
 

 

Alla barn har rätt till fred 
Kollektupprop kampanjveckor för Barn i alla länder 2020 
 

Idag påverkas över 350 miljoner barn på olika sätt av väpnade konflikter, enligt Unicef. Barn 
drabbas alltid hårdast av en väpnad konflikt. Under krig dör fler barn av smutsigt vatten, 
matbrist och sjukdomar än av det direkta våldet. I många fall tvingas också barnen att sluta 
skolan och de saknar säkra platser där de kan leka. 

SAT-7 KIDS är en kristen tevestation som vill förändra utsikterna för kommande 
generationen i Mellanöstern och Nordafrika. Som följd av stress och trauma orsakat av krig 
och instabilitet i regionen lider miljontals barn av ångest och depression. Det nya 
programmet ”Puzzle” vill hjälpa barn att bygga upp en motståndskraft socialt, andligt och 
mentalt. Genom lek, musik och tävlingar lär sig barnen om sina rättigheter och om sitt 
ansvar som medmänniskor. Tillsammans söker och finner de vägar för ett bättre samhälle. 
Programledaren Milad Hadchiti är övertygad att om det negativa ska vända till framtidshopp 
behövs bön och tro. I ett vittnesbörd som nått SAT-7 KIDS berättar en flicka från Libanon: 
”Jag älskar SAT-7 KIDS så mycket! Förut kunde jag inte förlåta människor men efter att jag 
tittat på ett avsnitt om förlåtelse så beslutade jag mig för att förlåta. Jag ber dagligen till 
Jesus och ber honom att fylla mitt hjärta med en förlåtande ande som han lär oss i Bibeln.” 

Med ditt stöd kan Barn i alla länder (Bial) fortsätta att kämpa för alla barns rätt till fred. 
Fredsskapande sker i nära relationer, i samhället och i världen. Genom våra systerkyrkor och 
partners når Bial-medlen fram till konkreta insatser för barn som lever i utsatta områden och 
livssituationer. 

”… och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.” Ef 6:15 

  

 

 

 

 

 

 

 

Det här är Barn i alla länder 
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 tv-stationen 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. 



 

Besöksadress 
Heidenstamsg. 75 
754 27 Uppsala 

Postadress 
EFS, Box 23001 
750 23 Uppsala 

Kontakt 
018–430 25 00 
info@efs.nu 
efs.nu 

Gåva 
BG: 900–9903 
Swish: 900 99 03 

Organisationsnr. 
80 20 00-8184 
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 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 123 421 68 91 eller bankgiro 900-9903. Skriv Bial i meddelandet.  

Resurser 
På efs.nu/aktuell-insamling finns en affisch för utskrift och en kollektfilm att ladda ned. 

På bial.efs.nu finns ledarmaterial för barngrupper och insamling.  


