
för de bibellösa folkenTchadprojektet

Tchad är ett av världens fattigaste länder 
med en läskunnighet på endast 22%, 
varav endast 13,9% för kvinnor (UNESCO 
2016). När barn får lära sig de första steg-
en i att läsa och skriva på sitt modersmål 
så blir effekten att färre sedan hoppar av 
grundskolan som är på franska. 

Tchad hyser mer än 130 etniska grup-
per som talar 129 språk. Franska och 
standardarabiska är de officiella språken 
medan tchadisk arabiska är språket som 
används mest i landet, särskilt i norra 
och centrala regionerna. Trots att många 
utöver sitt modersmål talar även franska 
eller arabiska så förstår de ofta inte dessa 
språk tillräckligt väl för att kunna använ-
da dem för att diskutera djupare frågor i 
livet. 

Guéraregionen ligger i sydvästra Tchad 
och har 564 910 invånare (2016) som talar 
26 olika språk. Analfabetismen låg 2009 
på 89% i regionen (UNESCO 2012) med 
hög fattigdom. Här stödjer därför Folk & 
Språk ett förskoleprojekt i 15 språkgrup-
per. De 15 språken har ca 500 000 talare. 
Genom att lära barnen de första stegen 
i att läsa och skriva på sitt modersmål 
förbereds de för grundskolan där de får 
lära sig att läsa och skriva på under-
visningsspråket franska som inte är deras 
modersmål. Effekten blir att färre hoppar 
av grundskolan och istället slutför den. 
Under 2022 planeras projektet att ha 2 
925 elever, varav drygt hälften flickor. Folk 
& Språk vill fortsatt stå med och stödja 
detta viktiga projekt under 2022.
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Förskoleprojekt i Guéraregionen 2020-2022

Behov
Projektet omfattar 117 förskolor på 15 språk med 2 925 elever (2022). 

133 kr/elev/år

Total kostnad för 2022: 298 333 kr

Land: Tchad
Befolkning: 17 030 432 
Antal språk: 129 
Läskunnighet: 22 % 
(2016 UNESCO)
Största religion: Islam

Bibel: 14
NT: 31 
Bibeldelar: 22 

Definitivt behov av 
bibeldel: 27 
Eventuellt behov av 
bibeldel: 35  
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Projektet
Projektet i Tchad syftar till lära barn att läsa och skriva på sitt 
modersmål i regionen Guéra genom modersmålsbaserade för-
skoleklasser i de femton språken Dangaleat, Kenga, Guerguiko, 
Migaami, Dadjo, Bidiya, Sokoro, Mawa, Barein, Saba, Zerenkel, 
Oubi, Moré, Eeni och Mogoum.

Samarbetsorganisation

FAPLN - Fédération des Associations de Promotion des Langues 
Nationales 

FAPLN (f.d. FAPLG - Fédération des Associations de Promotion 
des Langues du Guéra) är en federation med föreningar som 
medlemmar. För närvarande består federationen av 18 förening-
ar/språk av de totalt 26 språken som finns inom regionen Guéra 
i centrala Tchad. Organisationens säte finns i Mongo, regionhu-
vudstad i Guéra, centrala Tchad. 

2013 erhöll FAPLG UNESCOs pris för ”Effective Literacy Practices”.

Insamlingsbehov

Projektet omfattar 117 förskolor på 15 
språk med 2 925 elever (2022). 

133 kr/elev/år

Total kostnad för 2022: 298 333 kr
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