
Barnen i Torit  
behöver vår hjälp

Skolprojektet i Torit, Sydsudan
Airport View School (AVS) i Torit, Sydsudan, starta-
de 2008 som ett initiativ av det lokala samhället med  
Joseph Gamara som huvudansvarig.

Sture och Majvor Nyholm hade under åren 1998-2011 
arbetat med mobila ögonkliniker i Sydsudan och redan 
tidigt kommit i kontakt med Joseph, som varit på tillfälligt 
besök i byn Ikotos. Paret Nyholm bestämde sig för att 
hjälpa Joseph med gymnasie utbildning i Lira i Uganda. 
Efter avslutad utbildning flyttade Joseph tillbaka till sin 
födelsestad Torit och fick anställning som radio operatör 
hos stadens guvernör. Joseph upplevde då en längtan att 
starta en skola på evangelisk bas. 

Början var anspråkslös och riktade sig främst till för-
skolebarn och vuxna analfabeter som hade en önskan 
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om att kunna läsa och skriva. Under-
visningen hölls i enkla lerhyddor med 
grästak.

År 2011 kom Jakobstads baptist
församling med som understödare 
och snart efter det även Finlands 
svenska baptistsamfund. År 2014 
kom finska utrikesministeriet med 
och började stöda skolan med 
statliga pengar. Det statliga stödet 
löpte fram till 2019.

Skolan i Torit har vuxit successivt. 
Nya adekvata byggnader i tegel har 
tillkommit. Lastbil har införskaffats 
och en ny brunn med solpaneler och 
två rymliga vattentankar har installe-
rats.

Redan år 20142015 hade skolan 
ca 1500 elever i åtta årskurser, dvs en 
lågstadieskola med klasserna 1-8. I 

år har man även startat en Secondary 
School, dvs högstadie utbildning. 

För närvarande har skolan 1800 
elever fördelade på 32 lärare av 
vilka fyra kommer från grannlandet 
Uganda. Alla skolelever erhåller ett 
mål mat om dagen.

AVS är en omtyckt skola med mycket 
gott rykte. Flera regeringstjänstemän 
har sina barn i skolan. Skolan har 
varje år uppvisat bland de bästa 
studieresultaten i landet.

Man vill också gärna utveckla sko-
lans farmområde i byn Abalva. Jor-
den är hård och svårbearbetad och 
en traktor med släp, plog och harv 
skulle kunna förbättra områdets po-
tentiella möjligheter. 

Ytterligare inkomstgenererande 
akti vi teter är ett trädgårdsprojekt  

med nyttoväxter i anslutning till sko-
lan samt en hönsfarm.

Skolan som lyder under African In-
land Church har kunskap och moti-
vation att driva verksamheten i fram-
tiden. Detta under förutsättning att 
ekonomiskt och moraliskt stöd från 
Finland fortsätter framöver. 

Något som betonats starkt redan 
från projektets början är ägande-
känslan av projektet. Vårt stöd bi-
drar till projektets framgång men vi 
har medvetet undvikit att skapa en 
förmyndarmentalitet. Äganderätten 
skapar ansvar och formar ledare i 
världens yngsta och kanske mest 
krigsdrabbade och eftersatta land.

Skolprojektet i Torit är FS:s ge-
mensamma insamlingsprojekt under 
årets Ansvarsvecka 1724 oktober.

Sydsudan
Sydsudan är en stat i Östafrika. Huvud-
staden är Juba. Sydsudan gränsar i norr 
till Sudan, i söder till Uganda, Kenya och 
Demokratiska republiken Kongo, i öster till 
Etiopien och i väster till Centralafrikanska 
republiken. Nationen bildades 2011 genom 
utbrytning från Sudan.

Airport View School
Belägen invid flygplatsen i Torit, vilket har 
gett skolan dess namn. Skolprojektet har 
fått stöd från Finland sedan 2011 och är i 
år Frikyrklig Sam verkans insamlingsprojekt 
under Ekumeniska ansvarsveckan 2021. 
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