
Kjære menighet! 
Tusen takk for deres støtte til fattige og sårbare mennesker på Filippinene!  

Vi vil med denne rapporten fortelle fra 
vårt arbeid på Filippinene de siste måne-
dene. På siste side har vi laget en guds-
tjenestekunngjøring og en forbønn dere 
kan bruke ved behov. 

Det filippinske samfunnet preges av 
store økonomiske utfordringer som følge 

av Covid-19 og krigen i Ukraina. Inflasjo-
nen er høy, og fattigdommen stigende. 
Det er fortsatt noen koronarestriksjoner 
igjen, men heldigvis har det meste av 
samfunnet sakte kommet i gang igjen.  

Skoleåret startet tidligere i høst, med 
fysisk oppmøte for første gang på 2 ½ år. 
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Ikke alle skolene har klart å åpne fysisk 
enda, men alle skal ifølge krav fra myn-
dighetene ha åpnet innen november. 
Det er gledelig nyheter. Konsekvensene 
for barna med så lang nedstenging 
og kun digital undervisning, kan vi på 
dette tidspunktet bare ane. Allerede før 
pandemien var utdanningssituasjonen 
på Filippinene alarmerende. En rapport 
fra Verdensbanken i 2019 viste at over 

90 % AV FILIPPINSKE 10-ÅRINGER 
HADDE UTFORDRINGER MED Å LESE 
SELV EN ENKEL TEKST . Utdanning er 
derfor er et viktig satsningsområde på 
Filippinene. Sammen med lokale part-
nere jobber Misjonsalliansen i dag for 
at flere barn blant de fattigste får til-
gang til utdanning. Framover vil vi også 
vurdere hvordan vi kan styrke dette 
satsningsområdet. 

Hjertelig takk for at dere står sammen med oss i arbeidet på 
Filippinene! Takket være støtte fra deres menighet får mennesker 

mulighet til å skape et bedre liv for seg og sin familie! 
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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! 



Barn skal være trygge 
Filippinene har utviklet seg i retning av å bli et internasjonalt hovedsete 
for produksjon av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn 
på nett. Tall viser at hele 80 % av filippinske barn er sårbare for å bli utsatt 
for seksuelle overgrep på nett, noen til og med av sine egne foreldre.  

Misjonsalliansen jobber sammen med 
lokale partnerorganisasjoner for å 
bekjempe denne urovekkende og alvor-
lige utviklingen. Lokale kirker spiller en 
viktig rolle i dette arbeidet og er natur-
lige samarbeidspartnere.  

Christian Sagcal er pastor i en av disse 
samarbeidskirkene, Living Hope Church 

of Nazarene. Han er en av flere som job-
ber med ungdom og lokale myndigheter 
for å skape økt bevissthet rundt seksuelt 
misbruk på nett. – Det er et privilegium og 
en mulighet å få lov til å hjelpe så mange 
vi kan, sier han.  
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Det er mange barn i kirken der Sagcal 
jobber, og han er opptatt av at de tidlig 
lærer om hvordan de kan beskytte seg 
mot seksuelt misbruk på nett. At barn 
skal være trygge, er et viktig fokus også 
i menighetens barnearbeid. Med Bibelen 
som fundament underviser de om barns 
helhetlige utvikling, der både det fysiske, 
psykiske og åndelige er viktig. 

BARN SKAL FÅ VÆRE EN DEL AV ET 
FELLESSKAP MED ANDRE BARN, HVOR DE KAN 
UTVIKLE SITT POTENSIALE OG SINE EVNER PÅ 
EN SUNN OG GOD MÅTE.  

– Min visjon er at barna skal være trygge 
i samfunnet vårt, sier pastor Sagcal. Han 
understreker at det er viktig at kirken 
underviser om verdien av familie og 
barns verdi. Folk må oppleve at kirken vil 
dem vel - at den ikke bare forkynner Guds 

ord, men også tar vare på og beskytter 
deres kjære, og spesielt barna.  

– Selv om Living Hope Church of the Naza-
rene er en liten kirke, har den en viktig 
oppgave i å beskytte barn, sier pastoren. 
– Jeg jobber ikke alene, jeg jobber sammen 
med medlemmene og lederne av kirken. 
Sammen kan vi være bærere av håp. 

Det å forebygge og håndtere seksuelle 
overgrep mot barn på nett er en inte-
grert del av alle prosjektene på Filippi-
nene. Også i prosjekter hvor «klima-
endringer og miljø» eller «arbeid og 
inntekt» er hovedfokus, er man bevisst 
på å trekke inn dette temaet i arbeidet, 
også overfor nasjonale og lokale myndig-
heter, kirker, skoler og andre frivillige 
organisasjoner. 

Pastor Christian Sagcal
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Klima og miljø 
Plastforsøpling er en stor utfordring på Filippinene. Heldigvis er bevisstheten 
rundt det økende. Butikker og restauranter er mange steder bevisste på å bytte 
ut plastposer og engangsutstyr med andre mer miljøvennlige alternativer.  

Tilgang til ordentlig søppelhåndtering er 
dessverre fraværende mange steder. Det 
betyr at enten brennes søppelet eller det 
havner ute i naturen. Konsekvensene for 
naturen er selvsagt svært negative, men 
konsekvensene for mennesker er også 
store, særlig for de som bor i de fattigste 
og fra før av mest sårbare områdene. Når 
plast tetter avløpsrør, bekker og elver, 

blir konsekvensene større når flommen 
kommer, og den kommer ofte, spesielt på 
denne tiden av året, når det er regntid. 
Filippinene er svært utsatt for tyfoner 
også, med en snitt på over 20 tyfoner 
i året. Noen av dem er store og ødeleg-
gende. Å begrense plastforsøpling blir 
derfor ekstra viktig på Filippinene.  
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Filippinene er et av landene i verden som 
er mest utsatt for naturkatastrofer, både 
pga. alle tyfonene, flere aktive vulkaner og 
at landet ligger i et område som har flere 
daglige jordskjelv (de fleste ikke merk-
bare). Klimaendringene er tydelig merk-
bare her, så det er svært viktig å jobbe 
med de store utfordringene det fører med 
seg. Det er de fattigste og marginaliserte 

som blir hardest rammet når katastrofen 
inntreffer. Derfor er det viktig å bidra til 
at lokalsamfunn er bedre forberedt og 
rustet i møte med en naturkatastrofe, bl.a. 
ved å kurse både barn og voksne i hvor-
dan de kan være best mulig forberedt og 
minimere skadene hos seg selv og i lokal-
samfunnet. Takket være støtte fra deres 
menighet kan vi bidra til nettopp det.   
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Barn og unge inkluderes i beredskapsplanleggingen

Barn og unge får ferdig-
heter, kunnskap og mulig-
het til å delta i beredskap 
og responsplanlegging på 

Filippinene . På grunn av 
klimaendringene er det 
dessverre ikke lenge til 
neste runde med ekstrem-

vær. I disse særlig utsatte 
områdene i verden må alle 
være klare til neste gang 
katastrofen rammer!

Vogner for frihet 
Vi er opptatt av at mennes-
ker med nedsatt funksjons-
evne skal inkluderes i sam-
funnet, og at alle deler av 
samfunnet skal være til-
gjengelig for dem.  

På bildet ser du en «vogn 
for frihet». Disse vognene 
er tuk tuk-er. Dette tradisjo-
nelle filippinske transport-
kjøretøyet blir tilpasset 
behovene til personer med 
funksjonsnedsettelser, slik 
at de også kan komme seg 
rundt, enten det er på jobb 
eller for å besøke venner. 

Vi jobber i dag med dette 
prosjektet i Bicol-regionen, 
og ser allerede at det 
utgjør stor glede i hverda-
gen for dem som bruker 
tilbudet. Men viktigst av alt 
så vil disse frihetsvognene 

kunne redde liv i nødsitua-
sjoner i området, fordi flere 
med funksjonsnedsettelser 
lettere vil kunne transpor-
teres raskt ut av området 
før et ekstremvær eller 
evakueres ut i etterkant.  

Glimt fra Filippinene
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Se gjerne filmen om klimaendringer her. 

Tusen takk for at deres menighet er med 
på å gi mennesker nye muligheter. 

VI ØNSKER Å GJENREISE MENNESKER OG INKLUDERE DEM I FELLESSKAPET! 

Flere filmer fra Filippinene på Misjonsalliansens nettside:  
Misjonsalliansen | Filmer fra arbeidet på Filippinene

https://vimeo.com/742666168
https://misjonsalliansen.no/filmer-fra-arbeidet-p%C3%A5-filippinene
https://vimeo.com/742666168
https://vimeo.com/742666168


Aktuelle bønneemner: 
 o Be om fortsatt bedring av folks 

levekår, spesielt de fattige familiene 
og barna. 

 o Be om at den fysiske gjenåpningen 
av skolene skal gå greit, at det skal 
være trygt for barn å gå på skolen, 
og at barn på Filippinene skal få 
bedre tilgang til god skolegang. 

 o Be for det pågående arbeidet 
med å utvikle nye prosjekter og 
finne nye samarbeidspartnere ved 

Misjonsalliansens landkontor. Be om 
visdom og veiledning til å ta gode 
valg som vil gi langvarige resultater 
for byggingen av Guds rike på 
Filippinene.  

 o Be om visdom og styrke for 
ansatte ved landkontoret og våre 
samarbeidspartnere i møte med 
mennesker som har det vanskelig, 
spesielt i møtet med det store 
antallet barn som blir utsatt for 
seksuelt misbruk. 
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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.
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