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Kvinnor över hela Mellanöstern och Nordafrika möter många svårigheter och 
begränsningar, allt från samhälleligt förtryck till allvarlig fysisk misshandel. En kombination 
av manlig dominans i samhället, tryck från den traditionella kulturen och maktlöshet kan 
göra att de känner sig värdelösa.

När jag besöker SAT-7:s studior är jag stolt över att se att många av våra producenter, 
regissörer och programledare sätter högt värde på att ge kvinnor en röst. De bryr sig om 
våra kvinnliga tittare och vill lyssna på dem. Under många av våra direktsända program 
som återkommer varje vecka, ringer kvinnor oss för att ställa frågor, få vägledning, eller för 
att dela sina historier och andliga resor med oss. Vårt budskap till dessa kvinnor är att de 
kan bli framgångsrika, uppnå sina drömmar och vara en positiv kraft i sina samhällen och 
sammanhang, oavsett vilken bakgrund de har och vilka omständigheter de befinner sig i.  
Vi säger till dem om och om igen att de är speciella i Guds ögon.

SAT-7 vill inspirera och utrusta kvinnor i alla åldrar. Förutom att göra en enorm skillnad i 
kvinnors liv möjliggör det också för dem att påverka nästa generations ledare. Vi spelar en 
väsentlig roll i att förändra framtiden för Mellanöstern och Nordafrika genom att hjälpa 
till att utrusta föräldrar med kunskap, vishet och praktiska färdigheter för att uppfostra sina 
barn.

Att investera i kvinnor och deras familjer och barn är en viktig del av SAT-7:s arbete. 
Det är en viktig pusselbit i vår större vision för ett fredligt, välutvecklat Mellanöstern och 
Nordafrika. Var med oss i bön för kvinnorna i Mellanöstern och Nordafrika så att de får 
inse sin potential och se sig själva genom Guds ögon. 



EN FÖRNUFTETS RÖST I EN 
KONFLIKTFYLLD VÄRLD

Bridges erbjuder sina tittare pålitliga nyheter och 
opartisk analys. Programmet, som återkommer varje 
vecka, vill diskutera alla ämnen öppet, från viktiga 
världshändelser som krigen i Syrien och Irak, till käns-
liga, tabubelagda ämnen som kvinnlig könsstympning.

Programmet direktsänds och uppmuntrar tittarna 
till att delta genom telefonsamtal. Många tittare och 
experter ringer in och bidrar till diskussionerna.

Ett program för alla tittare
Bridges begränsar aldrig sitt innehåll till ett kristet 
perspektiv eller kristna tittare. Programmet bjuder 
in experter och gäster från alla bakgrunder utan 
diskriminering med målsättningen att bygga broar 
av förståelse mellan alla grupper i samhället. Bridges 
gäster är bland annat forskare, journalister, parla-
mentsledamöter och aktivister från alla religioner 
och samfund.

Minoriteter och medborgerliga rättigheter är hög-
prioriterade ämnen för programmet. År 2016 ägna-
de Bridges ett antal avsnitt åt minoriteters rättigheter 
i Mellanöstern. Magda Haroun, en representant för 
den återstående, minimala, judiska befolkningen i 
Egypten, var en av gästerna. 

Attacker på kristna i regionen diskuteras också. I 
maj 2016 rapporterade Bridges om en attack på en 
kristen församling under vilken några fanatiker hade 

slitit kläderna av en äldre kvinna och slagit henne 
på grund av ett falskt rykte. Bridges belyser också 
lidandet som orsakas av krig och har rest till Irak 
och spelat in tillsammans med kyrka, samhälle och 
regeringsledare.

Alltid snabba på att ge gensvar
När 27 människor dödades och minst 40 skadades i 
en självmordsbombning i den koptiskortodoxa kyr-
kan i Kairo, Egypten, var Bridges snabba till gensvar. 
Samma dag i december 2016 direktsändes ett spe-
cialavsnitt för att berätta om incidenten, och gäster 
från olika religioner bjöds in för att kommentera.

I ett annat avsnitt gjorde Bridges en direktsänd te-
lefonintervju med Abdullah Kurdi. Han är pappa till 
Aylan Kurdi, den syriske pojke som blev en symbol 
för den svåra situationen för flyktingar som korsar 
Medelhavet, när hans kropp sköljdes upp på Turkiets 
kust i september 2015.

Ett mycket viktigt program
Nyhetsprogram som Bridges har höga omkostnader 
för att göra research, intervjuer i fält, anställa per-
sonal, spela in i studior och sända liveprogram. När 
moderata röster blir svagare och Arabsamhällena 
blir allt mer polariserade finns ett stort behov av ett 
balanserat program som Bridges. 
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När moderata röster 
blir svagare och 
Arabsamhällena blir 
allt mer polariserade 
finns ett stort behov 
av ett balanserat 
program som Bridges.

Programledaren Bassem Maher spelar 
in ett avsnitt av Bridges.

Nedan: Programledaren Ingy Magdy 
i studion.

SAT-7 ARABIC:s nyhetsprogram Bridges (Broar) står i välkommen kontrast till 
konfliktfyllda rapporter och aggressiva talkshow-värdar som annars ofta dominerar 
nyheterna i arabvärlden. Med trovärdiga källor och pålitliga gäster guidar 
programmet tittarna på en väg mot acceptans, empati och större medvetenhet.



UTFORSKAR IRANS DROGPROBLEM
Crystal meth är nu den näst mest populära drogen i Iran och rapporter om drogberoende 
visar att det är ett allvarligt socialt problem. Inspirerad av den verkliga historian om Bijan, 
en crystalmethtillverkare och säljare i Teheran, ger en av SAT-7 PARS producenter en när-
bild på problemet i dokumentären The Reality of  Drugs in Iran (Drogernas verklighet i Iran).

Genom att sätta Bijans förtjusning över sitt lyckade drogföretag i kontrast med de 
förödande konsekvenser som det ger för en Teheransk familj hoppas SAT-7 PARS att den 
nya dokumentären både kommer att informera och övertyga sin publik om farorna med 
drogmissbruk. 

LEVER BORTOM FÖRFÖLJELSE
Beyond Persecution (Bortom förföljelse) 
skildrar livet för iranska kristna som lever 
som flyktingar i Turiket. Programmet, som 
använder sig av ett dokumentärseriefor-
mat, skildrar svårigheterna, kamperna och 
förtrycket som de kristna i den farsitalande 
världen möter.

Genom att berätta om sina personliga 
upplevelser delar varje troende med sig av 
vad Gud har gjort i deras liv. Producenten 
Petros Mohseni hoppas återvända till Turki-
et snart för att återkoppla med dessa kristna 
och träffa fler personer från den skingrade 
men växande farsitalande kyrkan där. 

SAT-7 TÜRK - BÖNER FÖR UTHÅLLIGHET
Medan de politiska spänningarna fortsätter att öka i Turkiet och situationen 
blir allt mer utmanande har SAT-7 TÜRK:s team producerat korta dagliga 
böneklipp för sina tittare. Var med oss i förbön genom att läsa en av de många 
böner som de lyfter till Gud:

Himmelske Fader, endast Du kan fylla smärtans avgrund. Endast Din 
frid, Din Ande, kan värma våra hjärtan. Endast Din vackra röst kan 
stilla vårt tumult. Ta våra sorger, vår ilska, förlåt oss. Vi vet att Du är en 
god Gud, din kärlek varar i evighet. Gode Gud, ta alla våra bedrövelser, 
våra sorger som vi inte kan bära ensamma; förgör dem. Omge oss med 
Din kärlek, Din frid och Din glädje; vi älskar Dig. Beskydda detta vackra 
land och dessa människor. Beskydda våra hjärtan från bitterhet, ilska, 
hat; var med oss.
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BERÄTTELSER OM JESUS 
FILMADE PÅ CYPERN
SAT-7 KIDS kommer snart att sända ett nytt 
program som leds av Essan Nagy, också känd 
som ”Mr Know” från det populära programmet 
Why is That? (Varför är det så?). Det nya pro-
grammet, som heter The Stories of  Jesus (Berättel-
serna om Jesus), produceras på ett unikt sätt. 

Varje berättelse berättas med hjälp av ani-
merad film, följd av en reflektion och diskussion 
med Essan som är inspelad på många olika 
platser. Platserna valdes för att ge en bild av var 
Jesus levde. ”’Hjälten’ i programmet är plat-
serna”, säger Essan, ”Att filma på platser som 
liknar den plats där Jesus utförde mirakel eller 
berättade en historia för sina lärjungar hjälper 
barn att komma närmre berättelsen.” De första 
13 avsnitten filmades på diverse olika platser på 
Cypern, både inomhus och utomhus.

”En av berättelserna var den med de fem 
bröden och de två fiskarna”, förklarar Essan, 
”och det filmades på en båt ute till havs, med 
riktig fisk och riktigt bröd. Resultatet är väldigt 
olikt en virtuell kuliss eller en studio, barnen kan 
verkligen känna en koppling till platsen.” 



Sedan starten i mars 2015 har SAT-7 
KIDS My School (Min skola) tagit sig an de 
utbildningsbehov som barn på flykt och 
underprivilegierade barn har. Som svar på 
de trauman och problem som tittare kan 
möta, och efter rådgörande med experter, 
har fyra nya unika programinslag lagts till 
i den kommande, tredje säsongen.

För att hjälpa programmet att komma 
upp till den nivå som SAT-7 vill kommer 
den kommande säsongen gästas av lärare 
och professionella, både nya och välkända 
för tittarna. 

SAT-7 KIDS vill behålla en stark rela-
tion med sina tittare med säsong tre av My 
School som började sändas i mars 2017.

De nya inslagen är:
Ett interaktivt figurritningsinslag som 
heter I Can Draw (Jag kan rita).
Ett livsstilsinslag titulerat Nour’s Diary 
(Nour’s dagbok).
Ett terapeutiskt historieberättande in-
slag som kallas My Story (Min berättelse).
Oops, ett underhållande femminutersin-
slag med vetenskapliga experiment. 
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HJÄLPER TITTARE ATT SÄGA IFRÅN
Speak Up (Säg det), ett nytt direktsänt rådgivningsprogram på SAT-7 ARABIC, 
erbjuder ett tillfälle för tittarna där de kan dela sina problem och lära sig att hantera 
saker som andra möter. ”Speak Up tacklar roten till problemen. Missbruk, otrohet och 
andra stora saker växer när mindre problem ignoreras och utvecklas till något mera 
allvarligt”, säger producenten Amgad Shafik. ”Inte alla berättelser är negativa. Vi 
presenterar också positiva berättelser som ger människor hopp. Till exempel inklude-
rade vi en berättelse om ett gift par som försonades efter fyra års separation.”

NYA INSLAG I  
MY SCHOOL

63 % ökad spridning 
av My Schools face-

booksida under 2016

Syriska flyktingbarn i Libanon  
går inte i skolan

300 000 
SAT-7 KIDS hade  

21 646 förfrågningar 
och gensvar 2016



ATT VARA KVINNA  
I ARABVÄRLDEN
Föreställ dig att hela ditt liv är begränsat till vad dina familjemedlemmar 
bestämmer. Hur skulle det kännas att bli nekad utbildning, en karriär,  
valet av partner, eller till och med friheten att röra sig?

På vissa sätt har situationen för kvinnor i Mellanös-
tern och Nordafrika förbättrats på senare år. Flickors 
tillgång till utbildning har ökat, och i några länder 
även kvinnors politiska representation. Men på många 
platser fortsätter situationen att vara svår. Kvinnor kan 
möta både genusbaserat våld och brist på rättigheter 
och friheter. Delar av regionen har varit uppslukad av 
konflikter som bara har gjort dessa problem värre. 

Hotade av våld
Många länder i Mellanöstern och Nordafrika saknar 
lagar mot våld i hemmet. Kvinnor som agerar i strid 

med sina familjers viljor kan bli attackerade eller till och 
med dödade av manliga familjemedlemmar i ”heders-
brott”. Och i några länder är sexuellt ofredande och 
våld gängse.

Berövade rättigheter och friheter
I många familjer i Mellanöstern och Nordafrika, 
beroende på landet och samhället, har kvinnor väldigt 
begränsad kontroll över sina egna liv. Många kvinnor 
tvingas gifta sig mot sin vilja – några medan de fortfaran-
de är barn. Ungefär en av fem flickor i regionen gifter sig 
innan de är 18. I Jemen är det nästan en tredjedel.2



99% 

FGM in Sudan 
In Sudan, and several other MENA countries, women face the devastating 
issue of  female genital mutilation (FGM). 87 percent of  women in Sudan 
aged between 15 and 49 have been subjected to FGM.5 FGM, usually 
carried out before the age of  five, is a strong social norm often motivated 
by the belief  that it ensures purity. FGM can cause severe immediate pain, 
long-term pain, psychological distress, and many medical complications. 
In some cases, it can lead to death. 

Islamic State abuse in Iraq and Syria 
In the summer of  2014, the so-called Islamic State (IS) seized swathes of  
territory in Iraq. It later established the headquarters of  its “caliphate” in 
Raqqa, Syria. Some of  the most heart-breaking stories that emerged were of  the 
group’s brutal treatment of  women and girls. Thousands of  women and girls 
from the Yazidi minority were kidnapped, and many were held as sex slaves. 

1. Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt, UN Women (2013). Available from:  
<http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/un_womensexual-harassment-study-egypt-final-en.pdf> [accessed 7 February 2017].

2. The State of  the World’s Children 2016: A fair chance for every child, UNICEF (2016). Available from: 
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf  [accessed 7 February 2017].

3. Syria Regional Refugee Response [online], UNCHR. Available from: <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php> [accessed 7 February 2017].

4. Working with Gender Based Violence Survivors [online], UNWRA. Available from: https://www.unrwa.org/userfiles/2012061162152.pdf  [accessed 7 February 2017].

5. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, UNICEF (2016). Available from: <www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.
pdf> [accessed 7 February 2017].

Förmyndarskap i Saudiarabien
I Saudiarabien måste varje kvinna ha en manlig förmyndare, vanligtvis 
sin pappa eller make. Saudiska kvinnor får inte resa eller gifta sig utan 
tillstånd från sin förmyndare. Ibland behöver de också tillåtelse innan de 
får arbeta eller får tillgång till sjukvård. Utan en manlig släkting närvaran-
de kan de möta stora svårigheter med bank- eller egendomstransaktioner. 
Även om det inte finns någon lag mot att kvinnor kör bil är det saudiska 
samhället motståndare till det.

Kvinnlig könsstympning i Sudan
I Sudan, och i flera andra länder i Mellanöstern och Nordafrika, möter 
kvinnor de fruktansvärda konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. 87 
procent av sudanesiska kvinnor mellan 15 och 49 år har utsatts för köns-
stympning.5 Vanligtvis utförs det innan fem års ålder och det är en del i 
en stark social norm som ofta motiveras av tron att det säkerställer renhet. 
Könsstympning kan orsaka svår omedelbar smärta, långvarig smärta, 
psykisk påfrestning och många medicinska komplikationer.

Islamiska Statens övergrepp i Irak och Syrien
Sommaren 2014 tog den så kallade Islamiska Staten (IS) stora landom-
råden i Irak. Senare etablerade IS ett huvudkvarter för sitt ”kalifat” i 
Raqqa, Syrien. Några av de mest hjärtekrossande historierna som kom 
fram var om gruppens brutala behandling av kvinnor och flickor. Tusen-
tals kvinnor och flickor från minoritetsgruppen Yazidier kidnappades och 
många hölls som sexslavar.

1. Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt, UN Women (2013). 
2. The State of  the World’s Children 2016: A fair chance for every child, UNICEF (2016).  
3. Syria Regional Refugee Response [online], UNCHR.  
4. Working with Gender Based Violence Survivors [online], UNWRA.  
5. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, UNICEF (2016).

Restriktioner från eller ansvar i familjen hindrar 
kvinnor från att söka jobb. Och när de är fria att söka 
en karriär kan kvinnorna möta diskriminering från 
arbetsgivare och på arbetsplatsen. I länder som Iran 
finns också begränsningar för hur kvinnor får klä sig 
och uppföra sig i samhället.

Offer för konflikt
Våldet som har slukat Syrien, Irak, Libyen och Jemen 
har fördärvat kvinnors liv. I några fall har tidigare 
utveckling mot större jämlikhet backat med många år. 
Kvinnor som har förlorat sina män till våld blir ofta 
ensamstående föräldrar och den enda försörjaren i 

familjen i en tid av svår fattigdom.
Mer än 70 procent av syriska flyktingar är kvinnor 

eller barn.3 De är extremt sårbara för våld – både 
utifrån och i familjen. Flyktsituationen kan få våld i 
hemmet att eskalera.

En undersökning bland palestinska flyktingar i 
Jordanien visade att 44 procent av alla kvinnor hade 
blivit slagna av sina män.4 Många familjer i flyktinglä-
ger gifter bort sina döttrar som barn. De gör det i tron 
att det kommer att skydda dem från det generella hotet 
om sexuellt våld.

Hur hjälper SAT-7?
Satellit-TV är ett extremt effektivt sätt att nå kvinnor, 
särskilt de som är isolerade eller inte kan läsa. När 
kvinnorna sällan lämnar huset spenderar de ofta myck-
et tid med att titta på TV. SAT-7s program kommer 
med budskapet om Guds kärlek till lidande kvinnor 
som desperat behöver höra det. Vi har många program 
speciellt gjorda för kvinnor som belyser de problem 
som de möter. 

av alla kvinnor och unga 
flickor i Egypten har upplevt 
sexuella trakasserier enligt 
en FN-studie1

99% 
tjejer gifts bort  
innan de fyller 18 
enligt UNICEFs 
statistik

1/5 
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”Varje kvinna har sina utmaningar. Needle and New Thread (Nål och 
ny tråd) är som ett rum med glasväggar. När vi är transparenta deltar 
kvinnor, talar fritt och lyssnar på varandra.”

EN PLATTFORM FÖR 
KVINNORS RÖSTER

Riham Jarjour, som uttalade dessa ord, är den nyaste 
programledaren för Needle and New Thread, en talkshow 
för kvinnor. Programmet, som direktsänds varje vecka 
på SAT-7 ARABIC, möjliggör för kvinnor att uttrycka 
sig öppet utan rädsla för att bli dömda eller utsatta för 
fördomar.

Varför behöver kvinnor en plattform?
I en kultur där de problem som påverkar dem har skjutits 
åt sidan i årtionden törstar kvinnorna efter erkännande. 
De behöver ett tryggt utrymme där de kan diskutera sina 
problem, en gemenskap där de inte känner sig ignorerade 
eller övergivna.

Needle and New Thread leds av kvinnor, för kvinnor. 
De diskuterar kulturellt känsliga ämnen såsom sexuella 
trakasserier, attityder kring psykisk ohälsa och dejting i en 
konservativ kultur.

Att dessa ämnen slår an något hos kvinnor som tittar är 
uppenbart i och med den ständigt ökande mängden med-
delanden och telefonsamtal från tittare under direktsänd-
ningarna. En del kvinnor delar modigt sina erfarenheter 
av sexuella trakasserier. Andra har bett om råd kring hur 
de ska hjälpa barn som missbrukar teknologi eller tittar 
på pornografi.

De avsnitt som diskuterar 
delat föräldraansvar mellan 
makar eller att ta hand om 
åldrade föräldrar möter 
också stort engagemang 
från tittare som söker and-
liga och praktiska råd.

Att reda ut svåra 
problem

Maggie Morgan, som är 
programmets producent 
och regissör, förklarar att en 
del problem har sopats under 
mattan till och med av kvin-
norna själva. En del kvinnor 
är rädda för vanliga medicinska 
undersökningar och kontroller, 
såsom mammografi. Istället för att dela 
sin oro bagatelliserar de vikten av dessa 
läkarbesök.

She’s the Story
Detta nya program berättar om kvinnor i Mellanöstern som 
har lyckats nå toppositioner i både offentlig och privat sektor, 
och som lyckats bryta igenom inte bara sociala barriärer utan 
också glastaken i sina respektive karriärer. She’s the Story (Hon 
är berättelsen) vill erbjuda en mer positiv och stärkande bild 
av kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika. ”Programmets 
budskap är att visa för kvinnor att vilka omständigheter de än 
har så kan de ändå lyckas och uppnå sina drömmar”, säger 
Rafik George, producent och regissör för programmet.

SAT -7 ARABIC’S INSPIRERANDE PROGRAM FÖR KVINNOR

Daughter of the King
Daugther of  the King (Dotter till en kung)är ett starkt program som 
nu är inne på sin fjärde säsong och diskuterar viktiga problem 
kring kvinnors rätt att rösta, till att utbilda, arbeta, och att ta le-
darpositioner i samhället. Kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika 
har varit, och är fortfarande, illa behandlade, misshandlade, och 
sedda som andra klassens medborgare. Programmet kastar ljus 
på bibliska sanningar såsom det faktum att Gud skapade kvinnan 
jämlik med mannen och att Han älskar båda könen lika mycket.

Från vänster till höger: Programledarna Sandra Wadie,  
Maie ElKharrat och Mary Daniel
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Start from Here
Just nu inne på sin fjärde säsong är Start from Here (Börja här) en 
talkshow som diskuterar ämnen som rör kvinnor. Programmet 
innehåller ett ”dagens ord”-inslag och korta intervjuer med 
gästande experter. Det vill ge kvinnor praktisk information  
för att de ska kunna organisera och planera sina mål,  
och uppnå mer  
i sina liv. 

You are Precious
You are Precious (Du är dyrbar) produceras på arabiska med 
undertexter på Kabyle. Programmet ger en röst till de 
problem och den oro som kvinnor i olika länder i Nordafrika 
har. Programmet konfronterar kontroversiella problem såsom 
skilsmässa, konflikter i hemmet, att välja make och att hitta 
värde i sin identitet. ”Vi vill påminna dessa kvinnor om att 
de är väldigt dyrbara i Guds ögon. Vi vill uppmuntra dem 
att tro på sig själva och hitta frid och tröst i Herren”, säger 
programledaren och producenten Samia Jallali Kessai.

 

Från vänster till höger: Programledare Yara Gossous, Producent Mirna Adaymi, 
Programledare Basma Gammoh, Programledare Martina Qandah Fakhoury 

Utrustar kvinnor med en röst
Ett annat sådant problem är fysisk 

misshandel som är vitt accepterat i 
samhällen i Mellanöstern som sak-

nar lagar som kriminaliserar våld 
i hemmet. Programmet får hela 

tiden chockerande berättelser 
och vittnesbörd kring detta 
ämne. ”I en intervju med en 
ung pojke, uttryckte han att 
det var okej för en man att 
slå sin fru om hon lagade 
honom en dålig måltid”, 
säger Morgan.

Erfarenhet och empati
Riham Jarjour, själv ung 

mamma till två barn, dis-
kuterar öppet med publiken 

om livets dagliga problem. I 
ett avsnitt pratade hon om sin 

relation med sin farmor och hur 
modersfigurer i en familj kan lämna 

långlivade spår.
”Jag respekterar dem som ringer in och 

anstränger sig för att dela med sig av sina 
problem”, säger Riham. ”Det krävs stort mod för 

att öppna upp offentligt i sändning. Jag ber innan varje 
avsnitt att jag ska kunna hantera varje samtal väl. Om 

någons känslor såras förlorar jag min trovärdighet. Varje 
liten reaktion ses av tittarna, så vi måste vara väldigt 
försiktiga med våra ansiktsuttryck under ett samtal,” 
fortsätter hon.

Att lojalt tjäna tittarna
Riham själv anstränger sig mycket därför att hon tror på 
kvinnor och deras lika rätt att ha ett helt liv. Hon bor i 
Alexandria, Egypten, och reser till Kairo för att leda di-
rektsändningen av Needle and New Thread. På sändnings-
dagar kliver Riham upp klockan 5 på morgonen för att 
göra sina barn redo för skolan. Sedan tar hon det tidiga 
morgontåget till Kairo för att senare spendera natten i 
staden och återvända hem tidigt nästa morgon.

Riham är från Syrien men har bott i Egypten i tio år. 
Hennes kännedom om Arabkulturen i flera länder har 
gjort att hon kan bidra till programmet, som ses av så 
många kvinnor i Mellanöstern, på ett unikt sätt. Hon ser 
en stor möjlighet i programmet till att stärka och stötta 
kvinnor. 

av meddelandena som skickas till 
SAT-7 ARABIC inkluderar frågor 
om äktenskapliga problem, 
relationsproblem och missbruk

40% 



“

”OM VI KAN GÖRA DET  
SÅ KAN DU OCKSÅ!”
Homemade (Hemmagjord), ett nytt program för kvinnor på SAT-7 TÜRK, har 
som mål att inspirera kvinnliga tittare över hela Turkiet genom en mängd olika 
kreativa och insiktsfulla inslag.

Homemade sänds ett två timmar varje vardag och är 
fullt med varierade och energifyllda direktsända in-
slag. Varje inslag skiljer sig från de andra. Ett inslag 
består av workshops om hemmagjorda hantverk. Ett 
annat handlar om framgångsrika turkiska kvinnor 
som bjuds in för att prata om sina karriärer och 
sin resa till framgång, för att inspirera de kvinnliga 
tittarna. Showens motto är, ”Om vi kan göra det så 
kan du också!” och dess mål är att hjälpa kvinnor att 
inse sin fulla potential och tro att de kan lyckas med 
vad de än bestämmer sig för.

Socialt inflytande
Producenten Deniz Colak säger att SAT-7 TÜRK 
vill uppmuntra kvinnor att utveckla färdigheter 
och intressen som ger dem större självförtroende. 
Matlagning, smyckesdesign, bokrekommenda-
tioner, evenemang och teaternyheter är några av 
de ämnen som Homemade kommer att behandla i 
workshops, samtal med hantverkare och intervjuer 
på gatan.

”Kvinnor i Turkiet hindras ofta från att följa 
sina ambitioner därför att de känner sig osäkra och 
saknar självförtroende”, förklarar Deniz. ”Genom 
att inkludera workshop-inslag i programmet och 
informera tittare om sociala institutioner, välgören-

hetsorganisationer och stiftelser som fokuserar på att 
använda sig av enkelt material för att skapa hemma-
gjorda hantverk, vidgar vi våra tittares horisonter 
och hjälper dem att drömma stort.”

Känslomässigt stärkande
Även om Turkiet är en demokratisk, sekulär, 
parlamentarisk republik, fortsätter kvinnors roll att 
vara definierad av en pågående kamp för jämlikhet 
mellan könen. Våldtäkt, hedersmord och barnäk-
tenskap är fortfarande alldeles för vanligt i dagens 
Turkiet. Kvinnor fortsätter att bli diskriminerade på 
arbetsplatser och i några regioner även i sina studier.

”Vi pratar med turkiska kvinnor som har blivit 
advokater, läkare, psykologer och forskare”, säger 
Deniz. ”Vi vill att vår publik ska bli inspirerad av 
dessa modiga kvinnor, som står på egna ben trots 
den kamp de har utkämpat.”

Programledarna och gästerna pratar om kvin-
nors problem och ger bibliskt inspirerade råd under 
showen. ”Att prata om dessa ämnen kommer att 
hjälpa oss att visa Guds kärlek för fler människor. 
Vi vill göra program, såsom Homemeade, tillgängliga 
för varje invånare i vårt land. Om vi så bara lyckas 
beröra en persons liv kommer det att vara värt det”, 
förklarar Deniz. 
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Från vänster till höger:  
Programledaren Semsa Deniz Tolunay 
och konstterapeuten Hale Gencel, 
diskuterandes föreställningsförmåga.

Vi vill att vår publik ska 
bli inspirerad av dessa 
modiga kvinnor, som 
står på egna ben.



ATT UTRUSTA KVINNOR 
MED FÄRDIGHETER FÖR 
FÖRÄLDRASKAP

“

“

I tider av turbulens är föräldrar i desperat behov av stöd för att kunna ge sina 
barn stabilitet. SAT-7 KIDS programmet With Smyrna (Med Smyrna) hjälper 
kvinnor med praktiska råd om föräldraskap ur ett bibliskt perspektiv. 

With Smyrna undervisar inte bara om föräldraskap 
utan uppmuntrar också till intellektuellt och andligt 
välmående som förbättrar familjerelationer. Under 
sin första säsong föreslog det tre minuter långa in-
slaget praktiska steg för att lösa dagliga föräldrapro-
blem. Den andra säsongen som sänds 2017 kommer 
att beröra traumarelaterade ämnen som är speciellt 
relevanta för kvinnor som är påverkade av konflik-
terna i regionen.

Varför råd kring föräldraskap?
”Med tanke på situationen i regionen idag söker 
mödrar och blivande mödrar större intellektuell, 
relationell och andlig kunskap”, förklarar program-
ledaren Smyrna Khalaf. ”På vilket sätt kan man 
bättre tjäna Gud än genom utbildning, uppmuntran 

och stärkande av kvinnor för livets viktigaste jobb… 
föräldraskap!”

Engagerar tittare
With Smyrna uppmuntrar tittare inte bara till att 
ta emot de råd som programmet erbjuder, utan 
också till att komma med sina egna frågor. Under 
första säsongen mottog programmet en ansenlig 
mängd gensvar från tittare som delade sina frågor i 
videoklipp.

”Vår publik, särskilt kvinnor och mödrar, kommu-
nicerar sina tankar oftare”, säger Smyrna. ”Kvinnor 
är entusiastiska över de tips som de får från With 
Smyrna och beskriver dem som praktiska och tydliga. 
Många tittare tittar inte bara på programmet på 
SAT-7 KIDS utan tittar på dem igen på YouTube.” 
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Smyrna, mina barn 
använder fula ord som jag 
och min man inte använder! 
Hur kan vi hindra dem från 
att göra det? 
Teresa – tvåbarnsmor

Jag märker ibland att 
barn inte har respekt för 
sina föräldrar, särskilt 
när de blir ombedda att 
göra något. Hur kan vi 
lösa det? 
Muna – egyptisk tittare



SAT-7 PARS stödjer flickor och kvinnor i Iran och Afghanistan genom Insiders  
(På insidan), ett nytt livechatprogram. De fyra programledarna erbjuder ett kristet 
perspektiv genom att hjälpa kvinnor arbeta igenom sina problem tillsammans.

I DE FARSITALANDE 
KVINNORNAS VÄRLD
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Trots att många kvinnor i den farsitalande världen 
har tillgång till högre utbildning är deras plats i 
samhället långt ifrån jämställd med männens. Därför 
har många utbildade iranska och afghanska kvinnor 
behov av ett öppet forum där de kan diskutera de 
problem som de möter. Moe Pooladfar, Insiders pro-
ducent och regissör, förklarar:

”Det finns ett stort behov av en talkshow för 
intellektuell diskussion bland utbildade iranska 
kvinnor. Detta är en möjlighet att lägga fram många 
intressanta ämnen på bordet. Utbudet av program 
för kvinnor och deras problem är mycket begränsat i 
iransk TV.”

En varierad grupp med programledare
Programmet, som sänds en gång i veckan, är till för 
kvinnor i alla åldrar. För att hjälpa den varierade 
publiken att relatera till dessa ämnen så har de fyra 
programledarna alla olika bakgrund.

Tarrlan är en ung singelkvinna som också talar Aze-
ri. Hennes tre kollegor Nasrin, Sally och Hengameh 
är alla gifta. Nasrin har inga barn, Sally födde nyligen 
sitt första barn och Hengameh har två barn. På grund 

av sina olika livserfarenheter bidrar varje programle-
dare med ett unikt perspektiv till diskussionen.

En plattform utan fördömande
Till skillnad från SAT-7 PARS andra talkshower, 
som fokuserar på teologi och doktrin, tacklar Insiders 
de dagliga problem som kvinnor pratar om med sina 
vänner och på sociala medier. Ämnena är allt från 
djupare, mer komplexa, problem såsom abort och 
psykisk ohälsa, till frågor så som:

• Vilka karaktärsdrag söker ditt barn efter i sin fram-
tida partner? Är det samma attribut som de ser i 
dig som förälder?

• Är det acceptabelt att förlita sig på sitt barn för 
emotionellt stöd?

• Hur snart är för snart för en änka att gifta om sig?

Moe säger, ”Vi vill hjälpa till att skapa en kultur 
där olika åsikter hörs och inte döms ut på förhand. 
Insiders är en plattform där farsi-talande kvinnor kan 
tala ut, höras, och guidas av våra programledare till 
biblisk sanning.” 

FORTSATT OJÄMLIKT
Flickor från låginkomstfamiljer löper risk att tvingas in 
i barnarbete. De gifts ofta bort så tidigt som vid nio års 
ålder. Familjer som har det bättre ställt ekonomiskt har 
ofta ändå inte råd att skicka sina döttrar till skolan.

Trots att deras  utbildning värderas och prioriteras 
möter iranska kvinnor ofta restriktioner inom andra 
områden i livet. De kan vara begränsade i vilka ämnen de 
får studera på universitetet, vilka jobb de får ta eller hur 
de ska klä sig eller bete sig offentligt.

En av de många unga tjejer som arbetar i Afghanistans tegelbruk.
Foto © International Labour Organisation.

av alla iranska kvinnor 
över 25 fullbordat 
”grundskolan”.  
Detta är mycket högre 
än den motsvarande 
siffran i grannlandet 
Afghanistan, som är 
knappt

Enligt FN:s Utvecklings-
program har 

62% 

5,8% 



Från vänster till höger: Programledarna Hangameh Borji  
och Nasrin Afshar i Insiders studio under inspelning.



UTRUSTA NÄSTA
GENERATION

www.sat7.org/network

SAT-7 ser fram emot att välkomna sina partners och understödjare 
till sin årliga konferens NETWORK. Evenemanget kommer att 
äga rum 29-31 mars 2017 i Beirut, Libanon. ”Temat för årets kon-
ferens är ’Att utrusta nästa generation’. Vi kommer att dela med 
våra gäster hur SAT-7 utrustar tittare genom olika program. Vi 
kommer också att ge en uppdatering om hur Gud använder SAT-7 
till att sprida hopp och kärlek till miljoner i hela Mellanöstern och 
Nordafrika”, säger Mette Schwartz, kommunikationschef.
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JAG ÄR SAT-7
REMON ADEL 
Redigerare för SAT-7:s arabiska kanaler
Vad innebär din roll på SAT-7?
Jag arbetar som redigerare åt SAT-7:s arabiska kanaler. Jag redigerar 
flera olika program, bland annat barnprogram och videoklipp.

Varför tycker du om att arbeta för SAT-7?
Att arbeta för SAT-7 är en förverkligad dröm eftersom jag alltid ville 
ansluta mig till gruppen som låg bakom det första kristna satellitnät-
verket som sände i Egypten. Jag hörde om SAT-7 när jag studerade 
media och drömde om att få arbeta här en dag. Jag tycker också 
mycket om att SAT-7 inte tillhör ett specifikt samfund utan behand-
lar alla samfund lika i alla program. SAT-7 presenterar Gud för alla 
och vi, som arbetar på SAT-7, är en familj.

Berätta lite om din resa hittills
SAT-7 har hjälpt mig andligen. Innan jag började arbeta för SAT-7 
siktade jag på att använda mina färdigheter kommersiellt. Men mina 
lärare, som var kristna, inspirerade mig. Jag kände mig kallad av Gud 
och valde att tjäna honom. Även om jag fick många erbjudanden om 
att arbeta inom det sekulära området valde jag att fortsätta att tjäna 
Gud. Under mina mediastudier anammade jag mina lärares vision, 
som är inspirerad av Habackuk 2:14: ”Kunskap om Herrens härlig-
het skall uppfylla hela jorden, liksom vatten fyller haven.”

Om du kunde sitta ned med Jesus idag,  
vad skulle du fråga Honom?

Jag skulle be Jesus att visa den riktning och väg som Han vill att 
jag ska gå, att visa Hans planer och Hans vilja för mitt liv och min 
familjs framtid. Jag har drömmar, men jag lägger dem alla vid Hans 
fötter så att Han kan fullborda sina löften och sin plan för mig.

NETWORK 2017

SAT-7 ARABIC  
PÅ SATELLIT:	 Nilesat	(E7WA)	7˚Väst,	11.355	GHz,	Vertikalt;	

 täcker Mellanöstern och Nordafrika

ONLINE: www.sat7.com / www.facebook.com/sat7ar 

 www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

 Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
PÅ SATELLIT: Nilesat	(E7WA)	7˚Väst,	11.355	GHz,	Vertikalt;	

 täcker Mellanöstern och Nordafrika

ONLINE: www.sat7kids.com / www.facebook.com/sat7kids 

 www.youtube.com/user/SAT7KIDS

 Smartphone App: SAT-7 KIDS 

SAT-7 PARS        
PÅ SATELLIT: Eutelsat	Hot	Bird	13B	13˚	Öst,	10.949	GHz,	Vertikalt;

 täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa

ONLINE: www.sat7pars.com / www.facebook.com/sat7pars 

 www.youtube.com/user/SAT7PARS

 Smartphone App: SAT-7 PARS 

SAT-7 TÜRK      
PÅ SATELLIT: Türksat	4A	42˚	Öst,	11.824	GHz,	Vertikalt;	

 täcker Turkiet, Europa och Centralasien

ONLINE: www.sat7turk.com / www.facebook.com/sat7turk 

 www.youtube.com/user/SAT7TURK

 Smartphone App: SAT-7 TÜRK

Europa europe@sat7.org 

Storbritannien uk@sat7.org 

USA usa@sat7.org 
 

Kanada canada@sat7.org 

Sydamerika southamerica@sat7.org 

Sydafrika southafrica@sat7.org   

Kontaktinformation 

(ARABISKA)

(TURKISKA)

(FARSI)

Hitta SAT-7



I november 2016 beslutade den verkställande styrelsen för SAT-7:s internationella 
råd enhälligt att välja Rita Elmounayer till vice VD för SAT-7 international från och 
med 1 januari 2017. Rita har arbetat för SAT-7 allt sedan SAT-7 startade för 20 år 
sedan, senast som kanal- och kommunikationschef. Be för Rita Elmounayer 
när hon axlar sin nya roll.

Be även för vår nyutsedda utvecklingschef, David Middleton. David 
har arbetat med SAT-7 TÜRK sedan kanalen startades och har 
också arbetat med SAT-7 Storbritannien. Han kommer också att bli 
fullvärdig medlem av Middle East Leadership Team och kommer 
att flytta från Nordirland till Nicosia, Cypern, senare i år. 

Satelittäckningen för SAT-7 sträcker sig långt bortom Turkiets gränser, till turkisk-
talande tittare utomlands vars paraboler pekar mot Türksats satellit och genom 
livestreaming på SAT-7 TÜRK:s hemsida. Fyra anställda på SAT-7 TÜRK besökte 
nyligen Pastor Dahil och andra turkisktalande kristna i Bulgarien för att spela in 
deras gudstjänster och vittnesbörd. ”Vi vill bygga relationer med turkiska kristna 
utomlands; vi vill inte att de ska känna sig ensamma”, säger en av SAT-7:s anställda. 
”För oss är det viktigt att vara en röst för minoriteter, inte bara i Turkiet, utan också 
utomlands.”

”Jag tycker om SAT-7 så mycket att jag berättar för alla hur de kan se kanalen”, 
säger pastor Dahil. ”Det är viktigt eftersom, som Nya Testamentet säger, ’Vad hjälper 
det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? (Mark 8:36)’”. 

NYA LEDAR-
POSITIONER PÅ SAT-7
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SAT-7 TÜRK DELAR GUDS  
KÄRLEK I BULGARIEN

I många år har SAT-7 Pars arbetslag på Cypern bett om att 
kunna flytt till en större, mer passande studio. Den nya studion 
i Limassol, Cypern, med sina 600 kvadratmeter, integrerade 
kontorsutrymmen och en del helt ny utrustning, är ett bevis 
på Guds välsignelse. Den 23:e december 2016 direktsändes 
det första programmet från den nya studion vilket markerade 
början på en ny era för SAT-7 PARS.

”Vi är så tacksamma för denna nya byggnad. Vi ber att den 
nya studion kommer möjliggöra för oss att göra många pro-
gram som kommer att röra hjärtan på många i den farsitalande 
regionen och bortom den. Vi tackar Gud för Hans gåvor och 
välsignelser”, säger Reza Jafari, redigeringsansvarig. 

NY CYPRIOTISK STUDIO



”JAG GAV MITT LIV TILL JESUS 
SÅ JAG ÄR INTE RÄDD”
En kristen irakier och före detta anställd på SAT-7 berättar för oss om att 
återvända till sitt hemland. Han talar om sin förnyade tro som under dessa 
osäkra tider hjälper honom att stärka andra.

FACEBOOK            SAT7Network 

TWITTER                @SAT7Network 

YOUTUBE              SAT7Network 

LINKEDIN              SAT-7

SAT-7 International 
P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org 
www.sat7.org

Firas föddes och växte upp i Baghdad. 2006 läm-
nade han och hans familj Irak på jakt efter ett 
bättre liv långt bort från krig och turbulens. Firas 
arbetade för SAT-7 i flera år, fram till november 
2016, då han bestämde sig för att återvända till 
Irak. Just nu bor och arbetar han i Erbil.

Han var orolig för att återvända. Det på-
gående våldet har förstört städer och tvingat 
människor på flykt. ”Jag var rädd för att 
komma tillbaka och för vad jag skulle finna 
där, men jag var också glad över att få se mitt 
land”, säger han.

Att börja från ingenting
Livet i Erbil är en utmaning för många kristna 
flyktingar från Mosul, även om kyrkan försöker 
hjälpa dem. ”Dessa familjer lever en dag i 
taget”, säger Firas. ”De lämnade allt bakom 
sig och börjar om med ingenting.” Kyrkor och 
ideella organisationer har satt upp läger för att 
hjälpa familjer med deras behov. Några kyrkor 
stöttar dem genom att betala deras hyra så att 
de kan bo i hem i bättre skick.

De flesta av dessa familjer kan inte se en 
framtid i Irak, förklarar Firas. ”De känner sig 
inte säkra och de flesta vill lämna Irak.” När en 
del av Mosulområdet tidigare säkrades av den 
irakiska militären, kunde ändå krigare från den 
så kallade Islamiska staten ta sig igenom. Hem 
attackerades och många människor kidnappa-
des eller dödades. 

Kyrkoledare i Erbil försöker erbjuda hopp till 
de många kämpande familjerna, då de inte vill 
att de ska lämna landet, men kan inte garantera 
dem säkerhet om de återvänder till sina hem. 
”De är rädda att inom tre till fem år kommer 
Irak att vara tömt på kristna”, säger Firas.

Uppmuntrar de unga
Firas beskriver oroande förutsättningar i Iraks 
skolor, som har förlorat många lärare. De lära-
re som är kvar i Irak kämpar hårt och många 
barn är inte motiverade att lära sig.

Firas har sett en möjlighet att ge tillbaka till 
sitt land genom att räcka ut en hand till unga 
människor och guida dem genom sin egen er-
farenhet. Han uppmuntrar dem att inte känna 
sig begränsade av sitt utbildningssystem och att 
leta efter andra sätt att utvecklas. Firas säger 
till dem, ”Säg aldrig att det inte finns något 
hopp. Det finns alltid hopp.” Han säger: ”På 
grund av min erfarenhet på SAT-7 har min tro 
mognat. När jag kom tillbaka märkte jag att 
de flesta människors tro är begränsad. De ber, 
men de har mindre tro.”

På frågan om han känner sig trygg svarar 
Firas, ”Jag brukar påminna mig själv om en bi-
belvers, ’Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge 
dig (Hebr 13:5). Det ger mig alltid styrka.  
Jag gav mitt liv till Jesus, så jag är  
inte rädd.” 

Jag säger till de 
unga: ”Säg aldrig 
att det inte finns 
något hopp. Det 
finns alltid hopp.

“


