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Kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) möter stora utmaningar. De utsätts 
dagligen för diskriminering som påverkar deras utbildning, arbete och familjeliv. De 
lämnas ofta utan stöd och utan skydd i ett mansdominerat samhälle. 

Vi vill använda media som ett instrument för att förbättra kvinnors rättigheter och 
propagera för rättvisa. Satellit-TV är mycket populärt i MENA. Den når miljontals hem 
och har möjlighet att påverka samhällen i grunden. När attityder mot kvinnor ändras, 
kommer vi att se att samhällen förändras.

På SAT-7 prioriterar vi kvinnor och försöker ge dem förebilder, uppmuntran och 
lärjungaträning. Våra program tar upp vardagssituationer som kvinnor möter och ger 
kvinnliga tittare möjlighet att göra sina röster hörda och diskutera ämnen som är viktiga 
för dem. 

Jag har mött kvinnor i flyktingläger runt om i Mellanöstern. Jag har sett deras styrka och 
hur de håller ihop sina familjer. När männen strider, är frånvarande eller har dött, måste 
kvinnorna vara både mamma och pappa – och försöka uppfostra en generation som 
fortfarande har hopp för framtiden.

Kvinnor spelar en stor roll i att uppmuntra dem som finns omkring dem och var ”limmet” 
som håller familjer och samhällen samman. Deras berättelser är ofta okända och inte 
berättade, det är därför som vi har valt att ägna den här utgåvan av INSIGHT åt att 
berättade deras historier med deras egna ord.

När du läser hoppas vi att du kommer att uppmuntras att be för kvinnorna i MENA när 
de på ett modigt sätt tar sig an utmaningar och försöker skapa en bättre framtid för nästa 
generation. 
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ANDLIGT UPPVAKNANDE FÖR 
ÖVERLEVANDE FRÅN SYRIEN

NYHETER FRÅN SAT-7    03

Likaväl som kriget 
har drivit iväg folk 
från deras länder, 
så har det också fört 
många till Kristus. 
Kyrkorna är fulla 
med människor.” 
Mina Awny, program
ledare för Jesus familj

”
De som arbetar med SAT-7 KIDS-programmet Jesus familj reste nyligen till Syrien 
för att dela Guds kärlek med hundratals barn som fått fly på grund av konflikter.

 
 Mina Awny besöker ett 
flyktingläger på gränsen mellan 
Syrien och Libanon. ”Vi såg 
ledsamheten i barnens ögon på 
grund av vad de sett och vad de 
förlorat, berättar Awny.

  De som arbetar med Jesus 
familj tillsammans med barn i 
en kyrka i As-Suwayda. Barnens 
ledsamhet byttes snabbt till glädje 
när de delade berättelser från Bibeln 
och sjöng lovsånger. ”De törstar så 
efter att få höra Guds budskap om 
hopp och kärlek. De var upprymda 
och lärde sig alla lovsångerna med 
en gång”, säger Awny. Nästan ett 
tusen barn samlades i kyrkorna i 
Tartus, Bloudan och As-Suwayda för 
att möta SAT-7-teamet.
 
 Teamet spelar upp 
bibelberättelser för barn i en 
kyrka i Tartus. De lärde barnen 
att acceptera Jesus precis som 
Sackaios bjöd in Jesus till sitt hem. 
De berättade också om miraklet 
när Jesus stillade stormen, för 
att förvissa dem om att Jesus har 
kontrollen trots allt som händer i 
Syrien.

 Barn samlas i en kyrka i Tartus 
tillsammans med lokala pastorer 
och SAT-7-teamet. Denna kyrka, 
som många andra i Syrien, började 
med bara några få familjer och är 
nu fylld med nya troende. 
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04    NYHETER FRÅN KANALERNA

av den turkiska 
befolkningen 
är kristen

JAG ÄR SAT-7
Petra Charabaty 
SAT-7 KIDS
Vad innebär din roll på SAT-7?
– Jag schemalägger programmen på SAT-7 KIDS och är 
assisterande producent och ansvarig för några av barnprogrammen. 
Jag bistår också SAT-7 KIDS kanalchef  och agerar i en några av 
programmen när det behövs. Jag var tidigare lärare i arabiska i Min 
skola-programmen. 

Vad tycker du om med att arbeta på SAT-7
– Jag har haft många praktikplatser och arbetat på 
produktionsbolag tidigare, men det viktigaste i ett gott arbetsklimat 
är respekt kollegor emellan. Det har jag inte funnit någon 
annanstans än på SAT-7.

Berätta litet om din andliga resa så här långt
– Jag har varit med om många svåra situationer i mitt liv och utan 
min tro och förtröstan på Gud vet jag inte hur jag skulle klarat 
av någon av dem. Han ger glädje och förnöjsamhet i mitt liv. Jag 
är stolt över att vara kristen eftersom jag har erfarit den verkliga 
betydelsen av kärlek. 

Om du kunde sitta ned med Jesus i dag, vad skulle du 
fråga honom?
– Jag skulle fråga Jesus en enkel fråga: är jag på rätt väg i mitt liv?

Vad tycker du om att göra på din fritid?
– Jag kan inte leva utan musik, till och med när jag arbetar. Jag tar 
nu lektioner för att lära mig ett orientaliskt instrument som heter 
”Qanun”. Jag tycker också om att sjunga, särskilt i min kyrkokör. 
Jag älskar basket och tycker om att titta på alla matcher, oavsett 
vem som spelar.

FRÅN ALFA TILL OMEGA 
Det kan vara svårt att förstå Bibeln när man först 
introduceras till dess teologi. SAT-7 TÜRK håller på 
att skapa en ny serie som kallas Från Alfa till Omega, som 
försöker förklara kristendomen på ett enkelt och visuellt sätt. 
De ägnar varje tiominutersprogram åt en teologisk term. 
SAT-7 TÜRK kommer att sända Från Alfa till Omega mellan 
längre program under olika tider på dygnet. 136 avsnitt av 
programmet kommer att laddas upp på sociala media för att 
skapa möjlighet för öppen diskussion.  

SAT-7 KIDS VISAR 
BEGÅVADE UNGA  
FRÅN MELLANÖSTERN 
Nyligen visades ett framträdande av en barnkör från Egypten 
på SAT-7 KIDS. ”En stund av bön” framträdandet av Heaven’s 
Harp Choir visade över 200 barns och tonåringars talanger. 
Många körmedlemmar spelade också olika instrument som violin, 
cello, gitarr, trummor och många andra.  
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SKICKA MEDDELANDEN TILL ISOLERADE TROENDE 
SAT-7 PARS har börjat sända ett unikt direktsänt program varje vecka från 
studion i Limassol på Cypern. De två programledarna för Meddelanden delar 
informellt allmänna nyheter och händelser, även nyheter och information 
om andra program på kanalen. Programmet hoppas kunna stötta isolerade 
troende genom att uppmuntra dem att ringa in till programmet, genom att dela 
tittares vittnesbörd och genom att be för och med tittare. Ibland kommer också 
gudstjänster direktsändas från studion, något som isolerade troende tycker om 
och längtar efter. 

Ett nytt ungdomsprogram på SAT-7 ARABIC har producerats tillsammans med Arab Focus Media.  
Ett rop om frihet använder bibliska berättelser, och berättelser om historiska kristna personer för att  
lära ut personlig ansvar, att vara ett troget vittne under farliga tider, att liv är heligt och förlåtelse.  

Ett rop om frihet produceras utomhus i naturen som en kontrast till de vanliga studioprogrammen. 

En ny tittarundersökning med mer än 20 000 vuxna i Arabvärlden visar att nästan alla som 
tittar på SAT-7 ACADEMY också tittar på SAT-7 ARABIC och SAT-7 KIDS. Det var 
uppmuntrande nyheter, men det visade också att SAT-7 ACADEMY kunde bli mer effektiv 

om den slogs ihop med dessa kanaler.

Från 1 november 2018 finns inte SAT-7 ACADEMY längre som 
en satellit-TV kanal utan det är ett  varumärke som sänder 

program om sociala frågor och utbildning för vuxna på SAT-7 
ARABIC och för barn på SAT-7 KIDS.

”Genom att sända våra SAT-7 ACADEMY-program om 
sociala frågor och utbildning på dessa två kanaler 

kommer vi att nå större och bättre fördelade 
målgrupper än vad som skulle varit möjligt med en 
separat kanal”, säger Dr. Terence Ascott, SAT-7s 
grundare och VD. 

SAT-7 ACADEMY PROGRAM FLYTTAR 
TILL ANDRA ARABISKA KANALER

ETT NYTT UNGDOMSPROGRAM  
UNDERVISAR OM BIBLISKA VÄRDERINGAR



KVINNOR I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA 
BERÄTTELSER SOM  
INTE HÖRTS

av kvinnorna i MENA är 
arbetslösa – den högsta  
siffran i hela världen

80% 

Kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) utsätts fortfarande för 
mer juridisk och social diskriminering och är mer utsatta för våld och 
misshandel än kvinnor i andra delar av världen. Trots detta gör kvinnor 
i MENA en verklig och kraftfull skillnad för regionens framtid – de 
uppfostrar och inspirerar nästa generation.

flickor i MENA gifter sig  
innan de fyllt 18

1 AV 5
ämnen är stängda för  
kvinnor på iranska universitet

77+ 
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Frihet och attityder varierar mycket i regionen; 
i Kuwait kan kvinnor nu rösta och kandidera 
i allmänna val, medan kvinnor i Iran inte 
får resa eller arbeta utan en mans tillstånd. 
Kampen för jämlikhet mellan könen fortsätter. 

Trots sina personliga utmaningar är dessa 
mammor, systrar, fastrar, mostrar, lärare 
och förebilder de som talar med barnen och 
formar deras syn på världen.

De tar hand om sina barn som bär på sår 
från krig och konflikter, de undervisar de 
miljoner barn som inte har tillgång till formell 
utbildning och de fortsätter att uppoffra sig, 
utan att synas, för att ge nästa generation en 
bättre framtid.

Dessa vanliga men hjältemodiga kvinnors 
berättelser sker vanligtvis bakom stängda 
dörrar. Deras röster hörs inte, eller så berättas 
deras berättelser av andra.

På de kommande sidorna får du läsa 
kvinnornas i Mellanöstern egna erfarenheter 
– med deras egna ord. 
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MAHA, SYRIEN
2012 när jag och min man just gift oss förstörde en 
bomb vårt hus. Vi flydde till Libanon tillsammans 
med min mans föräldrar. Vi trodde att vi snart 
skulle återvända.

I Syrien hade vi ett enkelt liv utan problem. Nu, i 
Libanon, är allt så annorlunda. När jag blev med 
barn var jag väldigt orolig för om sjukhuset skulle 
ta emot mig, om de skulle behandla mig väl och om 
det skulle vara lika bra som syriska sjukhus. Det var 
vid den tiden som jag lärde känna Herren, och han 
tröstade mig.

Nu är jag mamma till två döttrar. Det är svårt. 
Jag skulle vilja klä dem i bra kläder och köpa 

leksaker till dem. Det känns hemskt när de frågar 
mig: ”Mamma, kan du köpa det här? Kan jag få 
det där?” Ibland tänker jag: ”I Syrien skulle jag 
haft råd att ge dem vad de vill ha.” Men samtidigt 
kommer jag ihåg: ”Men då skulle jag inte ha lärt 
känna Herren.”

När min yngsta flicka ser på SAT-7 och hör 
lovsånger, lyfter hon upp sina händer och prisar 
Herren och drömmer om att själv bli sångerska. Jag 
blir glad i hjärtat när jag ser dem i Herrens närva-
ro. Men jag lider fortfarande av att jag inte kan ge 
dem det de behöver. Min äldsta dotter drömmer 
om att bli läkare, men hon går inte ens i skolan nu. 
Det är svårt att acceptera tanken att de kanske inte 
kommer kunna uppfylla sina drömmar. 

FLYKTINGMÖDRAR
Samira, Nadia och Maha* bor nu med sina barn som flyktingar i Libanon efter att ha flytt 
från konflikten i Syrien. Här beskriver de sina svårigheter med att uppfostra sina barn mitt i 
osäkerhet och den säkerhet de slutligen har funnit genom upplevelse av Guds kärlek.

Mina flickor har 
inte materiella 
saker, men de har 
hopp i Jesus.  
Det är viktigare 
för mig nu.”

”
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SAMIRA, SYRIEN
Min man och jag flydde till Libanon med våra två döttrar när kriget hade börjat i 
Syrien. Det var svårt att lämna mina föräldrar, men med all oro runtomkring, var min 
tanke bara: ”Jag måste rädda mina barn!” I Libanon känner jag mig säker för här 
är våra liv inte i fara. Men situationen är mycket svår – inget jobb, inga pengar och 
ingen familj eller vänner som kan stödja oss.

Uppståndelsekyrkan har hjälpt oss med kuponger för mat och andra förnödenheter. 
Jag började gå i kyrkan och jag älskade att höra Guds ord. Min man såg förändringen 
i mig och blev också troende. Våra barn ser nu på SAT-7 KIDS filmer och tecknade 
serier, och vi tycker om att se programmen på SAT-7 ARABIC. Våra många problem 
förändrar inte vår relation med Gud – jag känner alltid att Gud är nära.

Mina döttrar har inte gått i skolan på två år och kan inte gå till statliga skolor 
eftersom vi har problem med våra uppehållstillstånd. Jag tackar Gud för att de nu har 
kunnat börja i kyrkans utbildningsprojekt. Det känns ofta hopplöst att jag inte kan ge 
mina barn bra husrum, mat och utbildning. Jag skulle vilja åka till ett annat land där 
mina flickor kunde få en bättre framtid. Vi ansökte hos FN 2012 och har bett om svar 
flera gånger, men vi väntar fortfarande. 

Varje mammas dröm är att se sina barn få en 
utbildning. Min största farhåga är att det inte ska 
bli så för mina döttrar.””

NADIA, SYRIEN
Innan jag kom till Libanon bodde jag i Aleppo i sju år. Min man hade ett bra arbete 
i Libanon; vi hade två söner och ett bra hus. När kriget började kommer jag ihåg 
att jag såg en bomb i luften och skrek: ”Den kommer, den kommer!” Som tur var så 
lyckades min man få oss alla i säkerhet. Det blev värre och värre, så jag reste med 
mina söner till min man i Libanon. 

I Libanon bodde vi i en mycket liten lägenhet som var smutsig och full av 
kackerlackor och möss. Det första jag gjorde var att leta efter en skola till mina 
söner. De statliga skolorna var fulla, men det fick börja i en privatskola. Jag arbetade 
i skolan för att få lägre avgifter. Det var förödmjukande att behöva städa toaletterna 
och jag ville sluta, men jag fortsatte för att mina barn skulle få gå i skolan.

Då var jag mycket stressad. När några från Uppståndelsekyrkan besökte oss förstod 
jag inte evangeliet. Jag blev arg och slängde ut dem. Men ibland så bad de för mina 
problem – och varje gång hände något. En gång blev min man omedelbart helad.

Jag kan inte ge mina barn allt, men jag hoppas på en bättre framtid för dem. Min 
dröm är att få se mina söner välutbildade och med bra arbeten. Jag fick ingen 
utbildning själv så mina söners utbildning är mycket viktig för mig. 

En dag hörde jag Jesus ord: ’Kom till mig ni alla 
som är trötta…’ och jag kände att en börda lyftes 
från mina skuldror. Nu längtar jag efter att få 
höra Guds ord och jag tittar också på SAT-7.

”
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MELIS, TURKIET 
Min man och jag hade inte planerat att få barn i år, 
men det var Guds plan. Herren säger: ”Mina tankar 
är inte era tankar, era vägar är inte mina vägar.” 
(Jes 55:8). På samma sätt är inte rädslan vi har för 
vårt barn från Honom, men vårt hopp kommer från 
Gud.

Att vara med barn och veta att jag redan är mamma 
är en fantastisk känsla. Jag kan inte beskriva den. 
Det mest fantastiska var att höra hjärtslagen från 
ultraljudet för första gången. Jag tror att jag kommer 
att känna det till fullo i mitt hjärta när jag håller 
henne i mina armar.

Osäkra tider
Att få barn i dessa osäkra tider är en allvarlig sak. Vi 
har ingen aning om vad som kommer att hända eller 
vilken slags värld hon kommer att leva i. Osäkerhe-
ten skrämmer mig. Å andra sidan kommer hon att 
vara omgiven av människor som kommer att skydda 
och älska henne.

Istanbul är dyrare än andra områden i Turkiet, sär-
skilt vad gäller sjukvård och boende. Men det finns 
bättre skolor här vilket betyder fler möjligheter för 
vårt barn i framtiden.

Jag vill arbeta tills jag blir gammal – jag älskar mitt 
arbete! Men jag inser att detta är ett kontroversiellt 
ämne i Turkiet. En del mammor som arbetar pressas 
att sluta och vara hemma med sina barn. Det är 
komplicerat och har många olika aspekter. En del 
kvinnor har inte tillräckligt hög inkomst för att be-
tala för barnomsorg, eller så har de flyttat bort från 
sin släkt och har inget stöd. Jag ser mig som lyckligt 
lottad – vi delar lägenhet med mina föräldrar.

En kvinnas plats?
I många länder i Mellanöstern ges kvinnan 
värde utifrån om hon kan få barn, och 
hur många barn. Samma inställning 

finns i en del områden i Turkiet – kvinnor förväntas 
sköta om sina män och föräldrar men ses inte som 
likställda.

Men jag tror att kvinnor generellt värdesätts högre i 
vår tid. Fler kvinnor kan arbeta, resa för att uppleva 
olika kulturer och de har fler utbildningsmöjligheter. 
Jag vill uppmuntra kvinnor att söka förändring. Om 
en kvinna är inspirerad och har möjligheter så kan 
hon förändra världen. 

KVINNAN SOM VÄNTAR BARN
Melis* arbetar på SAT-7 TÜRK. Hon ser till att tittare får kristna nyheter från 
Turkiet och andra länder. Hon väntar också sitt första barn. Här delar Melis 
sina erfarenheter av att snart bli mamma.

”Låt oss be för turkiska 
kvinnors liv varje 
dag. Jag hoppas att 
gamla tankemönster 
fortsätter att 
förändras, så 
att kommande 
generationer, 
inklusive min 
dotter, kan 
blomma 
ut.”
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*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl 
och bilder är bara en illustration.
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DEN ANDLIGA MODERN

PARASTOO, IRAN 
Jag är inte mamma, men jag gör ändå skillnad för 
nästa generation.

Jag har inga egna barn just nu, men alla barn som 
tittar på En flickas värld är som mina barn – vi har 
en speciell kontakt och relation, även om vi inte 
möts i verkligheten.

Jag känner mig lite som en andlig mamma till dessa 
barn. Jag ger dem råd om vardagliga saker, lyssnar 
till dem och uppmuntrar dem välja räta väg i livet. 
Jag hoppas att jag får vara en positiv inverkan i deras 
liv när de växer upp och hittar sin identitet som 
unga kvinnor. Till och med en del föräldrar ställer 
frågor till mig om föräldraskap vilket förvånar mig! 
Jag är ung, ogift och har inga barn, men det visar att 
de litar på oss på SAT-7 och värdesätter våra åsikter

Hjälpa unga flickor att se sitt värde
Jag tycker mycket om att uppmuntra unga flickor 
att älska sig själva som de är. Vi är alla unika – var 
och en av oss har en särskild uppgift här på jorden. 
Men det tar tid för unga flickor att förstå den här 
sanningen och älska sig själva. De kommer såklart 
veta det när de förstår hur Gud älskar dem och ser 
deras identitet som Guds döttrar.

Inspirera flickor att ha stora drömmar
Jag vill också att unga flickar ska vara stolta över att 
vara kvinnor, och att ha sina egna åsikter. I Mellan-
östern struntar man ofta i kvinnors röster och åsik-
ter. Men kvinnor i Bibeln levde också i ett ojämlikt 
samhälle, men de blev ändå använda av Gud på ett 
kraftfullt sätt och var del i att förändra historien. 
Vi berättar berättelser dessa inspirerande kvinnor i 
Bibeln för att uppmuntra våra unga tittare. 

Parastoo är programledare för barnprogrammet En flickas värld som sänds varje vecka på 
SAT-7 PARS. Här berättar hon hur hon vill använda den här plattformen för att påverka 
nästa generation persiska flickor.

Jag vill att unga 
persiska flickor ska 
veta att de kan göra 
stora saker i världen 
– även om de växer 
upp i en del av 
världen där kvinnor 
har färre rättigheter. 
Jag vill att de ska 
veta att de kan bli 
framgångsrika, de 
kan förverkliga sina 
drömmar och de kan 
förändra världen.”

”

SAT-7 PARS direktsända program En flickas värld 
är ett program för persisktalande barn och unga 

tonåringar. Programmet fokuserar på att hjälpa unga 
flickor att se sitt värde och sin identitet i enlighet med 

Guds ord, och på roliga aktiviteter och pyssel.

    11BERÄTTELSER 
SOM INTE HÖRTS



MODERN SOM ÄR ÄNKA
Karine har uppfostrat sina tio barn själv sedan hennes man dog för många år sedan. 
Nu när hon har blivit äldre har hon råkat ut för en ny tragedi, kriget har tvingat henne 
att lämna hemmet i Irak. Två av hennes söner har blivit dödade i kriget och hennes 
andra barn är nu spridda runt jorden som flyktingar.

KATRINE, IRAQ 
Jag är 80 år gammal och jag blev änka för 24 år 
sedan. Jag har tio barn – fem pojkar och fem flickor. 
Vi bodde i Irak i en by nära Mosul, men när ISIS 
kom var vi tvungna att fly. Vi fick lämna allt – vi 
kunde inte ens ta en kopp med oss. 

En familj, söndersliten av kriget
Min dotter och jag flög till Jordanien och vi har bott 
tillsammans här som flyktingar i fyra och ett halvt år 
nu. Min dotter hjälper mig trots att hon hindras av 
en skada i sitt ben, efter en olycka i Irak. Hon bruka-
de arbeta som lärare – men nu har vi ingen inkomst 
och ingen sjukförsäkring.

För ett tag sedan fick jag visum för att åka till USA, 
men min dotter fick inget visum. Så jag avstod – hur 
skulle jag kunna åka utan min dotter och lämna 
henne här? Nu har vi båda två ansökt om visum 
igen och vi kan bara sitta och vänta och hoppas på 
ett positivt svar.

Även om mina barn är vuxna nu oroar jag mig för 
dem och deras problem. Jag längtar efter att vara 
tillbaka i Irak och ha dem runt mig. Men i stället är 
min familj spridd runt hela världen som flyktingar 
i främmande länder. Mina barn ringer ofta till mig 
och hjälper mig med det lilla de kan skicka till mig, 
men livet är inte enkelt.

En dröm om 
att återförenas

Jag har stor tillit 
till Gud och till att 

han kommer att stödja 
oss och öppna dörrar för 

oss så att vi en dag kan vara 
tillsammans igen. Att ha Jesus 

i våra liv är vår hjälp och vår 
styrka. Vi har SAT-7 i Jordanien, 

men mina ögon är gamla och svaga, 
så det är för det mesta min dotter som 

tittar på en del av de arabiska program-
men. Jag vill åka tillbaka till Irak, men det 

är inte möjlig. Allt är förstört. Så nu är min 
dröm som mor att få åka till USA och bo i säker-

het med mina söner och barnbarn. När jag sedan 
dör kommer det att vara fridfullt, för jag kommer  
att ha sett mina barn och barnbarn. 

”Vårt hus och alla 
våra ägodelar 
blev förstörda, 
och två av mina 
söner dödades 
av terroristerna. 
Jag blev helt 
förtvivlad.”
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DEN INSPIRERADE DOTTERN

SUE ELLEN HASSOUNA, EGYPTEN
Mitt mål är att ändra samhällets syn på kvinnor och 
kämpa mot de fördomar de möter dagligen – både 
i Egypten och runt om i världen. Jag vill utnyttja 
min ställning och mitt inflytande för att stå upp för 
kvinnor.

Kämpa för jämställdhet
Från det ögonblick då jag valde att studera juridik, 
tills nu, har jag sett många fördomar mot kvinnor, 
särskilt inom advokatyrket. Jag brukade få ogillan-
de blickar från mina manliga kollegor i rättssalar. 
Jag har mött stereotypa, dömande attityder, och 
respektlöshet. Jag fick kämpa för att bli tagen på 
allvar i mitt yrke. Trots att jag fick höga betyg på 
universitetet ville inte stora företag anställa mig när 
jag sökte jobb som nyutbildad. Det kändes som om 
de inte litade på att arbetet skulle kunna utföras av 
en kvinnlig advokat. 

Efter att ha blivit avvisad av 13 företag lovade jag 
mig att arbeta hårt tills företagen som avvisat mig 
i stället skulle vilja anställa mig. Nu är jag chef  för 
den juridiska avdelningen på ett stort företag och jag 
har skapat ett stipendium för unga kvinnor som vill 
bli advokater.

Inspirerad och inspirerande
Min mamma har inspirerat mig. Hon ligger bakom 
min framgång och därför har jag uppkallat stipen-
diet efter henne. Jag växte upp med en ensamstå-
ende mamma – hon är en kämpe, hade starka 
principer och lärde oss att skilja på rätt och 
fel. Hon är min förebild och mitt stöd.

När jag valde att studera juridik 
retade alla mig och sa att jag inte 
skulle lyckas för jag var blyg och 
tillbakadragen som ung flicka. 
Men min mamma trodde på 
mig. Även när jag var färdig 
med min universitetsut-

bildning och inte kunde hitta något arbete så hjälpte 
hon mig att studera vidare. Jag har henne att tacka 
för allt. 

Ingen kan bli framgångsrik utan hjälp från an-
dra. Det är det som inspirerade mig att skapa ett 
stipendium för unga kvinnliga advokater. Kvinnor 
i Egypten möter många ekonomiska och kulturella 
begränsningar som hindrar dem från att få bra 
utbildning eller professionella karriärer.

Jag vill bevisa att dessa dörrar inte 
ska vara stängda för kvinnor och vi 
ska hjälpa dem att besegra eko-
nomiska och kulturella hinder. 
Möjligheten att satsa på 
unga förhoppningsfulla 
kvinnor och hjälpa 
dem att lyckas är en 
stor belöning för 
mina ansträng-
ningar. 

Sue Ellen Hassouna växte upp med en ensamstående mamma, men lyckades trots svårigheter 
bli en framgångsrik advokat i ett mansdominerat yrke och samhälle. Hon tackar sin mamma 
för sina framgångar och nu hjälper hon yngre kvinnor med deras karriärer.

Precis som min 
mamma hjälpte mig, 
så vill jag hjälpa 
nästa generation 
unga kvinnor att få 
utbildning och ett 
yrke.”

”
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Sue Ellen Hassouna 
medverkade nyligen i SAT-7 

ARABIC-programmet Hon är 
berättelsen. Programmet berättar om 

framgångsrika arabiska kvinnors som har 
mött svårigheter med mod och uppnått 

sina mål. Det försöker inspirera kvinnor att 
kämpa mot sociala fördomar och förverkliga 

sina drömmar helhjärtat.
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OTROLIGA RESULTAT  
FÖR FLYKTINGBARN
Under det senaste året har nästan etthundra flyktingbarn från Syrien gjort stora 
framsteg i sina studier genom att titta på SAT-7-programmet Min skola. Efter att ha 
deltagit i en alternativ utbildningssatsning i Libanon har dessa barn kunna hämta sig 
från sina trauman och börjat lära sig igen.

”Det har varit ett stort privilegium att arbeta med det 
här projektet, resultaten har uppmuntrat oss så myck-
et”, säger Nicoletta Michael, SAT-7:s projektchef. 

Nicoletta har varit ansvarig för ett ettårigt projekt 
som utförts tillsammans med organisationen Biladi 
vid Cultural Heritage and Interactive Learning 
Development (CHILD) Centre i Libanon. Varje dag 
har nästan etthundra elever kommit till skolan där 
de inte bara har studerat utan blivit omhändertagna 
på många olika sätt.

”Det har varit fantastiskt att se deras utveckling. 
Förutom utvecklat lärande har barnens känsla av 
stolthet för sitt syriska arv och en respekt för sina 
kroppar och personliga hygien vuxit fram, värde-
ringar som de kommer att ha med sig hela livet.”

Fantastiska akademiska framsteg
“Många barn visste inte ens hur man håller en 
penna, och som resultat av de trauman de utsatts 
för var det några som inte talade eller ens sa vad det 
hette”, säger Nicoletta. ”Min skola skapades för att 
se till barns behov av undervisning, utan att tänka 
på faktorer som trauman och inlärningssvårigheter.  
Men på CHILD-centret såg vi att våra program 
hade en positiv påverkan även på de barn som led av 
trauman och inlärningssvårigheter.”

Otroligt nog visade dessa barn, som hade upplevt 
så många svårigheter, en genomsnittlig förbättring 
på 94 procent i att läsa och skriva arabiska, engelska 
och franska på bara ett år. I matematik var deras 
förbättring 100 procent förbättring och 71 procent 
av barnen fick fantastiska mer än 40 procent rätt 
på provet. Lärarna rapporterade att barnen också 

”Det här projektet 
har visat hur fram
gångsrika SAT7:s 
undervisnings och 
utbildningsprojekt 
är.”
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Amir* hade problem med  
talet när han kom till centret.  
Trots dessa svårigheter gjorde 
han stora framsteg med 
skrivning. Han är en kreativ 
pojke med en levande fantasi.

Hur hittar jag SAT-7?

När Saher* (till vänster)  
först kom till centret tyckte 
hon inte om att umgås med 

andra barn och talade knappt. 
Efter några månader vid 

centret började hon uttrycka 
sig fritt och få vänner.

förbättrade sin sociala kompetens, personliga hygien 
och disciplin.

Ett nytt sätt att lära sig
Min skola skapades 2015 som ett svar på den utbild-
ningskris som drabbat Mellanöstern och Nordafrika. 
2017 började SAT-7 samarbeta med Biladi och an-
vända programmet som ett verktyg i undervisningen 
för flyktingbarn och följa deras utveckling.

Detta ettåriga projekt avslutades nyligen och barnen, 
föräldrar och personal samlades för ett firande. Bar-
nen sjöng sånger, framförde en teaterpjäs och kom i 
speciella kläder som deras mammor ordnat till dem.

Även om projektet nu är slut kommer barnen att 
kunna fortsätta att titta på Min skola hemma, och 
deras föräldrar har blivit utrustade vid centret så att 
de kan hjälpa sina barn att följa läroplanen.

”Det här projektet har visat den stora framgången 
som SAT-7:s undervisnings- och utbildningsprojekt 
har”, säger Nicoletta. ”Vi hoppas att kunna arbeta 
mer med liknande projekt i framtiden.” 

FÖRÄNDRADE LIV

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

Kontaktinformation 
Internationellt kontor info@sat7.org 
Europa & Asien europe@sat7.org 

Storbritannien  uk@sat7.org 

USA usa@sat7.org 

Kanada canada@sat7.org

Brasilien  brasil@sat7.org 

SAT-7 TÜRK (TURKISKA)

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

 Mobilapp: SAT-7 TÜRK

SAT-7 PARS (PERSISKA)

PÅ SATELLIT: Eutelsat Hot Bird 13B 13˚ Öst, 10.949 GHz, Vertikalt; 

Täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa

 Yahsat 13 52,5* Öst, 11.958 GHz Vertikal; 

Täcker Mellanöstern

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

 www.youtube.com/user/SAT7PARS

 Mobilapp: SAT-7 PARS

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

 Mobilapp: SAT-7

SAT-7 KIDS (ARABISKA)

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

 Mobilapp: SAT-7 KIDS



JA, jag vill ge en 
livsförändrande gåva!

$

Kontokort / PayPal:  
www.sat7.org/donate

€

Banköverföring:  
DOLLARKONTO
Kontonummer: 57319020
Kontonamn SAT-7: International Trust
Bank: Pax-Bank eG, Germany
IBAN: DE19 3706 0193 0057 3190 20
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX 
 
EUROKONTO
Kontonummer: 57319011
Kontonamn: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG, Germany
IBAN: DE68 3706 0193 0057 3190 11
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX

FACEBOOK         SAT7Network 

TWITTER               @SAT7Network 

YOUTUBE            SAT7Network 

LINKEDIN           SAT-7

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

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

”Tack för att ni talar om kvinnors  
värde. Det gav mig mitt självförtro-
ende tillbaka. Jag brukade känna att 
min enda roll var att tjäna min man 
och mina barn. Men nu inser jag att 
Gud ser samma värde i mig som i en 
man och att jag har en uppgift på 
den här jorden.
Karema från Egypten

HJÄLP OSS ATT FÅ KONTAKT 
MED KVINNOR
I Mellanöstern och Nordafrika är kvinnor ofta isolerade, 
tystade och hållna bakom stängda dörrar. Vi på SAT-7 
har möjlighet att sända direkt in i deras hem, att dela 
evangeliet och uppmuntra dem i att de är värdefulla och 
att de inte är ensamma.

NÄTVERK 2019 PÅ CYPERN
Vi gläder oss åt att kunna meddela att SAT-7:s årliga internationella  
konferens kommer att äga rum i Paphos på Cypern. Du kan anmäla dig nu  
på www.sat7.org/network2019 senast 15 februari.

Vårt tema för NÄTVERK 2019 är: ”Beröra fler liv än någonsin”. 
Människor längtar efter förändring. Många har tappat hoppet även om de tror 
att det finns en Gud. Jesus verkar och han berör människors liv. På SAT-7 får vi 
dagligen vittnesbörd från människor som har blivit förvandlade av Guds kärlek. 
Vi ser fram emot att få dela dessa berättelser med er under NÄTVERK 2019.

Läs mer på www.sat7.org/network2019 

Genom att stödja SAT-7 hjälper du oss att dela Guds 
förvandlande budskap och stödja och ge kraft åt 
miljoner kvinnor över hela MENA.

Vill du läsa INSIGHT online?
Om du vill  hjälpa oss att spara pengar och miljön, anmäl då att du vill ha INSIGHT 
och andra nyheter från SAT-7 digitalt, och bli borttagen från sändlistan för brev. Skriv 
till info@sat7.org och ange namn och adress.

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev!
Vet du att du kan få de senaste nyheterna, tittarberättelser och mer genom att beställa 
vårt digitala nyhetsbrev? Om du inte redan får det, anmäl dig på www.sat-7.org/signup


