
Informasjon fra Midtøsten

I Midtøsten og Nord-Afrika er det til sammen 33,5 millioner flyktninger. Halvpar-

ten av disse er barn og unge, og svært mange av dem mister muligheten til skolegang. 

Hvordan blir framtiden deres da? 

Barna og ungdommene er jo selve håpet for framtida. En dag er det de som skal ta alle valgene, på vegne av seg selv, og på 
vegne av andre. At hele generasjoner ikke får utdanning er en stor krise for hele regionen.

Skole-TV

Derfor produserer den kristne satellitt-TV-kanalen SAT-7 egne skoleprogrammer, SAT-7 ACADEMY. Siden 2017 har 
de produsert skole-TV for flyktninger. Målet er ikke bare å tilby grunnleggende kunnskap i basisfag som arabisk, engelsk, 
fransk, naturfag og matematikk. Programmene informerer også om sosiale utfordringer og menneskerettigheter, og lærer 
barna toleranse og kritisk tenkning. Dette er viktige verdier for forandring i Midtøsten.
SAT-7 har ønsket større interaksjon med elevene, og har derfor det siste året jobbet med å lansere digitale undervis-
ningsopplegg tilknyttet TV-programmene. Nivådelt oppgave- og problemløsning gjennomføres via en applikasjon slik 
at SAT-7-lærerne kan følge progresjonen. På grunn av krisen i Libanon tilbyr SAT-7 nå bedre undervisning enn flere 
offentlige skoler, og det merkes at programmene ikke lenger bare har flyktninger som målgruppe.

God læring

Ni år gamle Yara fra Irak hadde mistet flere års skolegang. Da hun kom til Libanon som flyktning fikk hun mulighet til å 
begynne på skole igjen. Foreldrene fryktet at hun skulle henge langt etter de andre elevene, men det viste seg at det ikke 
var tilfelle. Hun hadde sett på «My school» -programmene til SAT-7 ACADEMY, og dermed lært nok til at hun klarte seg 
bra da hun fikk begynne på skolen igjen.
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Til tross for alle urolighetene i Midtøsten ser vi mange eksempler på at ressurssterke kristne personer og 
ledere, med mulighet til å dra utenlands, velger å bli værende.  De blir fordi de ønsker å formidle håp og nye 
verdier til den oppvoksende generasjonen. 

Kirken møter fremdeles utfordringer i dette området. Flere kristne må være forsiktige med hva de sier 
utenfor hjemmet. I Algerie stenger styresmaktene kirkebyggene til nye menigheter. Pastor Salah og tre av 
hans medarbeidere er dømt til fengsel for å ha protestert mot dette. Liknende utfordringer ser vi i hus-
kirkene i Iran hvor kirkelederne fengsles. 

Engasjementet hos lokalkirkene stopper likevel ikke. I Egypt er 
flere opptatt av å nå ut til nye boligområder og å etablere 
kirkelig nærvær der dette mangler. Den koptisk-ortodokse 
kirken har et godt forhold til staten og har fått mange nye 
tillatelser til å bygge nye kirker. Kirkene har også godt sam-
arbeid med Bibelselskapet, som hjelper dem med å 
distribuere bibler til barn og fattige familier. 
I tillegg er flere engasjert i misjonsarbeid i andre land i Midtøsten. 

Uroligheter og 
forfølgelse – men 

kristne ledere 
velger å bli

FORSLAG TIL FORBØNN FOR MIDTØSTEN

Herre vi takker og ber deg for alle som er dine vitner i Midtøsten. Vi ber deg for alle som er dine disipler i denne regio-
nen, og spesielt for dem som er utsatt for forfølgelse og diskriminering fordi de er kristne. Vi ber for alle som er migran-
ter i denne regionen, for dem som er på flukt og for dem som er isolert og ikke har mulighet for å delta i fellesskap med 
andre kristne. 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar 

Gode Gud, vi takker deg for at mediearbeid når områder som ellers er vanskelige å nå. Takk for SAT-7 og alt TV-pro-
grammene deres betyr for hundretusener av mennesker i hele regionen. Vi ber spesielt for alle barna som ser på sko-
le-programmene. Vi takker for nye muligheter til å nå enda bredere ut ved bruk av applikasjoner og global strømmetje-
neste. Vi ber om at SAT-7 ACADEMY skal fortsette å utvikle seg og bli en kilde til formidling av menneskerettigheter. Vi 
ber for integreringsarbeidet i Spania, og om at de arabiske gudstjenestene her må fortsette å nå stadig lenger ut gjennom 
streaming.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Vi ber i Jesu navn for alt arbeid vår menighet er med på å støtte i Midtøsten. Vi legger forfulgte kristne i Pakistan i dine 
hender. Vi ber for vår partner-organisasjon CLAAS som hjelper disse. Vi ber om enhet mellom kirkens bispedømmer og 
synodestyret. Vi ber for kristne i Egypt, og spesielt for biskop Thomas og senteret Anafora. Vi ber for gutteleiren som 
arrangeres der hver sommer, og for kvinnene som kommer dit for å få hjelp med traumer etter ulike overgrep. Vi ber for 
utfordringene lokalmenighetene møter med styresmaktene, samtidig som vi takker for engasjementet de viser for å nå ut 
med evangeliet. Takk for at vi kan få være med å spre håp og tro i Midtøsten. 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen
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