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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 i Liberia i 2020 og så langt i 
2021. Det er liten tvil om at det har vært et krevende og annerledes år for oss alle. 
Dette året har flere prosjekter vært satt på vent, utsendinger måtte reise tilbake fra 
landet og jobbe hjemmefra. I høst fikk våre nye utsendinger, Karen og Julian, reise 
tilbake til Liberia for å følge opp arbeidet fra nært hold. Arbeidet i lokalsamfunnet 
har vært preget av pandemien. Samtidig har det vært fantastisk å se alt våre 
fantastiske lokale samarbeidspartnere får til i en slik krevende tid. Pandemien har 
tydeliggjort behovet for hygienebevissthet ute i landsbyene. Våre prosjekter har 
resultert i en synlig endring og praksis når det gjelder bruk av latriner, håndvask og 
hygienerelaterte tiltak. I tillegg har arbeidet med forebygging av kjønnsbasert vold 
og vann og hygiene fortsatt med full kraft. Det hadde vi ikke klart uten støtte fra 
menigheter som dere. 

I denne rapporten vil vi si litt om de ulike temaene dere som menighet er med å støtte. 
I tillegg finner dere gudstjenestekunngjøring og forbønn på siste side. Vi oppfordrer til 

å bruke disse ved behov. (Se siste side).
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Hva har dere i menigheten vært med å støtte?
Menigheten er med å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid i Liberia, med et spesielt 
fokus på vann og hygiene. I 2020 har også en del midler gått til forebygging og 
krisehåndtering rundt konsekvensene av pandemien. 

Fokuset til Misjonsalliansen samarbeids-
partnere er å hjelpe de som er hardest 
rammet. Vi hjelper med økonomisk start-
kapital, nødhjelpspakker og tilretteleg-
ging av håndvask. I tillegg har det blitt 
delt ut smittevernutstyr og drevet omfat-
tende informasjonsarbeid. Vi har bygget 
et titalls brønner i tre distrikter. I tillegg 
har to skoler fått tilgang på toalett og 
vaskestasjon. 

Det er et stort behov for lokalsamfunns-
utvikling. Liberia er et av verdens fattig-

ste land. Det skyldes blant annet mange 
år med krig og utstrakt bruk av barnesol-
dater. Uten pandemien var det svært høy 
arbeidsledighet i landet. I 2020 har vi sett 
at det har økt. Vi er takknemlige for at vi i 
Liberia har mikrofinans gjennom vår bank 
Diaconia MDI. Her kan vi tilby banktjenes-
ter til mennesker som er stengt ute fra 
den finansielle markedet. Midler fra våre 
støttespillere i Norge går også til fore-
byggende arbeid og hjelpe ofre som har 
vært utsatt for kjønnsbasert vold. Kurs, 
helsehjelp og juridisk støtte. 
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Arbeid for å sikre tilgang til rent vann og latriner
Det er stor mangel på rent drikkevann i Liberia. Midler fra dere som menighet er med 
på å bygge latriner, brønner og ikke minst utvikling av infrastruktur slik at landsbyer 
som ikke har tilgang til rent vann får det. 

I 2020 har vi jobbet med vann, sanitær 
og helse i tre distrikter; Bong, Marigibi og 
Gbarpolu Country. Spesielt i år har vi sett 
viktigheten av god hygiene og tilgang på 
rent vann. Mange barn dør årlig grunnet 
mangel på rent vann. Diare og magerela-
terte sykdommer er dessverre vanlig. Det-
te året har vi brukt midler på å bygge og 
rehabilitere brønner. I tillegg har vi bygget 
toalettfasiliteter på flere skoler. Blant an-
net Kpoe skole, hvor over 120 barn nå har 
tilgang på toalett og vaskestasjon. 

I 2021 skal vi fortsette å jobbe med å 
skaffe flere landsbyer rent drikkevann. Vi 
er i gang med å bygge latriner og styrke 
infrastruktur i flere distrikter. Det er et 
stort behov. Dette året håper vi å kunne 
bygge over 40 brønner. En brønn koster 
minst 40 000 kroner. Vi håper i tillegg å 
kunne gjennomføre trening for 97 oppføl-
gingsgrupper. De skal rapportere fra felt 
og holde seminarer i de ulike landsbyene 
vi har arbeid. Vit at midler vi får fra dere 
som menighet gjør en stor forskjell! 
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Forebygging av kjønnsbasert vold 
Liberia har vært gjennom flere store konflikter og kriger. Dette har medført en økning 
i seksuell og kjønnsbasert vold. De fleste ofre er jenter og kvinner. 

Slike opplevelser bæres med videre i 
livet og påvirker og hindrer deltakelse 
i lokalsamfunnet. I 2020 har vi arbeidet 
med opplysning og forebygging, både i 
lokalsamfunn og gjennom lokale kirker. 
Takket være støtte fra våre allierte kan 
vi hjelpe ofre med helsehjelp, trygge 
hjem og assistanse til anmeldelse og 
rettoppfølging. 

Kirkene er en viktig samarbeidspartner 
for Misjonsalliansen. Gjennom kirkene 
er det etablert samtalegrupper for 

ofre. I 2020 ble det opprettet 140 
samtalegrupper. I tillegg hjalp våre lokale 
samarbeidspartnere 65 saker tilknyttet 
kjønnsbasert vold. 

En av deltakerne i programmet heter 
Ellen. Hun er 21 år gammel og alenemor. 
Barnets far var voldelig. En kveld slo han 
og helte kokende vann over Ellen. Hun 
klarte å rømme, og ble tatt imot av vår 
lokale samarbeidspartner Equip. Hun ble 
tatt med til sykehuset. I etterkant har hun 
fått juridisk hjelp for å få rettferdighet og 
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ta tilbake styringen i sitt eget liv. 
«Arbeidet med prosjektet har økt 
kunnskapen min om hjelpen jeg kan 
få, og det gjør det mulig for meg å 
være selvhjulpen. Det har også hjulpet 
meg å få tilbake selvtilliten gjennom 
kontinuerlig psykososial rådgivning fra 
sosialarbeiderne.»

I dag er hun med i samtalegruppe i sin 
landsby med andre kvinner. Ellen får i 
dag et trygt miljø, lifeskill trening og 
økonomisk støtte. I fjor var hun med på 
kurs i å lage såpe, som hun kan selge i sin 
landsby. Noe som har hatt stor verdi for 
landsbyen dette siste året. 

«Livet som enslig mor har vært veldig 
vanskelig, og utbruddet av COVID-19-
pandemien gjorde livet mer utfordrende. 
Jeg har aldri fått noen form for 
utdannelse fordi jeg mistet begge 
foreldrene mine da jeg var ung, og ingen 
var villige til å sende meg på skolen. 
Alt endret seg etter livsopplæringen 
(såpeproduksjon) med Equip Liberia. Jeg 
har vært i stand til å starte min egen 
produksjon som har vært veldig nyttig for 
meg og barnet mitt. Jeg har i det minste 
vært i stand til å dekke noen av våre 
grunnleggende behov i motsetning til før, 
hvor jeg var avhengig av min datters far 
for alt.»
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Arbeid og inntekt 
Alt for mange mennesker er stengt ute fra det finansielle markedet. Gjennom 
Diakonia MDI og mikrofinans kan vi tilby fattige mennesker og grundere lån og 
kapital. Slik kan de ta kontroll over eget liv og realisere drømmer. 

I 2020 har vi 44 ansatte og to kontorer. Vi 
har 1800 kunder og det øker stadig. Det 
er gledelig og viktig.  

Augustin har vært kunde i Diaconia siden 
2015. I 2017 åpnet han en sparekonto 
og har i dag en farm og en butikk. Han 
opprettet, i samarbeid med vår lokale 
partner, en spareklubb i landsbyen som 
har 460 medlemmer. Augustin er valgt 
inn som formann i sitt lokalsamfunn. 
Takket være den lokale sparegruppen 
har landsbyen fått tilgang til stabil 

elektrisitet og Augustin forteller om 
småbedrifter som blomstrer. Et lite frø 
kan vokse til noe stort. 

«Alle de ovennevnte endringene i livet 
mitt og samfunnet mitt ble gjort mulig 
av frøpengene jeg mottok fra Diaconia. 
Den påfølgende muligheten til å åpne 
en sparekonto hjalp meg med ideen 
om å organisere en spareklubb som nå 
hjelper mange medlemmer av samfunnet 
mitt. Det hjalp meg også å bli valgt som 
formann i samfunnet mitt».

Ris- og mel-handleren Dee Kabah drømmer om å åpne flere butikker.



Bønn
Gode Hellige og 

barmhjertige Gud, se i 
nåde til oss så vi ikke 
glemmer våre brødre 
og søstre i nød. Hjelp 

oss å se dem med ditt 
hjerte, både de her 

hjemme, men også de 
som vi ikke ser hver 
dag, men som lever 
i ytterste nød. Jesus 
Kristus, du gikk til de 

fattige, lær oss å gjøre 
som deg. I dag ber vi 
spesielt for barna i 

Liberia, la vår hjelp bli 
til velsignelse, håp i 

hverdagen og en bedre 
framtid for mange.

Amen
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Kunngjøringer
Dagens offer går til Misjonsalliansen sitt 
arbeid i Liberia. Som samarbeidsmenig-
het er vi med å støtte arbeidet med å gi 
mennesker tilgang til rent vann, helse-
hjelp og fremme verdighet i en urettfer-
dig verden. Sammen med lokale kirker 
og samarbeidspartnere skapes stadig 
bedre levekår og nytt håp for fremtiden 
for tusener av barn. Offeret i dag vil gå 
til rent vann og hygieneutdanning som 
tilrettelegges med vannpumper og lat-
riner. Kjønnsbasert vold er et stort pro-
blem og holdningsskapende arbeid er 
svært viktig. I tillegg har basishelsehjelp 
vært nødvendig i pandemien. I dag går 
offeret til Misjonsalliansen sitt diakonale 
arbeid i Liberia.




