EN REGION I DESPERAT NØD.
SAT-7 betyr håp og liv for mange i regionen.
På grunn av regionale konflikter, så møter mennesker i Midtøsten og NordAfrika store daglige utfordringer. Mange lider under fattigdom, forfølgelse,
krigshandlinger og kulturelle utfordringer. Mange er drevet på flukt.
Etter den arabiske våren i 2011 har mange mistet troen på enhver form for
politisk eller religiøst lederskap. De er forferdet over all volden i religionens
navn, og de søker etter sannhet, tro og håp andre steder.
Selv om kristentroen tidligere dominerte i Midtøsten og Nord-Afrika, finnes det
i dag kun 3,5 prosent kristne. De møter restriksjoner, diskriminering og
forfølgelse fra sine lands myndigheter. Noen er tvunget til å holde sin tro på
Jesus hemmelig. Mange lengter etter et kristent fellesskap.
SAT-7 har som målsetting å formidle TV-program hvor Guds kjærlighet gjøres
synlig i Midtøsten og Nord-Afrika.

HVA ER SAT-7?
SAT-7 er en TV-kanal som formidler programmene ved hjelp av satellitter. TVkanalen ble etablert i 1995 for å dele den kristne tro, samt styrke og utruste
lokale menigheter til tjeneste for Jesus. Siden den gang har kanalen vokst til et
nettverk av kanaler på TV og i sosiale medier på språkene arabisk, tyrkisk og
farsi. TV-kanalene inneholder et variert programtilbud med filmer,
dokumentarer, gudstjenester, talk-show, spesialprogram for kvinner, program
for barn og ungdom og mye annet.
Alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning. Sendingene er
kulturelt relevante, politisk og religiøst sensitive, og de presenterer den kristne
tro til millioner av mennesker. De er til oppmuntring for troende, ikke minst for
de som lever isolert eller i fiendtlige omgivelser.
SAT-7 har et internasjonalt råd som består av representanter fra de største
kirkesamfunn i Midtøsten og Nord-Afrika. De har mer enn 20 kristne
organisasjoner og kirker som samarbeidspartnere. Programmene produseres i
Libanon, Egypt, Tyrkia, Kypros og i England.

SAT-7: Oppstart og utvikling.
Hvordan kan kirkene og kristne mennesker i de pressede arabisk-talende land
hjelpes til å være frimodige, gode og troverdige kristne vitner i nærmiljøet? Ett
av de viktigste redskapene er SAT-7.
Mer enn 90 prosent av alle hjem i Midtøsten og Nord-Afrika har
parabolantenner og dermed tilgang satellitt-TV.

De lesekyndige kan forstå arabisk-tekstede programmer, og dette ga inspirasjon
til etablering av SAT-7. Det startet litt forsiktig i 1996 med sending 2 timer hver
fredag, i et analogt system, og har siden den gang blitt betydelig utvidet. I tillegg
til programmer på arabisk, så omfatter sendingene i dag også farsi (persisk) og
tyrkisk. På grunn av svært høy analfabetisme i dette området, produseres flere av
programmene på andre nasjonale språk, og tilbakemeldingene er svært gode.
SAT-7 har i dag TV-sendinger i et digitalt system hele døgnet, hele året, på 4
forskjellige kanaler. Alle programmene sendes også på Internett, slik at
interesserte kan følge programmene både på PC, lesebrett og moderne smarttelefon.
Målgruppe for SAT-7.
Programmene som SAT-7 sender, produseres som tidligere nevnt, av og for
mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er omtrent 550 millioner i 25 land
som kan ta inn TV-programmene, og undersøkelser viser at seertallet kun for de
arabisk-språklige programmene er mer enn 20 millioner. Etter at programmene
nå kan sees både på lesebrett og smart-telefon så er antagelig disse tallene
betydelig høyere.

Kartet viser SAT-7-landene i Midtøsten og Nord-Afrika

Flere program sendes som direktesendinger, hvor seerne oppfordres til å ta
kontakt med staben i studio per telefon eller melding (sms, mail eller facebook)
under sending. Dette tilbudet benyttes av mange til kommentarer og spørsmål
som det er vanskelig å få besvart andre steder.
I den muslimske verden har ikke kvinner anledning til å bevege seg utenfor
heimen etter klokken 17.00. Dette er selvsagt et stort problem for mange, de er
ensomme, men de opplever et fellesskap og en stor trøst ved å kunne se på TV.
Det har vist seg at disse programmene er svært populære, og staben i SAT-7 får
mange meldinger fra disse kvinnene.
Biskop Moussa i Den Koptisk Orthodokse Kirke sa det på denne måten:
«SAT-7 kan besøke en persons hjem hver dag, bringe med seg mange
forskjellige talere, presentere kristne synspunkter på mange forskjellige
emner. Og, det kan SAT-7 gjøre i millioner av hjem samtidig!»
TEKNISK TILRETTELEGGING.
Bruk av kommunikasjonssatellitter er helt avgjørende for SAT-7. Dette er
satellitter som går i en helt bestemt avstand over ekvator, med en relativt høy
driftskostnad. Det finnes både kommersielle og statlige satellitter. Flere land har
egne satellitter som myndighetene har full råderett over. Kravene til de som får
benytte disse satellittene er høye, og programmene vurderes kontinuerlig.

Programskaperne i SAT-7 har vært dyktige, slik at SAT-7 i dag får benytte de
statlige satellittene til Egypt, Tyrkia og De Forente Arabiske Emirater. SAT-7 er
for øvrig den eneste kristne kanalen som får benytte den Tyrkiske satellitten.
Det er både nytteverdi og kvalitet som vurderes. Dette får derfor et sterkt fokus i
SAT-7. Det kan nevnes at for noen år siden gikk en av programseriene til SAT-7
til topps i den internasjonale Film- og TV-festivalen i Dubai i De Forenede
Arabiske Emirater. Nytteverdien er høy i og med at programmene er knyttet opp
til undervisning, tillit og troverdighet. Barnekanalen SAT-7 KIDS har svært
mange faste seere, med svært gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Tidligere
hadde SAT-7 en egen kanal for undervisning, SAT-7 ACADEMY, men nå
sendes disse programmene på kanaler hvor de enklere kan tilpasses målgruppen.
TILBAKEMELDINGER FRA TV-SEERE
21 millioner ser jevnlig på de arabiske sendingene fra SAT-7. De fleste ser hver
dag, og alle ser minst en gang per uke.
Uavhengig undersøkelse gjort av IPSOS

En muslimsk kvinne skrev og takket for barne-TV: «Vi er trygge når barna
våre ser på SAT-7 KIDS. Der er det ikke noe banning, uheldige
voldsscener eller umoralske handlinger. Dere er en ren kanal.»

En ung jente fra Afghanistan som ofte ringer opp til studio under
direktesendinger, forteller at familien måtte flykte fra hjemlandet til
Tadjikistan. Siden de er utlendinger, får ikke far hennes arbeid. De er
fattige, og må bo langt ute på landet. «Vi har ikke en gang husnummer, og
heller ikke TV», sier hun. Ofte går hun tre timer til fots til en onkel som
har TV, får leke sammen med sitt søskenbarn, og se på favorittprogrammet på barne-tv til den persisk-talende kanalen SAT-7 PARS.

En mannlig seer skriver: «Før var jeg full av hat. Jeg vervet meg til en
terror-gruppe i Irak. En dag snublet jeg over deres kanal, SAT-7 ARABIC.
Troens frø ble sådd i meg, og det slo rot. Jeg angret og gav mitt liv til
Jesus.»

En mannlig seer på SAT-7 KIDS: «Min bror og jeg bor i Oman. Vi har
ikke kirke eller søndagsskole. Det føles som at vi er den eneste kristne
familien i dette landet. Takk for programmet deres.»

For mer informasjon, se: www.sat7.org
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