
Kjære menighet!
V I  V I L  M E D  D E N N E  R A P P O R T E N  fortelle om arbeidet vårt på Filippinene i 2020 og så 
langt i 2021. Det er liten tvil om at det har vært et krevende og annerledes år for oss 
alle. I året som har gått har en del prosjekter blitt satt på vent og utsendinger måtte 
reise tilbake til Norge og jobbe hjemmefra. Arild og Møyfrid Fehn fikk ikke lov til å reise 
tilbake til Filippinene i oktober, slik planen var og har fortsatt ikke fått lov av de lokale 
myndighetene til å reise. De styrer og følger opp arbeidet fra Norge. Vi har heldigvis 
mange dedikerte og utrolig dyktige lokale medarbeidere på Filippinene. Det gjør at vi 
vet at prosjektene er operative og at menneskers liv blir berørte, blant annet takket 
være støtte fra dere som menighet!
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Filippinene har vært hardt rammet av pandemien. Barne- og ungdomsskoler har vært 
nedstengt i lange perioder. Arbeidsledigheten har steget til nesten 50 % grunnet 
pandemien. 

Det har vært avgjørende for oss å bevare arbeidet i så stor grad som mulig. Det kan 
vi stolt meddele at vi har klart gjennom våre fantastiske lokale samarbeidspartnere. 
Vi har hatt et ekstra søkelys på utsatte barn og barn med nedsatt funksjonsevne. I 
tillegg fortsetter arbeidet med klima- og miljørettete tiltak.  

I denne rapporten vil vi si litt om de ulike temaene dere som menighet er med på å støtte. 
I tillegg har vi laget en gudstjenestekunngjøring dere kan bruke ved behov. Vi har også 

skrevet en forbønn som vi håper dere vil være med og be (se siste side).

Denne informasjonen håper vi at kan være til hjelp under gudstjenester og forbønnsliturgi. 
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Hva har dere i menigheten vært med på å støtte i 2020? 
Menigheten er med og støtter vårt arbeid på Filippinene. Det er spesielt innenfor to 
temaer midlene blir brukt. Det er i vårt arbeid med barns rettigheter og klima- og 
miljørettet arbeid. 

Takket være midler fra allierte i Norge 
kan vi jobbe for å bedre levekårene 
til barn og unge og fremme barns 
rettigheter. Vi gir fattige barn tilgang til 
helsetilbud og skolegang. I tillegg går 
midlene til å sikre tilrettelagt skolegang 
for funksjonshemmede og kompetanse 
blant lærere og foresatte. 

På grunn av stor mangel på ressurser 
er Misjonsalliansen med og bygger 
barnehager og klasserom og gir nytt 
læringsmateriell og nødvendig utstyr. 
I tillegg arbeides det med tiltak for å 
hjelpe barn og unge som har droppet 
ut av skolen til å delta i ordinær 

undervisning. Kirkene på Filippinene er 
viktige støttespillere i dette arbeidet.

På grunn av geografien er Filippinene 
blant de mest utsatte landene i verden 
når det gjelder naturkatastrofer. 
Naturkatastrofer som tyfoner, flom og 
skred tar hvert år alt for mange liv og 
ødelegger infrastrukturen. Ved hjelp 
av midler fra menigheter som dere kan 
vi både jobbe med kriseforebygging 
og risikovurderinger og også 
krisehåndtering på lokalplan. Blant 
annet gjennomføres det hvert år kurs og 
treningsprogram for sårbare grupper. 



Da landet stengte ned på grunn av pandemien, 
fokuserte Misjonsalliansen på å møte behovene 
til de som satt i hjemmekarantene og som hadde 
ekstra behov for støtte. Frivillige i kirkene delte ut 
matpakker, og noen av lederne samlet inn ekstra 
penger for å kunne hjelpe sårbare. En leder forteller 
at noe positivt de så var at selv om mennesker 
hadde blitt testet positivt for covid-19, ble de ikke 
diskriminert, folk ville strekke ut en hånd og hjelpe.

Digitale hjelpemiddel har blitt flittig brukt på 
Filippinene. Kirker har hatt møter over nett, og 
mange bruker sosiale medier for å holde kontakt 
med familie og venner. Dette har også hatt 
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stor betydning for våre 
utsendinger som må følge opp 
arbeidet fra Norge. 

Misjonsalliansen og våre 
partnere har i 2020 gjort flere 
tiltak. Blant annet har vi laget 
informasjon om misbruk 
over nett, online debriefing 
for ansatte i kirker og andre 
nettverk og støtte og forslag 
til aktiviteter mennesker kan 
gjøre sammen med familie og 
venner.
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Barn og unge
På Filippinene jobber vi mye med barns rettigheter. I 2020 har vi hatt et ekstra søkelys 
på barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Når barn ikke har fått gått på skole 
grunnet nedstenging, har vi sett en stor økning av overgrep over nett. For å forhindre 
denne volden har det blitt åpnet flere telefontjenester, slik at ofrene har noen å 
henvende seg til. 

Vi startet i 2020 med å jobbe med 
familier som er bosatt i spesielt utsatte 
områder. Dette er områder hvor vi ikke 
ser resultatene av langsiktig arbeid 
like fort som vi gjør andre steder, rett 
og slett fordi omstendighetene er så 
krevende. Et av prosjektområdene 
våre er på en kirkegård. Mange familier 
har bosatt seg der og vært der i flere 
generasjoner. Dette er fordi kirkegården 
gir strukturer som er mer stabile enn 
det et vanlig slumområde gir. Gravene 

ligger oppå jorden og er laget av betong. 
Betongen holder gjennom vær og vind, 
så når familier bygger opp hus rundt og 
mellom gravene, så har de vegger, senger 
og bord som er solide. Det får de ikke 
alltid i et slumområde. Samtidig vil ikke 
myndighetene legge inn vann og strøm, 
så hygieneforhold ene er svært dårlige.  
En stor konsekvens av å bo på kirkegård, 
er at barn blir mobbet på skolen, både 
av andre barn og av lærere. Andre har 
en frykt for dem som bor der (relatert 
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til de døde) og håner dem. Flere barn 
dropper ut av skolen på grunn av dette, 
så vi jobber med alternativ utdanning for 
å få barna på det nivået de bør være. Vi 
jobber også med skolen for å forebygge 
mobbing og følge opp disse barna. Det 
er ikke bærekraftig å bo blant gravene, 
dermed kan vi ikke jobbe med å styrke 
lokale strukturer.  Vi jobber med å bygge 
kapasitet slik at folk kan flytte ut av 
kirkegården.

DET GJØR ET 
ENORMT INNTRYKK 
Å SE LIVET PÅ 
KIRKEGÅRDEN.

I samarbeid med kirkene har vi et arbeid 
i Manilla hvor barn gjennom teater lærer 
om barns rettigheter. Gjennom aktiviteter 
og sport gjennomføres ulike samlinger 
hvor det fokuseres på barnevern og 
forebygging av barnehandel. Dette er 
medvirkende til mer kunnskap og hjelper 
barn til å stå opp for sine rettigheter. 
Visjonen til prosjektet er å bringe barna 
nærmere Gud og stå opp for deres 
rettigheter. Som Lorenz Amoroso (en 
leder i prosjektet) sier: 

«VI ØNSKER Å ETTERFØLGE JESU ORD OM 
Å LA DE SMÅ BARNA KOMME TIL HAM .... 
FOR HIMLENES RIKE TILHØRER DEM.»



Klima og miljø 
I 2020 har det vært flere naturkatastrofer. Så sent som i november 2020, ble flere av 
våre prosjekter hardt rammet av tyfonen Goni. Dette skjedde i Albay, sør på Luzin, som 
ligger 45 mil sør for Manila. Over 2000 hus ble kritisk skadd, og flere hundre totalt 
ødelagt. Elektrisiteten var borte i flere måneder. Dette er bare et av mange eksempler 
på hvor utsatt Filippinene er for naturkatastrofer. Tørke, flom og tyfoner skjer med 
jevne mellomrom. 

Misjonsalliansen jobber med beredskap 
mot naturkatastrofer. Et av målene med 
dette arbeidet er at alle skal vite hva de 
skal gjøre når katastrofen inntreffer. Vi 
har et ekstra fokus på barn og unge i 
dette arbeidet. Vi jobber både med lokale 
myndigheter og kirker. Under tyfonen 
Goni så vi at det hjalp. Her visste folk at 

de skulle oppsøke rådhuset eller skolen 
for evakuering. Ukene etter tyfonen 
hjalp Misjonsalliansen til med filter til 
drikkevann, mat, telt og sanitærutstyr. 
Misjonsalliansen kan, ved hjelp av midler 
fra våre støttespillere, både fokusere 
på forebyggende tiltak og nødhjelp når 
katastrofer inntreffer. 
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Planting av mangrovetrær
Katrina er 13 år og bor i Barangay på 
Filippinene. Hun er med i en barnegrup-
pe med fokus på katastrofeberedskap. 
I små lokale grupper lærer barna om 
katastrofeberedskap og hvordan man 
kan forebygge og ikke minst reagere 
dersom krisen inntreffer i landsbyen.  
Gjennom Misjonsalliansens partner 
SAO har Katrina blitt en barnepartner. 
Som barnepartner får man mulighet 
til å delta på opplæring, seminarer og 
workshops knyttet til mangrovebe-
skyttelse og dens fordeler. Barne-
gruppen har også fått ansvaret med å 
holde vakt over mangroveskogen. Det 
er viktig at inntrengere ikke skal forsø-
ke å kutte ned mangrovetrær. I tillegg 
er de med på å plante mangrovetrær 
sammen med foreldre og lokale tje-
nestemenn. 

«Det er spennende å være med som 
barnepartner. Det vi lærer og gjør gir 
oss barna kunnskap om hva vi skal 

gjøre når vi er i fare. Som for eksempel 
når det kommer en tyfon. Da vil man-
groveskogen beskytte oss mot store 
og destruktive bølger.»

En viktig del av arbeidet til Misjonsalli-
ansen er å hjelpe lokalbefolkningen til 
å vite hva man skal gjøre ved en na-
turkatastrofe. I tillegg til å plante trær 
og vokte skogen får barna opplæring 
i hva signaler betyr og hvordan man 
skal oppføre seg for eksempel hvis det 
kommer en tyfon. 

Kunnskapen barna får deler de med 
sine foreldre og besteforeldre. 
Misjonsalliansens partner har også 
laget plakater som forteller hva ulike 
signaler som kommer fra radioen be-
tyr. På denne måten blir barna en viktig 
ressurs for lokalbefolkningen. 

 «Dette er vår enkle måte å beskytte 
miljøet vårt på», avslutter Katrina. 



Forbønnstekst

Gode Gud og 
himmelske Far. I dag 

ber vi deg for dine barn 
på Filippinene. 

Vi ber om hjelp til å 
beskytte alle barna 

som lider under 
overgrep. 

Vi ber for de 
funksjonshemmede 
som ikke får hjelp. 

Herre la arbeidet lykkes 
og nå mange som 

trenger det. 

Vi ber for de fattigste 
som er drevet på flukt 

etter tyfoner, jordskjelv 
og vulkanutbrudd, 
Herre, hjelp oss så 

våre hjerter ikke blir 
likegyldige. 

Vi ber for 
Misjonsalliansens 
arbeidere ute og 

hjemme, gi dem mot 
og styrke til fortsatt å 
fremelske verdighet i 
en urettferdig verden,  

på jorden som i 
himmelen! 

Amen 
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Kunngjøringstekst 
ved offer
Dagens offer går til Misjonsalliansens 
arbeid på Filippinene. Støtten 
menigheten er med på og gir går til å 
sikre barns rettigheter. Misjonsalliansen 
og deres lokale partnere jobber for å 
gi fattige barn tilgang til helsetilbud 
og skolegang. I tillegg går midlene 
til å sikre tilrettelagt skolegang for 
funksjonshemmede og kompetanse 
blant lærere og foresatte.  De fattigste 
blir stadig rammet av tyfoner, samt 
at salget av barn til misbruk over 
internett har skutt i været. Derfor 
jobber Misjonsalliansen også med dette. 
Offeret i dag går til Misjonsalliansens 
sitt diakonale arbeid på Filippinene.


