
 
 
 
 
 
 
 

Kollektupprop kampanjveckor för BIAL 2019	
263 miljoner av världens barn har inte har möjlighet att gå i skolan. Ett av elva barn i åldern 
6-11 år går inte i skolan. Att ha möjlighet att gå i skolan är en mänsklig rättighet. Men tyvärr 
är det långt ifrån alla barn som har den möjligheten. Ofta beror det på fattigdom, krig och 
konflikter, att man tillhör en etnisk minoritet, att man inte har råd med skoluniform eller 
skolmaterial, att skolan ligger för långt bort, att man inte förstår undervisningsspråket eller 
att barnet behöver hjälpa till med hushållssysslor hemma. 
 
EFS och BIAL-missionären Ulf Ekängen kämpar för att barn på den tanzaniska landsbygden 
ska ha möjlighet att gå i skola. Han berättar att sju barn från byn Laloi i Tanzania drunknade 
förra året när de var på väg mot den statliga grundskolan fyra kilometer bort. Varje 
regnperiod är byn omgärdad av vatten och årligen dör barn i vattenmassorna. Men staten vill 
inte bygga en grundskola i Laloi på grund av för få barn och folk vill inte flytta från byn på 
grund av goda odlingsmarker.  
 
Nu kämpar Ulf för att starta en lokal skola i Laloi så att inget barn ska behöva riskera att 
drunkna på väg till skolan och för att barnen inte bara ska gå i skolan under torrperioden. 
 
Med ditt stöd kan BIAL fortsätta kämpa för alla barns rätt till skolgång. Genom våra 
systerkyrkor och partners når BIAL-medlen fram till skolor för barn i utsatta områden och 
livssituationer. Hjälp EFS och BIAL i kampen för barns rättigheter! 

Resurser 
En affisch finns att ladda ned på efs.nu/aktuell-insamling 

DET HÄR ÄR BARN I ALLA LÄNDER (BIAL) 
• BIAL verkar för att barn ska få höra talas om Jesus och få sina 

rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda.  
• Det möjliggörs genom stöd till den kristna tevestationen SAT-7 

som sänder utbildningsprogram för barn och unga i 
Mellanöstern och Nordafrika. I Eritrea får barn på landsbygden 
möjlighet att gå i skolan. I Tanzania verkar våra två BIAL-
missionärer Ulf Ekängen och Nora Sandahl för att stärka 
barnperspektivet i kyrkans verksamhet. 

• På bial.efs.nu finns ledarmaterial för barngrupper.  
 

Gåvor från föreningar 
Använd det OCR-nummer som föreningens kassör fått utskickat tidigare. 

Använd alltid bankgiro 901-0026 när du använder ett OCR-nummer. Mejla 
givarservice@efs.nu om föreningen saknar OCR-nummer. 

Gåvor från privatpersoner 
Swish 901 00 26 eller bankgiro 900-9903,  

skriv BIAL i meddelandet.	


