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Emil Skoog - 8 april 2002

”Bara de inte bombar hos barnen i natt”.
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Det var vad 12-åriga Emil Skog sa på kvällen den 8 april 2002.

Efter ett nyhetsinslag på TV om situationen för palestinska barn i konDikten mellan Israel och
Palestina blev det ett samtal om hur barnen hade det. Och hans medkänsla väcktes.

”Bara de inte bombar hos barnen i natt”. Med de orden och de tankarna somnade Emil den
kvällen för att sedan inte vakna igen. Under natten brann huset där Emil och hans familj bodde
ner och Emil blev lågornas rov.

 
Emils bibliotek

Familjen valde att istället för blommor till begravningen vädja om gåvor till SIRA för att man i
SIRA- skolorna skulle kunna skapa bibliotek, Emils bibliotek. Genom de gåvor som då kom in
skapades ett bibliotek med barnböcker på arabiska av ex vis Astrid Lindgren och Elsa Beskow.

I samband med att ALMA-priset delades ut till Tamerinstitutet ansökte SIRA om pengar därifrån
till Emils bibliotek och Vck då medel till ytterligare bokinköp.



2008 dog Emils pappa och även då valde familjen att stötta SIRA: s bibliotek. 2009 anordnade
Emils mamma ett stort lotteri med enbart skänkta vinster och där alla intäkter gick till Siras
Bibliotek.

På hösten det året dog även Emils mormor och 2010 dog Emils morfar och även vid dessa
tillfällen valde Emils familj att fortsatt stötta SIRA:s bibliotek genom de minnesgåvor som kom in.
Och nu – 20 år efter det att Emil dog – är det Emils syster, Petra, som tar ytterligare ett initiativ.

I ett mail skriver hon:



”Livet är nyckfullt och märkligt, men jag kan inte se det på något annat sätt än att det fanns en
djupare mening med det som hände. Och det kanske inte är helt konstigt att man undrar över det
som sker i världen just nu, 20 år senare, rasar nya oroligheter och krig, denna gången väldig
mycket närmare oss. Nya barn som på kvällen innan dom ska somna, säkert har samma
funderingar och tankar som Emil hade den kvällen,

oro för andra barn som far illa i krigets väg.”

 
Utveckling av biblioteket

Därför kommer Petra, uppbackad av Emils mamma, Anita, göra en insamling till ”Emils bibliotek”.
Ett bibliotek idag är inte bara böcker. Kanske nu SIRA, genom att många stöttar denna insamling,
kan utveckla biblioteket ytterligare.

 
Besök Degeberga, eller Facebook!



Har Du vägarna förbi Degeberga en fredagseftermiddag eller lördag under april: besök då gärna
Petra och hennes Blomsterbod, Skaddevägen 2, Degeberga, där Petra har för avsikt att i ett
skyltfönster göra en ”minneshörna” och samtidigt be folk att skänka pengar till Emil minne och
SIRA-skolornas bibliotek.

Besök också gärna Petras facebooksida/instagram med adress ”Kreativa Petra”

 
Ett gott initiativ

https://gantrack6.com/t/l/6722122/4_MDk0MjcxODIwMTM=/


Jag tyckte detta var ett gott initiativ väl värt att föra ut till SIRA:s vänner som en påminnelse om
läsandets stora betydelse för språklig utveckling och berikande av den egna fantasin.

 

Om du vill – om du kan!
Jag tackar dig å barnens vägnar.

Märk gärna din gåva ”Emils minne”

 

Med varm SIRA-hälsning

 

Anders Andersson

Ordförande

 

 
Hjälp oss idag att trygga framtiden för

barnen i våra skolor



Plusgiro: 90 00 77 – 9

Bankgiro: 900 – 0779

Swishnummer: 90 00 779

Tack för stödet!

 
Fakta om SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning
för elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna sex-tolv år.

Verksamheten Vnansieras med skolavgifter och frivilliga medel från enskilda,
bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer i Sverige och Palestina.
Verksamheten vilar på kristen värdegrund.
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