
Missionsarbete i Senegal 
 

  

Senegal är Afrikas västligaste stat och uppdelad i två kulturellt, etniskt och geografiskt olika 
områden.  

Senegals klart viktigaste näringsgren är jordbruk. I landets torra, nordliga del är boskapsskötsel 
huvudnäringen. I förhållande till landets yta och befolkning är mängden boskap stor. Många 
stammar i savann- och stäppområdena lever som nomader. Saharaöknen hotar dock sprida sig och 
är en överhängande fara för skördar och boskap. 

Finska Missionssällskapets samarbetspartner är den lutherska kyrkan i Senegal. 

 

Vi tjänar vår nästa 

Senegals lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet har två utvecklingssamarbetsprojekt: rätt 
till undervisning på det egna modersmålet, och bättre levnadsförhållanden på landsbygden. Finska 
Missionssällskapet får projektstöd från finska staten. 

  

 



Rätt att lära sig på sitt eget språk 

Målet är att förbättra undervisningens kvalitet och ge barnen rätt att lära sig läsa på sitt eget 
språk. I kyrkans förskolor och läskunnighetsklasser används tre nationella språk; sereer, pular och 
wolof. Undervisningsspråket i statens skolor är fortfarande franska.    
 

Utveckling på landsbygden  

Målet är att stärka landsbygdsbefolkningens egen verksamhet och utveckla sysselsättning som ger utkomst. 
På det här sättet kan man förebygga flykt från landsbygden. I dag finns det allt bättre tillgång till rent 

dricksvatten. 

 

Miljöundervisning 

I Fatick har kommunen tillsammans med invånarna och den lutherska kyrkan ordnat 
skräpinsamling och återvinning. Man försöker speciellt bland kvinnor och unga förstärka 
miljöfostran samt miljömedvetenheten. I samarbete med dessa grupper försöker man också 
producera säljbara nyttoprodukter av det insamlade skräpet. Därtill utvecklas kompostering och 
kyrkans kvinnor och unga planerar och organiserar olika evenemang för att sprida kunskap om 
miljön. 
 

Det kristna budskapet förs vidare  

Finska Missionssällskapet stöder utvecklingen av kyrkans ekonomiska självständighet så att kyrkan 
i framtiden skall kunna fortsätta arbetet på egen hand. Kyrkan har 13 församlingar och två 
evangelisationsområden. Sällskapet hjälper kyrkan att utbilda och avlöna anställda för olika 
uppdrag samt stöder församlingarnas diakoni-, musik-, barn- och ungdomsarbete.  Anställda som 
skall nå ut med sitt arbete till församlingarna får resestöd. Översättningen av Gamla Testamentet 
till pular, förstärker församlings- och evangeliseringsarbetet bland de som talar språket. 

   

 


