanalens tadzjikiska tittare.

Afghanistan

Marocko

Mauritanien

ANALFABETISM I MELLANÖSTERN  
OCH NORDAFRIKA:

Jemen

72%

48%

49%

46%

ATT UPPTÄCKA  
SITT KRISTNA ARV
De pågående konflikterna i Arabvärlden 
har påverkat de kristna i Mellanöstern 
och hur deras historia uppfattas. Många 
människor bortser från de kristnas 
historiska bidrag till konst, historia, filosofi 
och arkitektur, liksom medicin och andra 
vetenskaper. Ett nytt program som kallas 
Visdomshuset planeras att sändas på SAT-7 
ARABIC under andra halvåret 2017. 
Detta program kommer att presentera 
Mellanösterns rika kristna arv och förklara 
de kristnas historiska inflytande i regionen.

”Programmets mål är att understryka 
den nyckelroll som arabiska kristna har 
haft i byggandet av arabisk kultur”, säger 
producenten Sherif  Wahba.

Visdomshuset, eller på arabiska, Beit El 
Hekma, var namnet på ett kulturcenter 
som byggdes av det Abbasidiska kalifatet 
i Bagdad. Det var ett intellektuellt och 
kulturellt nav, där många kristna lärda 
översatte böcker från grekiska och andra 
språk till arabiska. 
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FRÅN VISION  
TILL HANDLING
Det här är en spännande tid i vårt arbete, när våra ledare och anställda 
förbereder sig för att starta den nya kanalen SAT-7 ACADEMY. SAT-7 bjuder 
in dig bakom scenen för att titta närmare på vad som behövs för att gå från 
vision till verklighet.

I bibeln beskrivs vision, eller profetia, som nödvän-
dig för folkens överlevnad. I Ordspråksboken 29:18 
står det: ”Utan profeter förvildas folket.” Nu när 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) står inför 
svåra utmaningar, är en vision för hur SAT-7 ska 
kunna svara på detta nödvändig för dess arbete.

När kanalchefen och vice VD Rita Elmounayer 
delade sin vision om en ny utbildningskanal, var 
hennes passion för att utrusta MENA med lärande 
av hög kvalitet mycket klar. Vikten av detta nya in-
itiativ och det värde det skulle ge till regionen, fick 
alla på SAT-7 engagerade, och, om sanningen ska 

fram, lite oroliga. Men enbart en vision skulle inte 
kunna starta en helt ny kanal. Som den berömde 
författaren Warren Bennis en gång sa: ”Ledarskap 
är förmågan att förvandla vision till verklighet.” 
Mot svåra odds och en bit i taget har varje avdeln-
ing blivit inspirerad att tänka kreativt och samarbe-
ta för att starta den nya kanalen.

Vi hoppas att resultatet kommer att bli en kanal 
som kommer att hjälpa människor i MENA till ett 
livslångt lärande, positiva värderingar, kärlek till 
sin kultur och en passion för att göra skillnad i sin 
region. 

Överst t.v.: SAT-7 ARABIC:S 
kanalchef, George Makeen, SAT-
7 ACADEMY:s kanalchef  Juliana 
Sfeir, SAT-7 KIDS kanalchef  Andrea 
Elmounayer, Chefen för produktion 
och SAT-7 ARABIC Samar Faysal, 
som möts på SAT-7 kontoret i Libanon 
för att diskutera olika program som ska 
visas på den nya kanalen.

Överst t.h.: Kanalchef  och vice 
VD Rita Elmounayer besöker ett 
flyktingläger i Bekaadalen, Libanon, 
bedömer situationen för barn och 
ungdomar och ser hur SAT-7 kan möta 
deras behov genom sina program.

Mitten t.v.: En kameraman förebereder 
inspelning av utbildningsprogrammet 
Min skola i SAT-7:s studio i Libanon.

Mitten t.h.: Programledarna 
Georges Eid (Billy), Lara-Maria 
(Fany), Yara Basbous (Trixy) och 
huvudprogramledaren Joëlle Chouein 
Youssef  (Joëlle) från programmet Den 
roliga bondgården förbereder dagens 
inspelning av olika intressanta delar av 
detta utbildningsprogram.

Nere t.v.: SAT-7 ACADEMY:s 
kanalchef  Juliana Sfeir besöker ett 
flyktingläger i Libanon och visar 
barnen hur se kan se SAT-7:s program 
online och på sina smarta telefoner. 

Nere t.h.: Grafiska formgivaren Bob 
Barhoum arbetar med grafik och 
logotyper för den nya kanalen SAT-7 
ACADEMY.

Unga flyktingpojkar från  
Mellanöstern i Libanon





Juliana Sfeir och George Makeen är två av SAT-7:s mest innovativa och hängivna ledare. 
De har själva sett hur brådskande det är att ge utbildning till den kommande generationen. 
Här delar de sin motivation och förklarar de spännande målen för SAT-7 ACADEMY.

HJÄRTAN OCH HJÄRNOR 
BAKOM SAT-7 ACADEMY
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Sfeir har nyligen blivit chef  för den nya kanalen, tidi-
gare var hon chef  för programmens sociala påverkan. 
Den nya kanalen syftar till att fylla tomrummet vad 
gäller holistisk utbildning med hög kvalitet i Mel-
lanöstern och Nordafrika (MENA). Hon är född och 
uppvuxen i Libanon, så hon är mycket medveten om 
svagheterna i regionens utbildningsätt, som ofta är 
beroende av dåligt utrustade lärare och utantillärande.

”Alltför ofta sviker utbildningssystemet oss”, säger Sfeir. 
”Studenterna blir ledare men saknar värderingar som 
bra ledare ska ha. De blir aktiva medborgare, men kan-

ske saknar den moraliska förståelsen för att kunna ge ett 
positivt bidrag. De som blir del av eliten vet ingenting 
om hur man inkluderar andra.” Hon förklarar att läro-
planer i sig själva är splittrande, de återspeglar inte den 
etniska och religiösa mångfald som finns i samhället.

Miljoner barn i flyktingläger har gjort behovet av kval-
itativ utbildning ännu mer brådskande. Skolor i länder 
som har många flyktingar är överväldigade av de mån-
ga nya eleverna och har svårt att klara av detta. Många 
flyktingbarn lever utan skolgång över huvud taget.

Rätten till utbildning
Sfeir, som fick ett pris i journalism för mänskliga 
rättigheter 2013, är starkt motiverad av sina kristna 
värderingar och tron på en universell rätt till utbildning. 
”Jag skulle vilja se att SAT-7 ACADEMY undervisar 

hjärnor och hjärtan, och har ett holistiskt arbetssätt 
när det gäller utbildning för barn, deras föräldrar 

och lärare”, säger hon ivrigt. ”Jag skulle vilja 
undervisa alla människor, oavsett etnicitet, 
kön, religion eller socioekonomisk bakgrund. 
SAT-7 har visat att vi kan göra det. 

Alltför ofta sviker 
utbildningssystemet 
oss. Studenterna blir 
ledare men saknar 
värderingar som 
bra ledare ska ha.
Juliana Sfeir

”



Alla förtjänar frihet att 
utveckla kritiskt tänkande, 
och att uttrycka sina 
förhoppningar och 
drömmar på andra sätt än 
genom utantillärande.
George Makeen

Se behoven med egna ögon
Tillsammans med den erfarne SAT-7 kollegan 
George Makeen, har Sfeir besökt flyktingläger i Li-
banon och andra delar av MENA för att kartlägga 
flyktingarnas behov och se hur SAT-7 kan möta 
dem genom sina program. Där har de med egna 
ögon sett flyktingbarnens lidande, de måsta han-
tera följderna av trauma, såsom depression, oro, 
mardrömmar, beteendeproblem och våld i hemmet.

”Jag ser Gud i dessa barns ansikten”, säger den 
egyptenfödde Makeen, programchef  för SAT-7 
ARABIC:s kanaler. ”Det får mig att be Gud om 
rättvisa och att han ska vara en far för dem. Jag ber 
att han skall skydda dessa oskyldiga barn från all 
skräck som de har upplevt. Må vi vara del av Guds 
plan att skydda dem.”

Utbildning genom TV
SAT-7 tror att utbildning kan spela en nyckelroll för 
att ge denna lidande generation en bättre fram-
tid. Makeen tillägger, ”Alla människor, särskilt de 
underpriviligierade och flyktingarna, kan skapa 
sin egen framtid när de får en chans. Alla förtjänar 
frihet att utveckla kritiskt tänkande, och att uttrycka 
sina förhoppningar och drömmar på andra sätt än 
genom utantillärande. 

Makeen tänker på en SAT-7 ACADEMY pro-
duktion som gjorts nyligen: Historieberättarklubben, 
där flyktingbarn bjöds in att delta i ett gemensamt 
historieberättarseminarium. ”Dessa blyga barn vis-
ste alltför väl att de var sämre lottade och ofta inte 
accepterade av andra. Men när de fick redskapen 
för att uttrycka sig själva, och att se sig själva inte 
som offer, utan som kreativa, starka människor, då 
överträffade de sig själva!”

Som regionens mest populära och betrodda 
informationskälla, är satellittelevision den perfekta 
kanalen för att ge undervisning till alla folkgrupper, 
inte bara flyktingar. Som Sfeir säger: ”Det finns 
tillfälle och behov. Tiden är mogen för förändring, 
och SAT-7 har en perfekt möjlighet att få se ome-
delbara resultat i verkligheten.”

En känsla av att det är bråttom för hela 
mänskligheten
Sfeir tror att vi inte bara har moraliskt ansvar att 
hjälpa till att utbilda flyktingbarn i MENA, följder-
na av att låta en hel generation gå ”förlorad” kan 
få global inverkan. 

”Det skulle vara mycket naivt att stoppa våra 
huvuden i sanden och tänka ’Det här rör inte mig’, 
eller ’Det kommer aldrig att drabba mig’. Jag tror 
att vi kommer att börja se reaktioner komma 
fram överallt som en följd av deras trauma 
och lidande”, säger hon.

”Dessa barn behöver uppmärksam-
het; de behöver en vän som bryr 
sig; någon att tala med. De behöver 
också kunskap, och de är så öppna 
och hungriga för det”, fortsätter 
Sfeir. ”Jag ber att SAT-7 ACADEMY 
kommer att vara allt detta, inte bara 
för flyktingar, utan för alla som är 
drabbade på olika sätt.”

”
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SAT-7:s nya kanal SAT-7 ACADEMY kommer att sända program som utmanar 
barn, informerar vuxna och förbättrar livet för alltid. Här tar vi en titt på några av 
programmen som kommer att sändas på kanalen och på den holistiska utbildning 
de kommer att ge.
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MIN SKOLA
Sedan starten i mars 2015 har SAT-7 KIDS Min skola gett flyktingbarn och un-
derpriviligierade barn den undervisning de är i så desperat behov av. Förutom de 
grundläggande ämnena matematik, arabiska, engelska och naturvetenskap, har 
fyra nya delar lagts till för den tredje säsongen av detta inflytelserika program: 

• Ett interaktivt ritprogram som heter Jag kan teckna

• Ett livsstilsprogram som heter Nours dagbok

• Ett terapeutiskt historieberättarprogram som heter Min historia

• Ett underhållande femminuters naturvetenskapsexperiment som kallas Oops

”Min son har lärt sig mycket av att titta på några program. När han 
testades i skolan var hans lärare förvånade över hans intelligens för 
sin ålder. De blev ännu mer förvånade när jag sa att denna framgång 
var tack vare det underbara programmet Min skola på SAT-7 KIDS!” 

– En mamma från Egypten. 

DEN ROLIGA BONDGÅRDEN
Genom historieberättande introduceras barnen genom Den roliga bondgården 
till de dagliga arbetsrutinerna på en bondgård. Programledaren Joëlle, som 
är bonden, hjälper barnen att lära sig om djur och växter, och siffror och 
bokstäver introduceras i olika avsnitt. Det interaktiva programmet uppmuntrar 
också barn till att delta i idrottsaktiviteter och lär dem om hälsosam kost 
och matlagning. Tänk grönt handlar om att skapa medvetenhet om aktuella 
miljöfrågor och hantverksavsnitt lär ut kreativa konstformer. Barnen 
uppmuntras till att e-posta sina konstverk till programmet och bjuds in till 
studion för att visa sina talanger.

”Fyraåriga Philopateer är en ivrig tittare på programmet.  
Han säger, ”Jag älskar att titta på Den roliga bondgården och jag 
härmar alla era personer och diskussioner, precis som på TV!” 

SAT-7 ACADEMY börjar sända 1 september 2017. Den kommer att vända sig till arabisktalande barn, föräldrar och 
lärare i Mellanöstern och Nordafrika. Programmen kommer att ge tittarna redskap, kunskap och färdigheter de behöver 
för att bygga bättre liv. Programmens olika innehåll kommer att handla om undervisning, hälsa och social utveckling. 

UNDERVISNING SOM 
RÄCKER HELA LIVET 
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MED SMYRNA
Detta treminutersprogram, skrivet och presenterat av familjerådgivaren 
Smyrna Khalaf, ger praktiska råd till föräldrar och hjälper dem att få en 
bättre känslomässig förståelse för sina barn. Med Smyrna tar också upp 
ämnen som trauma, att hjälpa föräldrar att identifiera och hantera barn med 
beteendestörningar. 

”I vår region finns det många sätt att vara som föräldrar, som inte hjälper 
barnen”, förklarar Khalaf. ”Ibland ger inte föräldrar barnen möjlighet 
att säga ’Jag behöver bli respekterad; Jag behöver bli omhändertagen; Jag 
behöver bli tilltalad på ett positivt sätt, då lyssnar jag.’ En sak som jag 
upprepar i varje program är att mammor och pappor behöver visa det 
uppförande som de vill se hos sina barn.” 

HISTORIEBERÄTTARKLUBBEN
Det här programmet ger praktiska tillämpningar för barn som lever med 
trauman. De unga tittarna får lära sig att uttrycka sig och dela sina berättelser. 
De uppmuntras att skriva ned eller teckna sina erfarenheter av att hantera svåra 
situationer vilket hjälper dem att kunna hantera andra situationer. 

En sådan personlig berättelse blev en kortfilm. Dagen när jag blev stark, handlar 
om en ung syrisk flyktingflicka som såg sin bror bli mobbad och slagen av en 
lärare på dåligt humör. ”Jag kände mig stark nog att gå till den här läraren 
som alla var rädd för och säga: ’Varför slog du min bror? Det ska du inte 
göra!’” sa hon på Historieberättarklubben. ”När jag gjorde det kände jag mig 
stark!”

DIN DOKTOR
Dr. Hany Keylada leder ett program som heter Din doktor som hjälper 
flyktingar att få hjälp för sina fysiska och psykiska hälsoproblem. Den 
korta hälsoundervisningsdelen ger mycket information om hur man kan 
hjälpa sig själv med första hjälpen och akutvård, trauma, psykisk hälsa och 
livsstilsfaktorer. 

Programmet inriktar sig främst på förebyggande åtgärder och möjliggör för 
flyktingar och lokala ledare att göra egna insatser när ingen annan medicinsk 
hjälp finns att få. Programmen är gjorda så att de lätt ska kunna laddas ner 
på smarta telefoner.

Efter att ha tjänstgjort vid den medicinska frontlinjen i krigshärjade Syrien 
och Irak har Dr. Keylada sett hur effektivt det är att ge människor kunskap 
att hjälpa sig själva. Han säger, ”Vid två tillfällen var jag skadad i fält och det 
fanns ingen doktor som kunde hjälpa mig. Jag la mitt liv i händerna på dem 
jag hade tränat och sa till dem: ’Ni kan göra det här; Jag litar på er’, och de 
klarade av situationen mycket bra.” 



ETT PRAKTISKT SÄTT  
ATT FÖRVANDLA LIV

För första gången har SAT-7, ett medieföretag, 
beslutat om ett nytt sätt att hjälpa sina tittare, genom 
att starta SAT-7 Socialt och kulturellt center i 
Libanon. Syftet är att ge flyktingbarn och familjer en 
plats att få alternativ undervisning och stöd för sina 
utbildningsbehov och personliga behov. Genom detta 
initiativ hoppas SAT-7 få förstahandserfarenheter av 
flyktingfamiljers behov och på så sätt kunna förbättra 
innehållet i sina program.

Insatserna kunde inte vara högre
Nicoletta Michael, SAT-7,s projektansvarige förklarar: 
”Det övergripande målet för humanitär verksamhet 

måste vara att ge människor redskap att återvända 
och bygga upp sitt land.” Stöd inom utbildning, 
psykologi och kultur för familjer fyller en viktig 
funktion i att göra detta möjligt. Denna typ av insatser 
hjälper också till att skydda flyktingar och deras barn 
från sexuellt våld, att bli rekryterade till stridande 
grupper, prostitution och andra livsförstörande hot. 

SAT-7’s nya Sociala och kulturella center kommer att 
ligga i bergsstaden Ehden, Libanon, där både syriska 
och irakiska flyktingar bor. Genom att använda 
SAT-7:s program, däribland skolprogrammet Min 
skola, kommer centret att ge alternativ undervisning 

flyktingbarn och andra 
underpriviligierade 
barn och deras 
föräldrar.

Genom att använda 
SAT-7 program, däri-
bland skolprogrammet 
Min skola, kommer 
centret att ge alternativ 
undervisning året om till

75
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SAT-7:s utbildningsprogram ger mer än en miljon barn en bättre framtid, och nu 
planeras ett nytt praktiskt sätt för att ge ett ännu bättre resultat. Ett nytt ”Socialt 
och kulturellt center” i Libanon kommer att erbjuda livsförändrande program för 
flyktingbarn, baserat på SAT-7:s program.

T.v.: Bilder på det Sociala och 
kulturella centret innan renoveringen.
T.h.: Nicoletta Michael, SAT-7:s 
projektansvariga.



Spänningen jag känner 
över detta center är som 
spänningen jag kände på 
min första skoldag!
Nicoletta Michael

året om till 75 flyktingbarn och andra underpriviligierade barn i åldern 
5-8 år. Det kommer också att erbjuda känslomässigt stöd och informell 
undervisning i hygien, matlagning och trädgårdsskötsel samt roliga 
aktiviteter. Föräldrar och andra vårdnadshavare kommer att dra nytta av 
utbildning, stöd och familjeaktiviteter, och centret kommer också att ge 
lärarfortbildning.

Nå dem som är utanför
Centrets stöd är ämnat åt utsatta barn som inte får del av annan 
undervisning, eller som kämpar med analfabetism, inlärningssvårigheter 
eller psykologiska trauman. Det isolerade läget, där de boende ofta blir 
insnöade på vintern, bidrar också till att familjer inte får rätt stöd.

”Vi valde detta område för att vi såg att det fanns behov bland 
befolkningen”, förklarar Nicoletta. ”Andra organisationer har kommit 
och gått, men behoven finns fortfarande kvar. SAT-7 har alltid försökt 
att nå människor som har hamnat utanför. De bakom stängda dörrar, de 
glömda, eller de som inte har tillgång.”

Vår personal kommer att tränas i att hantera utmanande beteende 
och att känna igen och behandla underliggande trauman. Genom att 
vara med de unga under hälsosamma frukostar och luncher kommer 
personalen lättare kunna identifiera barnens behov, så att de kan dra full 
nytta av undervisningen.  

En livssyn med respekt och värdighet
Nicoletta förklarar att för 5-6 år sedan så hade dessa familjer inte kunna 
tänka sig att de skulle hamna i en sådan situation. ”De förtjänar det här 
stödet, och vi är nu lyckliga att kunna erbjuda det. Vi vill tro att om det 
skulle vara vi en dag, och rollerna var ombytta, så skulle de hjälpa oss.”

Centret kommer att drivas i samarbete med kulturorganisationen Biladi. 
Centret kommer också att ge barnen en chans att utveckla stolthet 
för sin kultur genom musik, teater och att dela berättelser. För en del 
flyktingbarn kan detta vara deras första chans att lära sig om sin egen 
kultur. 

”Vi vill inte att barn ska skämmas över att säga var de kommer ifrån”, 
förklarar Nicoletta. ”När du säger att du är från en viss plats, då tenderar 
folk att förknippa dig med en speciell föreställning om den platsen. Vi 
vill att barnen ska vara stolta över sitt arv och inte förknippas med bilden 
av de gångna sex årens konflikt, utan komma ihåg bilden av hur deras 
länder har varit i hundratals år.”

Även om det finns behov av liknande centra över hela Mellanöstern och 
Nordafrika planerar inte SAT-7 att starta fler. I stället är Nicolettes vision 
att andra organisationer ska bli inspirerade att starta liknande center på 
andra håll. 

”Spänningen jag känner över detta center är som spänningen jag kände 
på min första skoldag”, säger hon. ”Jag ser framför mig den första 
dagen då dessa barn kommer till centret och kan se att deras liv börjar 
förändras.”
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FRÅN EN DAG TILL  
EN VECKAS BÖN
Det här året inbjuder SAT-7 dig 
till en hel veckas bön, från 5-12 
november, med temat ”Att utrusta 
den kommande generationen”. Var 
med oss i bön och hjälp till att lyfta 
upp den kommande generationen.
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Mer information och material: 
www.sat/.org/week-of-prayer.com

JAG ÄR SAT-7
TAMER WILLIAM 
IT-tjänsteman, SAT-7 Egypten
Vad innebär din tjänst hos SAT-7?
Jag arbetar på IT-avdelningen, särskilt med livesändningar av program. 
Jag designar och publicerar också bibelverser på sociala media, 
arrangerar livesändningar på YouTube och lägger ut inspelade program 
på YouTube.

Varför tycker du om att arbeta för SAT-7?
SAT-7 är den viktigaste kristna TV-stationen i Mellanöstern. SAT-7 
har gett mig många möjligheter; mitt arbete ger mig möjlighet att var 
kreativ och använda de gåvor som Gud har gett mig för att betjäna 
Hans folk. Jag är tacksam för att tillhöra SAT-7’s team.

Berätta lite om din andliga resa hittills.
Jag föddes i en kristen familj, men det var inte förrän jag var tonåring 
som tron blev min egen. Min pappa är predikant och min mamma är 
mycket andlig. Som barn brukade jag gå till söndagsskolan. När jag blev 
äldre åkte jag på andliga retreater och ungdomsgrupper. På gymnasiet 
accepterade jag Jesus Kristus om min personliga frälsare.
Om du kunder träffa Jesus idag, vad skulle du vilja fråga honom?
Jag skulle vilja fråga honom om Mellanöstern. Han lider så av vad som 
händer här, och vi vet inte hur vi ska ställa allt till rätta. Men vi vill tjäna 
Honom och utföra Hans vilja för vårt land och folk.

Vad gillar du utanför SAT-7?
Jag älskar att resa och att fiska. 

SAT-7 ARABIC
PÅ SATELLIT: Nilesat (E7WA) 7˚Väst, 11.355 GHz, Vertikalt;  

täcker Mellanöstern och Nordafrika

ONLINE: www.sat7.com / www.facebook.com/sat7ar 
www.youtube.com/user/SAT7ARABIC 
Smartphone App: SAT-7

SAT-7 KIDS (ARABISKA)
PÅ SATELLIT: Nilesat (E7WA) 7˚Väst, 11.355 GHz, Vertikalt; 

täcker Mellanöstern och Nordafrika

ONLINE: www.sat7kids.com / www.facebook.com/sat7kids 
www.youtube.com/user/SAT7KIDS 
Smartphone App: SAT-7 KIDS

SAT 7 ACADEMY (ARABISKA)
PÅ SATELLITE: Nilesat (E7WA) at 7° West, 10.727 GHz Horisontellt;  

Täcker Mellanöstern och Nordafrika. 
(Sändningar börjar 1 September 2017)

SAT-7 TÜRK (TURKISKA)
PÅ SATELLIT: Türksat 4A 42˚ Öst, 11.824 GHz, Vertikalt; 

täcker Turkiet, Europa och Centralasien

ONLINE: www.sat7turk.com / www.facebook.com/sat7turk 
www.youtube.com/user/SAT7TURK 
Smartphone App: SAT-7 TÜRK

SAT-7 PARS (FARSI)
PÅ SATELLIT: Eutelsat Hot Bird 13B 13˚ Öst, 10.949 GHz, Vertikalt; 

täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa 
Yahsat 13 52,5˚ Öst, 11.958 GHz Vertikalt; 
täcker Mellanöstern

ONLINE: www.sat7pars.com / www.facebook.com/sat7pars 
www.youtube.com/user/SAT7PARS 
Smartphone App: SAT-7 PARS

Hitta SAT-7

Europa europe@sat7.org 

Storbritannien uk@sat7.org 

USA usa@sat7.org

Kanada canada@sat7.org 

Sydamerika southamerica@sat7.org 

Sydafrika southafrica@sat7.org   

Kontaktinformation



Från början av juni 2017 sänds SAT-7 PARS via YAHSAT – en av de mest använda 
satellitplattformarna i Iran, som samlar uppskattningsvis 10 miljoner tittarhushåll. 
Yahsat sänder en mycket stark signal specifikt till Iran och Afghanistan, och då 
behöver man en mycket mindre, billigare och mindre synlig parabol än de som 
man vanligtvis behöver för andra satelliter. 

”Det här har varit vår dröm under flera år, eftersom Yahsat blir mer och mer populär 
och gör det möjligt för oss att interagera med en helt ny publik i Iran och andra delar 
av Centralasien”, säger SAT-7 PARS chef  Panayiotis Keenan. 

SAT-7 PARS avdelning för tittarkontakter får minst 15 meddelande per vecka från nya 
tittare som uttrycker sin förtjusning över att de äntligen kan se kanalen på Yahsat. 

Ett nytt telefonsystem har införts för att tittare ska kunna kontakta SAT-7 med 
början med SAT-7 PARS-kanalen. Detta nya system har många fördelar: det 
ger de som ringer möjlighet att ringa till ett billigare lokalt iranskt nummer, 
något som inte var möjligt tidigare. Det förenklar också processen för 
inkommande samtal till direktsända program, och gör det lättare för SAT-7:s 
avdelning för tittarkontakter att hålla reda på tittare och deras behov.

SAT-7 hoppas att kunna införa detta nya system för andra kanaler, för att 
hjälpa till att hantera samtal från nyckelområden som Egypten och Turkiet. 
Be för detta nya system medan vi försöker förbättra sättet vi når ut på och 
möta behoven hos vår växande tittarskara. 

SAT-7 PARS PÅ  
NY SATELLIT

ETT NYTT SÄTT FÖR TITTARE  
ATT KONTAKTA SAT-7

En ny volontärkommitté har bildats i Hongkong för att stödja 
SAT-7. Volontärerna kommer från flera kinesiska kyrkor. En av 
gruppens första uppgifter är att starta en lokal kinesiskspråkig 
hemsida för att förmedla gåvor. En av SAT-7:s partnerorgani-
sationer i Hongkong, Goodnews Communications, har redan 
öppnat ett konto för att ta emot gåvor. 

Kinesiska talas av över 1,2 miljarder människor, och det 
finns en stor potential för stöd till SAT-7:s arbete bland den 
växande kyrkan där. Det finns många miljoner kristna i den 
kinesiskspråkiga världen. Vi hoppas mycket på ökat stöd för SAT-
7:s unika arbete från den här delen av den globala kyrkan. 

STÖD FRÅN HONG KONG
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NYTT HOPP FÖR FLYKTINGAR  
SOM INTE KAN LÄSA OCH SKRIVA
Jagade av miliser i Syrien flydde Yaldiz och hennes familj till Libanon. 
SAT-7 KIDS program Min skola, har hjälpt dem att komma ur systemet 
med undervisning av låg kvalitet, och förändrat deras liv för alltid.

Yaldiz och hennes man Adnan kommer 
från en kurdisk familj i Aleppo med låg 
utbildning. När deras barn började i en vanlig 
skola, slutade de snabbt, de kunde inte följa 
undervisningen utan extra hjälp.

”Mina barn stannade hemma i två månader, 
till Gud visade oss ett lärandecenter som gav 
oss hopp för framtiden”, säger Yaldiz. ”Jag vill 
inte att mina barn ska lida av dålig utbildning 
som min man och jag gjorde.” Centret, som 
finns i Libanons bergsregion, erbjöd eleverna 
hjälpklasser, där undervisningen anpassades 
till deras behov och påskyndade deras 
lärande.

Vi upptäckte SAT-7 KIDS
Barnen upptäckte SAT-7 KIDS 2015 när 
de mötte Grace Najjar, programledare för 
engelskaprogrammet på Min skolas och 
engelsklärare på centret. Najjar gjorde 
ett positivt intryck på dem genom sitt 
konstruktiva sätt att lära ut. Sedan blev Yaldiz 

och Adnan också bekanta med Najjar genom 
Min skola. Yaldiz förklarar: ”En dag kom 
jag hem och såg mina barn hoppa av glädje 
och entusiastiskt vänta på att Min skola skulle 
börja. Min dotter vände sig till mig och sa: 
’Mamma, se! Vår engelsklärare är på TV!’ 
Jag blev väldigt intresserad av att se vad det 
var för program.” Efter den dagen ser hela 
familjen på programmet regelbundet, och de 
håller också kontakt med SAT-7 KIDS på 
sociala media.

En erfarenhet som berör hela familjen
Min skolas extra utbildning har gett Yaldiz och 
Adnan möjlighet att lära sig tillsammans med 
barnen och engagera sig i deras undervisning. 
Yaldiz säger: ”Att se på Min skola blev inte 
bara en familjesammankomst men också en 
vändpunkt mot att kunna läsa och räkna för 
oss. Nu kan vi som föräldrar hjälpa våra barn 
med deras läxor varje dag.” Yaldiz och hennes 
familj har nu hopp och känner sig väl rustade 
för framtiden. 

Att se på Min skola 
blev inte bara en 
familjesammankomst 
men också en 
vändpunkt mot att 
kunna läsa och 
räkna för oss.

”

FACEBOOK            SAT7Network 

TWITTER                @SAT7Network 

YOUTUBE              SAT7Network 

LINKEDIN              SAT-7

SAT-7 International 
P.O. Box 26760, Nicosia, Cypern, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org 
www.sat7.org

Från vänster till höger:  
Adnan (45), Rita (16), Abdo (9),  
Yaldiz (35) och Habib (14).


