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Bøn for Piger og Uddannelse. 
 
I flere år har der været modstand for at uddanne piger. Og ikke kun i Nigeria. De islamitiske millitanters 
kidnapning af næsten 300 nigerianske skolepiger sidste måned  har fremhævet virkelighedens 
vanskeligheder for  unge pigers mod til at lære. Vi må huske at det her ikke bare sker et eller andet sted I 
verden, men at vi som Frelsens Hær er påvirket af den globale modstand mod at  piger gå i skole, fordi vi 
giver denne uddannelse på trods modtanden. 
 
At tilgodese kvinder og pigers behov og rettigheder over hele verden er afgørende for at mindske 
fattigdommen, opnå social retfærdighed og fremskynde fremskridt på alle vores globale udviklingsmål. 
Den nu 16 årige, Malala Yousafzai blev næsten dræbt da en fra Taliban skød hende efter at hun var gået 
op i en skolebus i 2009. 
 
Skoler er ikke immune over for den krigsdrevne vold som har grebet om sig i Afghanistan over det sidste 
årti. Der har mindst været 1,110 dokumenterede angreb på skoler — herunder brandstiftelser, 
eksplosioner og selvmordsbomber— fra 2009 til 2012, ifølge FN. 
 
Motiverne for skoleangrebene har inkluderet modstand mod ‘Vestlige lære”, opfattede tilhørsforhold til 
vestlige grupper og uddannelse af piger. 
 
Somalia’s skolebørn er blevet ofre for selvmordsbomber på skolens grund I de seneste år. Al-Shabaab,  
al-Qaeda hjernen bag angrebet på indkøbscentret i Kenya september sidste år, har efter sigende 
målrettet skoler der ikke overholder en streng islamisk ideologi.  
 
‘Denne vold og chikane har ført til at lærer flygter, hundrede af skoler lukker på ubestemt tid, og 
studerende, mest piger dropper ud i store mængder, ’ ifølge den Globale Koalitions report. 
 
I Mali  er fattigdom blevet en stor hindring for uddannelse I denne Vest Afrikanske Nation, hvor kun 
omkring  56 procent af piger er indskrevet i grundskolen — sammenlignet med 70 procent af drengene. 
 
Piger er under voldsomt pres for at blive hjemme for at hjælpe med husarbejdet, ifølge UNICEF. Nogle er 
også forventet at arbejde som børnearbejdere i landets guldmier.  
 
 Borgerkrigen i Syren, der brød ud for 3 år siden, har uforholdsmæssigt ramt pigerne hårdt, hvor flest 
piger modtog undervisning før krigen, er der nu mange som er droppet ud. Der er færre fysiske steder at 
få undervisning, end før krigen startede. De Forenede Nationer fandt i April 2013 ud af, at 2,445 af 
landets  22,000 var skadet eller ødelagt — og næsten 2,000 af bygningerne blev omdannet fra 
klasseværelser til krisecentre. 
 
Som folks økonomi er blevet mere akut, er ideén om at gifte børnene væk, blevet mere attraktiv. 
(tvunget af den hårde nød) 
 
Volden har også skræmt familierne til at holde deres børn, især deres døtre hjemme. 

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


 

Bed for pigernes sikkerhed når de går til skolen. 
 
Vejen til og fra skolen kan være farlig for pigerne — specielt i landdistrikterne hvor børnene må gå lange 
afstande. Selv ældre piger må ofte forlade deres samfund for at kunne forsætte på de videregående 
uddannelser, hvilket gør dem sårbare over for angreb i bymiljøet. En 2009 UNICEF undersøgelse 
gennemført i Zimbabwe viser at piger er seksuelt misbrugt 6 gange mere end drenge er. 
 
Vi beder Gud om at ære disse pigers hjertes længsel for at få en uddannelse, og give dem en sikker vej til 
og fra skole og mens de er i skolen. 
 
Romerbrevet 12:2  

Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der 
er Guds vilje; det gode, det som behager ham, det fuldkomne. 
 
Ordsprog. 18:15. 
Den forstandiges hjerte erhverver kundskab, de vises øre søger kundskab. 
 


