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Be för flickor och deras utbildning 
 
Det är inte en självklarhet att flickor får utbilda sig. Förra månaden så blev närmare 300 skolflickor 
kidnappade av islamska militärarer vilket understryker problematiken i flickor som vågar utbilda sig. 
Vi får inte lura oss själva och tänka att detta är något som bara händer på en annan plats i världen.  
Vi som Frälsningsarmén blir berörda av den globaliserande oviljan att låta flickor gå i skolan då vi ofta 
erbjuder utbildning framför ögonen på dem som är motståndare till detta. 
 
Att peka på flickors och kvinnor behov och rättigheter, var dom än befinner sig på jorden, är nödvändigt 
för att lindra fattigdom, uppnå social rättvisa och skynda på utvecklingen av våra globala utvecklingmål. 
Den nu 16-årige Malala Yousafzai var nära döden när en talibansk skytt sköt henne efter att hon hoppat 
in i en skolbuss 2009. 
 
Skolor är inte immuna mot det krigsdrivna våldet som har greppat Afghanistan i mer än ett decennium. 
Där har det varit minst 1,110 dokumenterade attacker mot skolor (inklusive mordbränder, explosioner 
och självmordsbombning) mellan 2009 och 2012, enligt FN. 
 
Motiven till attackerna mot skolor har mest varit på grund av opposition mot ”Västlig undervisning” 
samt upplevda anknytningar med Västliga grupper och flickors skolgång. 
 
Somalias skolbarn har blivit offer för självmordsbombare på skolgårdar runt om i landet under de 
senaste åren. Al-Shabaab och al-Qaedas som pekas ut som hjärnan bakom attacken mot en kenyansk 
galleria förra septmeber och ska enligt uppgifter rikta sitt nästa fokus på skolor som inte håller en strikt 
islamisk ideologi. 
 
”Detta våld och dessa hotelser har gjort att lärare har tvingats fly, hundratals skolor har stängt på 
obestämd tid och stora mängder elever (främst flickor och unga kvinnor) har hoppat av skolan , enligt 
’the Global Coaliation report’” 
 
I Mali så har fattigdomen varit en stor bromskloss i arbetet att utbilda landet där bara 56 procent av alla 
landets flickor är inskrivna i en grundskola. Bland pojkarna så är 70 procent inskrivna... 
 
Flickor är under ett ständigt tryck att stanna hemma och hjälpa till med hushållet, enligt UNICEF.  
Några förväntas till och med att jobba som barnarbetare i landets guldgruvor. 
 
I Syrien så har inbördeskriget som bröt ut för tre år sedan fått oproportioneligt absurda konsekvenser 
för flickor. Ett stort antal flickor som var inskrivna i skolor har sedan inbördeskriget hoppat av skolan. 
Det finns färre fysiska platser att lära sig på sedan kriget utbröt. FN upptäckte 2013 att 2,445 av landets 
22,000 skolor var kraftigt skadade eller förstörda och nära 2,000 skolor har förvandlats från skolor till 
skyddsrum.  
 
I takt med att människors ekonomiska situation blev värre så har idén om att gifta bort sina barn blivit 
allt mer attraktivt. 

http://www.unicef.org/infobycountry/mali_59595.html


Våld har också skrämt familjer och därmed gjort att föräldrar inte låtit sina barn (speciellt döttrar) gå 
utanför hemmet. 
 

Be för säkerhet bland flickor som går i skolan 
 
Resan till och från skolan kan vara riskfylld för flickor, särskilt ute på landsbygden där barnen behöver gå 
långa sträckor för att komma till skolan. Äldre flickor som har lämnat landsbygden för en högre 
utbildning är också utsatta för attacker men i en folktät, stadsmiljö. I en undersökning av UNICEF från 
2009, i Zimbabwe, visas det att flickor är sexuellt utnyttjade nästan sex gånger oftare än pojkar. 
 
Vi ber om att Gud ska ära dessa flickors vilja att utbilda sig och ge dem skydd när flickorna går till och 
från skolan och även då de sitter i klassrummet. 
  
Romarbrevet 12:2 Svenska Folkbibeln  

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan 
pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
 
Ordspråksboken 18:15 Svenska Folkbibeln 
Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och de visas öron söker kunskap. 


