
Kjære menighet! 
Vi vil med denne rapporten fortelle om vårt arbeid på Filippinene de siste månedene.  

Filippinene har vært hardt rammet av 
Covid-19. Det har vært hardt press på 
sykehus og helsepersonell, og det har 
vært lange perioder med full nedstenging 
av samfunnet og portforbud. Barne- og 
ungdomsskolene har vært stengt for 
fysisk oppmøte i nesten to år, og under-
visningen har foregått digitalt. Dette har 

ført til at mange barn har mistet viktig 
skolegang. Arbeidsledigheten har skutt 
i været. Mange filippinere har mistet inn-
tekten sin og lever under veldig vanske-
lige forhold. I en nylig undersøkelse sier 
40 % av voksne filippinere at livet deres 
har blitt verre i 2022. 
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Denne våren har hverdagen så smått 
begynt å bli mer normal, med færre 
restriksjoner i dagliglivet og flere mulig-
heter til å reise rundt. Flere skoler åpner 
opp for fysisk undervisning igjen. For 
teamet på Filippinene betyr gjenåpningen 
at de endelig kan reise ut og besøke pro-
sjekter og samarbeidspartnere, noe som 
ikke har vært mulig på 2 år.  

I Misjonsalliansen jobber vi i langsiktige 
prosjekter for å støtte de mest sårbare 

i samfunnet; fattige familier, kvinner, barn 
og mennesker med funksjonsnedsettel-
ser. Dette kan vi ikke gjøre uten hjelp fra 
våre støttespillere. Tusen takk for deres 
støtte til fattige og sårbare mennesker 
på Filippinene!  

SAMMEN GIR VI MENNESKER 
MULIGHET TIL Å SKAPE ET BEDRE 
LIV FOR SEG OG SIN FAMILIE!

På siste side 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 

for. Vi håper denne informasjonen kan være til hjelp under gudstjenester. 

Besøk i kirke i Antipolo og samtaler med ungdomsledere som er engasjert i 
prosjektet for å beskytte barn mot overgrep. 
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Hva har dere i menigheten vært med på å støtte? 
Menigheten støtter Misjonsalliansens arbeid på Filippinene. Det er spesielt 
innenfor temaene «barn og unge» og «klima og miljø» midlene blir brukt. 

Tusen takk for at dere støtter og 
ber for arbeidet på Filippinene! 
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Barn og unge – rettigheter og beskyttelse 
Sammen med lokale samarbeidspartnere på Filippinene og støttespillere 
i Norge jobber vi bredt for å bedre levekårene til barn og unge. 

Det betyr å styrke familier og lokalsam-
funn slik at de evner å gi barna en trygg 
oppvekst, og at deres rettigheter blir 
ivaretatt. Barn og unge skal beskyttes 
fra vold og seksuelt misbruk, få mulighet 

og hjelp til å fullføre skolen, bli hørt og 
involvert, beskyttes ved naturkatastrofer 
og utrustes til å ta ansvar for egne liv og 
lokalsamfunn.  
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Seksuelle overgrep – et økende problem 
Koronapandemien har dessverre ført til en stor økning i antall 
seksuelt misbrukte barn. Tallene er svært alvorlige og tragiske. 

Flere barn har brukt tid digitalt for hjemme-
skole, og de er mer tilgjengelig på sosiale 
medier. Barn på Filippinene snakker 
engelsk og er derfor lett å komme i kon-
takt med. Den lange nedstengingen av 
samfunnet har satt fattige i en desperat 
situasjon. Stor nød, arbeidsløshet og sult 
har ført til at flere barn misbrukes. 

Takket være støtte fra menigheter som 
dere kan vi sammen med lokale organisa-
sjoner gi kurs, informasjon og opplæring 
i hvordan barn og unge kan beskytte seg 
selv. En del av denne opplæringen skjer 
i samarbeid med lokale skoler, hvor 
elever og lærere får undervisning og 

læremateriell om temaet. Vi jobber tett 
med lokale kirker og myndigheter for å 
øke bevisstheten rundt seksuelt misbruk 
og skape rom for dialog rundt sensitive 
og skambelagte temaer, slik at utsatte 
barn og unge vet hvor og hvordan de kan 
få hjelp. Kirkene i nettverket får kunn-
skap om hvordan de aktivt kan bidra til å 
forebygge og stoppe seksuelt misbruk 
av barn. Det blir også gitt opplæring til 
ungdomsgrupper slik at ungdomsledere 
blir trygge på hvordan de skal håndtere 
og rapportere om misbruk. Frivillige 
spiller en viktig rolle i dette 
forebyggingsarbeidet. 
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Kirker og frivillige står sammen om å 
ivareta barn og unges rettigheter 
AV: CHRISTIAN DACDAC, PROGRAMRÅDGIVER MISJONSALLIANSEN FILIPPINENE

– Vi er takknemlige for dette arbeidet 
og for dette partnerskapet. 

Vi har i vårt bispedømme utviklet 
retningslinjer for hvordan kirkens 
ansatte og frivillige kan bidra til at 
barn skal være trygge. Dette er bare 
begynnelsen. Vi er i starten av dette 
arbeidet og vil ta det videre nasjonalt. 
Det stopper ikke her, sier fader Tony, 
nestleder i bispedømmet. 

Bispedømmet i Novaliches og Senter 
for forebygging og behandling av 
seksuelle overgrep mot barn (CPTCSA) 
samarbeider aktivt for å beskytte 
barns rettigheter og hjelpe barn som 
er utsatt for overgrep, i kirker og 
lokalsamfunn i Quezon City og North 

Caloocan. Frivillige deltar også aktivt 
i dette arbeidet. De jobber for å 
fremme barns rettigheter og 
rapporterer når de oppdager 
mishandling og overgrep. 

– Jeg har vært frivillig i dette 
lokalsamfunnet de siste 15 til 17 årene. 
Jeg har sett hvordan folk har lidd, 
spesielt barn som blir utsatt for 
overgrep, og jeg ønsker å være en som 
kan hjelpe dem til å få en bedre 
framtid, sier Norma, 57 år. Norma er 
bare en av nesten 50 frivillige som har 
fått opplæring fra Misjonsalliansens 
partner, CPTCSA, om hvordan man skal 
håndtere og rapportere om misbruk og 
andre former for vold i hjemmet. Lokale 
kirker og frivillige er viktige 
støttespillere i alt arbeid på Filippinene. 
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Barn som skulle vært 
på skolen 
Flere barn og unge slutter på skolen 
fordi foreldrene trenger den lille 
inntekten barna kan skape ved å tigge, 
samle søppel eller lignende. I flere av 
prosjektene dere er med på å støtte, 
jobber vi for at barns rett til skolegang 
skal blir respektert. Vi vil hjelpe disse 
barna tilbake på skolen. Jobbskapende 
aktiviteter for voksne er en viktig del 
av dette arbeidet. 

Renser flasker i farlige omgivelser 
– Vi pleier å jobbe i «botehan» (en 
utendørs fabrikk hvor man renser 
flasker) på dagtid, normalt fra 
kl. 07 om morgenen, og så gjør vi 
skolearbeid fra kl. 15 og fram til vi 
er ferdige. 

AV: CHRISTIAN DACDAC, PROGRAMRÅDGIVER MISJONSALLIANSEN FILIPPINENE

Philip, 13 år, og hans yngre søster Joan, 
11 år, (ikke deres egne navn) er begge 
født og oppvokst på denne fabrikken. 

Philip og Joan er bare to av mange 
barn som bor og jobber i slike fabrik-
ker i en provins nordvest for Manila. 
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Bo- og arbeidsforholdene i området 
er svært dårlige. Det er knuste glass 
spredt overalt, og søppel og plast i alle 
hjørner. Lukten av sterke kjemikalier 
som brukes til å rengjøre flaskene, og 
de svært begrensede toalettene, for-
verrer situasjonen og setter alle i fare. 

Dette er ikke et sted for barn, men 
for Philip, Joan og mange andre barn 
i Botehan er dette den harde virkelig-
heten de må utholde hver dag. De må 
jobbe for å støtte familiens behov. 

– JEG GLEDER MEG TIL DEN DAGEN 
JEG KAN LEKE MED KLASSEKAMERATEN 
MIN OG VENNENE MINE OG IKKE BRUKE 
ALL TIDEN PÅ Å JOBBE, SIER JOAN. 

Denne historien viser virkeligheten til 
to av barna i et nytt prosjekt på Filippi-
nene. Sammen med vår samarbeids-
partner KKFI skal vi jobbe for å redu-
sere barnearbeid og bidra til at alle 
barn får gå på skolen i dette lokalsam-
funnet. Et av målene i prosjektet er å 
styrke foreldrene og de voksne som 
arbeider i fabrikkene, slik at de kan få 
ferdigheter, kunnskap og evne til å øke 
inntekten sin slik at barna slipper å 
jobbe. Et langsiktig mål er at familiene 
skal kunne oppnå den minimumslønnen 
som er fastsatt av myndighetene, og 
sørge for at alle barn og unge i skoleal-
der gis mulighet til å gå på skole. 



Vårrapport Filippinene 2022

Klima og miljø 
Beredskapsplaner – Alle skal med! 
Et betydelige antall tyfoner rammer Filippinene hvert år og gir flom, skred 
og stormflo. Slike naturkatastrofer rammer alltid de fattigste hardest. 

Mange mister hus, og avlinger går tapt. 
Takket være støtte fra deres menighet 
kan vi sammen med lokale partnere jobbe 
for at fattige kystprovinser skal være 
bedre forberedt når naturkatastrofene 
rammer dem. Sammen med innbyggerne 
og lokale myndigheter jobber vi med 

katastrofehåndtering og risikovurdering, 
slik at liv blir spart og materielle 
ødeleggelser blir minst mulig, 
når tyfonene herjer.  

I januar var teamet på Filippinene på 
prosjektbesøk til Bicol. Dette området ble 
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herjet av tyfon og oversvømmelse i fjor. 
Heldigvis mistet ingen livet, men mange 
mistet hus og avlinger. Med støtte fra 
blant annet Misjonsalliansen fikk de byg-
get opp nye hus. Vår lokale samarbeids-
partner lærer opp folk i ulike kommuner 
hvordan de skal forberede seg før en 
naturkatastrofe kommer. Et viktig fokus 
i dette arbeidet er inkludering av sårbare 
grupper som barn, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser i bered-
skapsplanene. Alle skal vite hva de skal 
gjøre når katastrofen inntreffer. I dette 
prosjektet er mennesker med funksjons-
nedsettelser selv representert i komite-
ene som lager beredskapsplaner, slik at 
deres interesser og behov er ivaretatt. 

Dette har hatt en klart dypere påvirkning 
på hvordan mennesker med funksjons-
nedsettelser blir sett på av andre, og 
hvordan de opplever seg selv. 

Liezel Bercasio som teamet møtte 
i januar, forteller: – Jeg er takknemlig 
for prosjektet. Det har gitt meg håp og 
mening. Prosjektet pågikk akkurat i den 
tiden da jeg sørget over tapet av min mor. 
Kunnskapen jeg lærte, og ferdighetene 
jeg utviklet fra all kursing i beredskap, ga 
meg selvtillit til å snakke med folk, spesi-
elt også andre som har en funksjonsned-
settelse som meg. Samtaler med men-
nesker rundt meg hjalp meg gjennom 
sorgen min. 

Liezel Bercasio
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Mangrovetrær og frukttrær beskytter 
For å beskytte de sårbare kystsamfunnene mot flom og ødeleggende 
bølger plantes det mangroveskog og frukttrær. 

Lando, en av innbyggerne i et av disse 
prosjektområdene, forklarer hvor viktig 
dette arbeidet er:  – Jeg drømmer om 
at mangroveplantene skal spre seg 
ut over hele disse områdene. Trærne 

beskytter oss ikke bare mot stormflo 
og jorderosjon, de er også grobunn for 
forskjellige typer vannlevende arter 
som er den primære levebrødskilden til 
lokalsamfunnet vårt. 
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Plast og søppel på avveie 
Plastforurensning er et stort 
problem på Filippinene. Mangelfull 
søppelhåndtering forurenser mange 
små elver og ender til slutt opp i havet. 

I et nytt prosjekt i Metro-Manila vil 
vi jobbe med søppelhåndtering og 
opprydding av en svært forurenset 
elv som renner rett gjennom der folk 
bor. De som bor i dette området, er 
svært fattige. Prosjektet har som mål 
å utvikle området rundt elva til å bli 
tryggere og mer miljøvennlig. Flere 
aktiviteter i prosjektet er holdnings-
skapende arbeid hvor befolkningen 
selv blir oppfordret og opplært til å ta 
ansvar for miljøet rundt seg. Ledere 
i flere områder langs elva har så langt 
deltatt på klimakurs, og prosjektet er 
nå godt kjent for alle ledere i bydelen. 
I år skal vi jobbe med lokale myndig-

heter og rekruttere flere bydelsledere 
til dette kurset. Befolkningen har fått 
opplæring i søppelhåndtering i flere 
områder, og i tiden fremover skal ytter-
ligere områder få opplæring. Et mål 
for året er at alle områdene skal lage 
sine egne planer for søppelhåndtering. 
Økologiske hager med opplæring i 
hvordan man skal drive «by-jordbruk» 
er også en del av miljøarbeidet. Dette 
vil bidra til sunnere og mer næringsrik 
mat for barna som vokser opp langs 
denne elva.  



Aktuelle bønneemner: 
 o Be om at antall koronatilfeller 

fortsetter å synke 

 o Be om at gjenåpningen av skolene 
skal gå greit, og at det skal være 
trygt for barn å gå på skolen 

 o Be om trygge og rettferdige 
nasjonale og lokale valg 

 o Be om fortsatt bedring av folks 
levekår, spesielt de fattige familiene 
og barna 
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Hils på vår nye utsending 
Det nærmer seg to måneder siden jeg 
forlot Norge. Det har gått utrolig fort, og 
samtidig føles det veldig lenge siden. Jeg 
begynner å kjenne at jeg lander i denne 
spennende, kaotiske nye hjembyen min, 
Manila. Det er krevende å starte på nytt 
i et helt nytt land, hvor jeg ikke kjente 
noen før jeg ankom, og samtidig er det jo 
spennende. Jeg har blitt utrolig godt mot-
tatt av kolleger og filippinere jeg møter.  

Jeg bruker tida nå på å lære meg språk og 
kultur, ved siden av å bli kjent med arbei-

det her. Covid-situasjonen begynner å 
lette, så de strenge reiserestriksjonene de 
hadde tidligere, er endret. Det betyr at jeg 
og de andre i staben den siste måneden 
har vært på to lengre turer utenfor Manila, 
og en dagstur. Det er utrolig spennende 
å bli kjent med samarbeidspartnere og 
arbeidet som drives for å hjelpe de mest 
utsatte. Jeg gleder meg til å komme 
ordentlig i gang med arbeidet. 1. juni tar 
jeg over rollen som landdirektør her, etter 
Arild Fehn som reiser hjem i sommer.  

Tusen takk for at dere støtter og 
ber for arbeidet på Filippinene! 
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Bønn
Allmektige Gud og Far, 

vi løfter frem for deg de 
mest sårbare og utsatte 
barna på Filippinene. Vi 
ber om mot, dyktighet 

og nærhet for å gi men-
nesker muligheter til 

bedre liv, og vi ber om 
din Hellige Ånds kraft 
til arbeidet. Gode Gud, 

forbarm deg over barna 
som utnyttes, og mennes-
kene som rammes, både 

av andre menneskers 
begjær og av naturens 

herjinger. La ditt rike 
komme Gud, gjennom oss.

AMEN 

Kunngjøringer
Misjonsalliansen jobber for at barn og 
unge skal beskyttes fra vold og 
seksuelt misbruk, få mulighet og 
hjelp til å fullføre skolen, bli hørt og 
involvert, beskyttes ved 
naturkatastrofer og utrustes til å ta 
ansvar for egne liv og lokalsamfunn. 

Misjonsalliansen jobber også aktivt 
med sårbare kystsamfunn og fattige 
bønder for å demme opp mot flom 
og naturkatastrofer, bl.a. gjennom 
planting av mangrovetrær som er 
svært effektivt mot jorderosjon. 
I tillegg drives et miljøarbeid i 
Metro-Manila med rensing av elv 
og plastavfall. Vi trenger alle hjelp 
i livet, og i dag kan vi hjelpe svært 
sårbare og utsatte mennesker, og 
gi dem mulighet for et godt liv.


