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På gång i världen med EFK…  
 

Kambodja är ett land med stora behov, där EFK har många olika projekt på gång. Ett av 
de mest aktuella är Voice of the Children – Barnens röst. Syftet med det arbetet är att  

bidra till en större medvetenhet om barn och deras rättigheter, så att samhällen blir en 
säkrare plats för barn. Arbetet sker genom Kambodjanska församlingar som vill vara med 

och förändra den traditionella synen på barn. 
 

Kambodja består främst av ungdomar. Cirka 30 procent av befolkningen är under 15 år, och mer 
än 50 procent är under 21 år. Nyligen gjorda undersökningar visar på ett stort gap mellan den 
yngre och den äldre generationen gällande den traditionella kambodjanska kulturen och barns 
rättigheter. Många kambodjanska ordspråk förstärker tanken att barn är mindre värda än vuxna. 
"Kakan är aldrig större än bakplåten" illustrerar idén att barn inte ska överträffa sina föräldrar, 
och "Böj järnet medan stålet är varmt" betyder att barn bör vara disciplinerade tidigt i livet av 
vuxna. 
 

Vi och vår samarbetspartner anser att varje 
barn är unikt och bör kunna utöva sina fulla 
rättigheter. Flera lokala kyrkor har uttryckt en 
önskan om att lära sig mer om barns 
utveckling och säkerhet, och Voice of the 
children syftar till att hjälpa kyrkorna att 
utveckla sin potential inom detta område. En 
önskan är att se kyrkorna bli ännu mer 
medvetna om frågorna om barns rättigheter, 
för att sedan faktiskt förverkliga detta, och 
vaka över barnen i sin omgivning.  

 
I förlängningen ser vi att dessa kyrkor och familjer i sin tur kommer att påverka samhället i sin 
omgivning med den vetskap de har fått. Är det inte just så som vi vill att församlingar ska kunna 
fungera i det samhälle vi lever i, både i Sverige och våra missionsländer ? Att vaka över de mest 
utsatta och vara deras röst. 
 
Tack för Ert stöd och bön för Kambodja!
                

 

Välkommen att kontakta oss! 

 
Gudrun Boström biträdande missionsdirektor. E-post: gudrun.bostrom@efk.se 
Thorine Arenius internationell handläggare. E-post: thorine.arenius@efk.se 
Fredrik Karlsson internationell handläggare. E-post: fredrik.karlsson@efk.se 
Kjell Bonerfält regionledare Europa, internationell handläggare. E-post: kjell.bonerfalt@efk.se 
Maria Karlsson internationell handläggare. E-post: maria.karlsson@efk.se 


