Sommerhilsen 2021 – Filippinene

Kjære menighet!
Vi vil gjerne sende dere en sommerhilsen og takke for innsatsen
dere gjør for fattige og sårbare mennesker på Filippinene!
Også denne våren har vært preget av korona, med nedstengte samfunn ute og
hjemme. I Norge lengter vi etter ‘hverdagen vår’, med aktiviteter og samlinger i større
fellesskap. Mange har kjent på usikkerhet og ensomhet. Retter vi blikket utover og ser
hvordan pandemien rammer andre deler av verden, blir våre utfordringer i Norge
likevel små, og vi kjenner på en enorm takknemlighet og ydmykhet overfor hvor godt
vi har det. Vi utfordres til å dele av vår overflod og til å engasjere oss for mennesker
og samfunn som mangler den tryggheten og de privilegiene vi tar for gitt.

Sammen med dere og i samarbeid med våre partnere ute, er Misjonsalliansen til stede
i sårbare samfunn. Sammen jobber vi for å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. Dette er store ord og en stor oppgave, men vi vet at det nytter! Ingen
kan gjøre alt, men alle kan vi gjøre noe. Tusen takk for deres engasjement, bønner og
støtte til sårbare mennesker på Filippinene!

Vi ønsker dere en riktig god sommer!
PS! Vi gleder oss til Norge åpner opp igjen. Vi håper høsten kan
by på muligheter for menighetsbesøk og at vi igjen kan samles
om aktiviteter for vårt felles misjonsengasjement.
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Fortsatt hardt rammet av korona
Filippinene har vært svært hardt rammet av korona. Skolene og store
deler av samfunnet har vært stengt, og fattigdommen har økt.
Millioner av mennesker har mistet jobbene sine, og enda flere sliter med å skaffe
inntekter til å forsørge familiene sine.
Digital undervisning gjør det vanskelig
for mange elever å fortsette skolegangen. De mangler tilgang til nett og digitale hjelpemidler som trengs for å følge
undervisningen. Fortsatt er det høye
smittetall, og vaksineringen av den 110
millioner store befolkningen går tregt.
Våre utsendinger, Arild og Møyfrid, følger
opp arbeidet fra hjemmekontor i Norge
via digitale plattformer. De skulle så

gjerne vært tilbake på Filippinene
sammen med sine filippinske kollegaer,
men strenge innreiserestriksjoner har
foreløpig forhindret dette. Vi har heldigvis mange dedikerte og utrolig dyktige
lokale medarbeidere på Filippinene som
sørger for at prosjektene fortsetter også
i denne krevende tiden. Opplæring i krisehåndtering og arbeidet med å styrke
lokalsamfunnenes kapasitet til å håndtere naturkatastrofer fortsetter. Et særlig
fokus er at mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir ivaretatt og inkludert
ved utarbeidelse av krise- og evakuerings-
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planer. Også prosjekter som hjelper flere
til å komme i arbeid, har stort fokus. Det
at foreldrene har tilgang til arbeid og
inntekt, fører til at flere barn får gå på
skole. Familier som har inntekt, er mindre
avhengige av barnas bidrag til familieøkonomien.
En stor bekymring det siste året er det
økende antallet seksuelle nettovergrep
mot barn på Filippinene. Tallene er svært
alvorlige og tragiske. Fattige familier

drives til desperate handlinger på grunn
av tapet av deres allerede magre inntekt.
Sammen med lokale partnere jobber
Misjonsalliansen aktivt for å avdekke slikt
misbruk og beskytte barn og unge mot
vold og nettovergrep.
Vi er takknemlige for at vi sammen med
dere i Norge, lokale kirker og andre lokale
partnere på Filippinene kan være til
stede og gjøre en forskjell i lokalsamfunn
også i denne vanskelige tiden.

Regina Rabanillo har utdannelse i
sosialt arbeid og er en av tre prosjektrådgivere ved Misjonsalliansens landkontor i Manila. Hun har i mange år
arbeidet med seksuelt misbrukte barn
og deres familier. I dag, som ansatt på
landkontoret til Misjonsalliansen, gjør
Regina mye av det samme som tidligere, men på en litt annen måte, Hun er
glad for å jobbe i en organisasjon med
en tydelig diakonal profil. – Jeg får
være en del av en organisasjon som
bringer gode nyheter til mennesker og
som viser evangeliet i praksis. Vi skal
være til stede for mennesker, lytte til
de vonde historiene og hjelpe mennesker fram til et normalt liv. Slik kan
de ha håp og drømmer uten å være
styrt av bagasjen de ufrivillig fikk med
seg som barn.

Sommerhilsen 2021 – Filippinene

Forbønn
Gode himmelske Gud og Far. I dag ber vi
deg for Misjonsalliansen og vårt samarbeid
med befolkningen på Filippinene.
Hjelp og trøst de som lider, og se spesielt til
dem som er syke, som har mistet noen av
sine nærmeste eller har mistet sitt livsbrød
på grunn av Covid-19-pandemien.
Gjør oss utålmodige med urettferdigheten,
undertrykkelsen og utnyttelsen. Gi oss mot
i kampen for rettferdighet, frihet og fred.
Velsign oss med tårer for de som lider
i smerte og krig, med sult og avvisning,
så vi strekker en hånd ut til trøst.
Og kjære Gud, velsign oss med tro på at vi kan
forandre verden og gjøre det andre kaller umulig.
«På jorda som i himmelen»
Amen

Sommerhilsen 2021 – Filippinene

