Høstrapport Vietnam 2022

Kjære menighet!
Tusen takk for deres støtte til fattige og sårbare mennesker i Vietnam!
Vi vil med denne rapporten fortelle fra
vårt arbeid i Vietnam de siste månedene.
På siste side har vi laget en gudstjenestekunngjøring og en forbønn dere kan
bruke ved behov.
Vietnam er nå midt inne i regntiden. Med
regntid kommer lavere temperaturer

og kraftige regnskurer. Oversvømmelser i gatene både i Ho Chi Minh-byen og
Mekong er ikke uvanlig, men man er så
vant til dette i Vietnam at livet går sin
vante gang. Motorsyklene ferdes roligere
gjennom vannmassene, på markedet
flyttes varene høyere opp, og man venter

på at vannet renner vekk og tørker opp
når regnskyllet er over. Dette er en del av
hverdagen i et tropisk land. Og regntiden
ser ut til å være relativt normal så langt
denne sesongen heldigvis, etter å ha sett
mer ekstreme værtyper de siste årene.
Mekongdeltaet er under høy risiko fra
klimaendringer, og man ser effektene
rundt om i Mekong allerede. Den nyeste

rapporten fra Verdensbanken viser at
effektene av klimaendringer vil få enda
større konsekvenser for Mekongdeltaet
og menneskene som bor der, dersom
man ikke får stoppet utviklingen. Noen av
anbefalingene er tilpasning og omstilling
slik at ikke mennesker med lav eller ingen
inntekt skal gå inn i fattigdom.

Misjonsalliansen og våre partnere jobber for å støtte de
mest sårbare; mennesker som lever i fattigdom, kvinner,
barn og mennesker med funksjonsnedsettelser slik at de
kan skape et bedre liv for seg selv og sin familie. Dette
hadde vi ikke greid uten hjelp fra våre støttespillere, og vi
gleder oss til å fortelle mer dette på de neste sidene.
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Hva har dere i menigheten vært med på å støtte?
Menigheten støtter Misjonsalliansens arbeid i Vietnam. Det er spesielt
innenfor temaene «arbeid og inntekt», «klima og miljø» og «inkludering»
midlene blir brukt.

Tusen takk for at dere støtter og
ber for arbeidet i Vietnam!
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Arbeid og inntekt for varig forandring
En av de viktigste veiene ut av fattigdom er gjennom anstendig arbeid. En
stabil og anstendig jobb gjør at man kan hjelpe seg selv og sin familie med
å dekke grunnleggende behov som mat, skolegang og helsehjelp.
Med støtte fra menigheter
som dere, jobber vi sammen
med lokale samarbeidspartnere for at mennesker
som lever i fattigdom, skal
få mulighet til å skaffe seg
arbeid og inntekt. Prosjektene omfatter blant annet:

o Fattige og sårbare mennesker får tilgang til
midler og opplæringskurs for å starte klimasmart
landbruk gjennom for eksempel geiter, griser,
ender eller sitrongress.
o Kurs og opplæring i å starte og drive egen bedrift,
sammen med mikrofinans for å anskaffe midler
o Spare- og låneklubber for tilgang
til økonomiske midler
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Nettverksbygging gir mulighet for yrkesopplæring
Mennesker med funksjonsnedsettelser
har ofte vanskelig for å finne arbeid. Nylig
var vi med på å arrangere et møte om
nettverksbygging for jobbsøkere. Det var
26 deltakere med forskjellige typer funksjonsnedsettelser til stede. De ble introdusert til nye muligheter, fikk jobborientering og tidligere deltakere fortalte om
sin nye jobbhverdag.

Deltakerne fikk så møte tre lokale bedrifter som er villig til å rekruttere, utdanne
og skape jobbmuligheter for mennesker
med funksjonsnedsettelser. I etterkant
av møtet fikk flere av deltakerne mulighet til å besøke bedriftene og begynne
på yrkesopplæring.
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Klima og miljø
Mekongdeltaet er et av de mest sårbare områdene i
verden for effektene av klimaendringer.
Mekong er i utgangspunktet godt egnet
for jordbruk og risdyrking, men med
klimaendringene følger ‘salinering’ ved
at salt havvann trenger inn i elvene, og
mer alvorlige tørke- og flomperioder. Det

kreves omstilling i jordbruket for å
tilpasse seg situasjonen og skape
nye, bærekraftige inntektskilder.
Prosjektene deres menighet er med
og støtter, omfatter blant annet:
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o Bønder får opplæring i klimasmart
jordbruk, organisk produksjon og
vannsparing.
o Lokalsamfunnet får opplæring i konsekvensene av forsøpling og forurensning og lærer å kildesortere. Det
er fokus på engangsplast og gjenbruk
akkurat som i Norge.
o Skoler og lokalsamfunn får opplæring i årsaker til og effekten av klimaendringer, samt hvordan de kan oms-

tille seg. Det jobbes med å sikre trygge
skoler for elevene.
o Det blir gjennomført undervisning om
klima og miljø på skolene.
o Elever får svømmeopplæring på skolen for å unngå drukningsulykker.
Barna i Mekongdeltaet er spesielt
utsatt for flom, sykloner og effektene
av klimaendringer.
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Nytt håp for fremtiden
Et av tiltakene for å støtte bønder
i Mekong, er nytt levebrød ved
husdyrhold. Gjennom dette prosjektet
har Dang fått nytt håp for fremtiden;
– Jeg er svært heldig som fikk denne
muligheten!
Dang er 55 år gammel og bor i Mekong.
Han har hatt en vanskelig periode i
livet. Han jobbet tidligere med griseoppdrett, men fikk problemer med
både sykdom og prissvingninger. Da
kona i tillegg fikk lammelser, ble han
aleneforsørger. Og selv om Dang tok
jobber som innleid arbeider som både
portør og murer for å prøve å ta vare
på familien, levde de i fattigdom.
I 2020 fikk familien en ny mulighet. De
ble de introdusert til et av Misjonsalliansens prosjekter med geitehold i
området. Dang forteller; – Jeg er svært
heldig som ble støttet av Misjonsalliansens modell for inntekt fra geiteoppdrett. Jeg registrerte meg umiddelbart
for å bli en del av prosjektet og satte i
stand det gamle grisefjøset for å forberede meg på geitehold.
Som en del av prosjektet får deltakerne
opplæring og veiledning. Dang hadde
ingen erfaring med geiter fra før, men
lærte seg geiteoppdrett gjennom de

tekniske treningskursene han fikk
delta på. HAN UTVIKLET GEITEFLOKKEN

FRA DE FØRSTE 3 SOM ER STØTTET AV
PROSJEKTET, TIL 9 GEITER. Så langt har
han solgt to geitekillinger for å dekke
levekostnader.

Han fortsetter; – Da jeg ble introdusert
til prosjektet, var jeg motløs og veldig
lei meg, og familien min hadde mange
økonomiske vanskeligheter etter griseoppdrett. Men heldigvis ga Misjonsalliansen oss støtte til geiteoppdrett
på et riktig tidspunkt.
Nå kan han benytte fritiden sin til å ta
vare på geitene. Om morgenen våkner
han tidlig for å gi dem fôr, og når han
er hjemme fra jobb, kutter han gress
som han bruker til å mate dem med.
Dang gir uttrykk for stor takknemlighet
for muligheten han har fått.

– Takket være prosjektet så har familien min bedre økonomi.
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Mennesker med funksjonsnedsettelser
– kunnskap og kompetanse
Mennesker med funksjonsnedsettelser er ekstra sårbare i møte med
katastrofer, økonomisk ustabilitet og effektene av klimaendringer.
Menighetens støtte bidrar til prosjekter som gir tilgang til skolegang, arbeid,
inkludering og sosialisering. I skolen jobber vi for å sikre god inkluderende utdanning for barn med funksjonsnedsettelser.
Prosjektene omfatter blant annet:
o Lærere får opplæring i likestilling,
inkluderende utdanning og pedagogikk slik at de kan bedre tilrettelegge
skolehverdagen for barna.

o Det utvikles ressurssentre i
lokalsamfunnet.
o Toaletter oppgraderes og tilrettelegges med rullestolramper, håndtak og
lettere tilgang.
o Lekeområdene og klasserommene
oppgraderes slik at barna kan leke
og lære i trygge og gode omgivelser.
Dette er viktig for barnas utvikling.
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Opplæringskurs fører til forandring
Huy er lærer på en barneskole i Mekong.
I fjor ble han klasseforstander for
Quang som har en intellektuell funksjonsnedsettelse. Han forteller; – Jeg
ble veldig forvirret da jeg verken har
erfaring med hans funksjonsnedsettelser eller med å undervise barn med
funksjonsnedsettelser. Heldigvis fikk
jeg muligheten til å delta på opplæringskurs i inkluderende utdanning
akkurat når jeg trengte det.
Sammen med lokale samarbeidspartnere har Misjonsalliansen opplæringskurs i bl.a. inkluderende utdanning,
likestilling og individuelle læreplaner for
barn med spesielle behov.

Under pandemien og med nedstengte
skoler jobbet vi sammen med hjemmeundervisning, og hun sendte meg
videoklipp av fremdriften. MED GODT

SAMARBEID OG INNSATS SÅ KAN HAN
NÅ LESE HELE SETNINGER FLYTENDE.

– Opplæringen forandret måten jeg
tenkte på, som for eksempel at hvert
barn er unikt og har de samme rettigheter som alle andre barn. Da forstod
jeg mer om situasjonen til Quang og
familien hans, sier Huy.

For at barn med spesielle behov skal få
den oppfølgingen de trenger i skolen,
er det viktig at lærerne har god kunnskap og forståelse. Da vil barna fortsette å gå på skolen og lettere få seg
jobb etter endt skolegang. Det bidrar
til selvstendighet.

Huy brukte kunnskapen fra kurset til
å lage en individuell opplæringsplan
for Quang. Sammen med moren og en
konsulent jobbet de fram en plan som
er tilpasset hans evner og begrensninger. Han forteller; – Quangs mor ble
veldig glad da jeg fortalte henne at jeg
skulle delta på opplæringskurset, og
hun ville gjerne samarbeide med meg.

Huy har erfaring med dette; – Lærerne
som har kunnskap om inkludering,
har riktig innstilling til og omsorg for
barn med funksjonsnedsettelser. Noen
lærere som ikke har fått opplæring,
synes synd på meg som har barn med
spesielle behov i klassen. Derfor prøver
jeg å dele mine kunnskaper med andre
lærere og foreldre.
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Aktuelle bønneemner:
o Be for de som har mistet arbeid og
inntekt og har et enda vanskeligere
liv etter pandemien. Be om at de
skal bli ivaretatt og komme seg
ut av fattigdom
o Be om at barn med funksjonsnedsettelser skal bli likeverdige og

inkluderte mennesker i samfunnet
– at de skal bli sett og hørt
o Be for de som rammes av effektene
av klimaendringer – at de skal bli
beskyttet under naturkatastrofer
og kriser

Tusen takk for at deres menighet er med
på å gi mennesker nye muligheter.
VI ØNSKER Å GJENREISE MENNESKER OG INKLUDERE DEM I FELLESSKAPET!

Høstrapport Vietnam 2022

Kunngjøringer

Bønn

Misjonsalliansen med sine
partnere jobber for å redusere konsekvensene av pandemien og fortsetter med
å støtte de mest sårbare;
fattige bønder, kvinner, barn,
mennesker med funksjonsnedsettelser og minoriteter.

Himmelske Far, vi ber om ditt mot,
din styrke og din barmhjertighet
i våre hjerter så vi ser menneskers
nød og gjør det vi kan, for de som
lider. Gode Gud, hjelp arbeidet
i Vietnam så vi kan løfte menneskeverdet til mennesker med funksjonsnedsettelser og styrke de
som dyrker mat i et klima som
forandrer seg. Hjelp oss å beskytte
barna fra drukningsulykker, og la
håpet om et bedre liv styrkes i de
unges hjerter. Hellige Far, la ditt
rike komme, og gi oss gleden av å
vise mennesker at din kjærlighet
seirer til slutt ved din sønn
Jesus Kristus.

Dette hadde vi ikke greid
uten hjelp fra våre menigheter og støttespillere.
Tusen takk for din støtte
til fattige og sårbare
mennesker i Vietnam!
Sammen gir vi mennesker
mulighet til å skape et bedre
liv for seg og sin familie!

AMEN
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