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Liberia
Befolkning: 4 853 516 
Hovedstad: Monrovia 
Areal: 111 370 m² 
Offisielt språk: Engelsk 
Valuta: Liberisk dollar (LRD) 
Statsform: Republikk 
Religion: Kristne 85 %, 
muslimer: 12 %, 
andre 1 %, ingen 2 % 
Misjonsalliansen har vært 
i landet siden: 2009

Sierra Leone
Befolkning: 7 719 729
Hovedstad: Freetown
Areal: 72 300 km²
Offisielt språk: Engelsk
Valuta: Sierraleonsk leone
Statsform: Republikk
Religion: Muslimer 79 % , 
kristne 20 %, andre 1 %
Misjonsalliansen har vært 
i landet siden: 2017

Behovene i Liberia og Sierra 
Leone er store, og landene vil 
være viktige samarbeidsland 
for Misjonsalliansen i årene 
som kommer.

Liberia og Sierra Leone

Hvorfor arbeider vi i Liberia 
og Sierra Leone?
Liberia og Sierra Leone er to naboland på vestkysten av 
Afrika. De to landene har mye felles. Begge er svært fattige 
land med store grunnleggende behov. Rundt 40 % av 
befolkningen lever i ekstrem fattigdom, og det er høy 
arbeidsledighet. Mange år med borgerkriger og utstrakt 
bruk av barnesoldater har satt dype spor i befolkningene. 
I tillegg ble landene hardt rammet av ebolautbruddet i 
2014-2016. Både Liberia og Sierra Leone har mange 
naturressurser, men konflikter, uroligheter og ebola har 
ødelagt mye. Folk mangler det aller mest nødvendige som 
rent vann, trygghet og mulighet til å skape seg en bedre 
fremtid. Mangel på skole og lærere, særlig på landsbygda, 
gjør at mange barn og unge ikke får den skolegangen de 
har krav på. Misjonsalliansen støtter prosjekter innenfor 
områder som skole og utdanning, og mikrofinans.
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Liberia og Sierra Leone

Hvordan kan vi sammen 
skape forandring?
Liberia og Sierra Leone er blant våre nyeste prosjektland. De store og 
grunnleggende utfordringene landene står overfor, krever en langsik-
tig tilnærming. Vi jobber bredt med å utvikle lokalsamfunn slik at men-
nesker skal få en mulighet til å bygge en bedre fremtid for seg selv og 
sin familie. Misjonsalliansen jobber gjennom mange ulike partnere, ofte 
gjennom lokale kirker og andre trosbaserte partnere. Dette er part-
nere som har de samme målene og verdiene som oss, og som har lang 
erfaring med lokalsamfunnsprosjekter og kjenner behovene innenfor 
de områdene vi jobber. Flere trosbaserte organisasjoner bruker sine 
nettverk av kirker og menighetsmedlemmer aktivt for å bygge sine 
lokalsamfunn. I alle våre land inkluderer vi lokalbefolkningen tett i det 
vi gjør, slik at resultatene også varer når vi en gang skal avslutte arbei-
det. Mikrofinansbanken vår, Diaconia MDI, er et viktig virkemiddel for å 
gi familier mulighet til inntekt og arbeid. Små banklån gir mennesker 
mulighet til å skape jobb og inntekt for seg selv og andre og samtidig 
bidra til økt næringsvirksomhet i landet. 

Kortere 
avstand til 
skole og bedre 
utdanning
●● SKOLE OG UTDANNING. Barna i lands-
byen Molucia i Sierra Leone 
måtte gå i mer enn to timer 
til nærmeste skole. I sam-
arbeid med EFSL (Evangelical 
Fellowship of Sierra Leone) 
har Misjonsalliansen finansi-
ert et nytt skolebygg i denne 
landsbyen. Barn og foreldre 
i Molucia og fire nærliggende 
landsbyer er svært takknem-
lige for det nye skoletilbudet 
på hjemstedet. Det gjør at 
flere barn kan bo hjemme 
hos foreldrene og samtidig få 
den utdanningen de har krav 
på. – Før vi fikk denne skolen, 
hadde vi alvorlige problemer 
med skolegang og utdanning 
for barna våre. På grunn av den 
lange avstanden var det svært 
mange som ikke gikk på skole. 
Egentlig de aller fleste, forteller 
en av foreldrene. God utdan-
ning er nøkkelen til utvikling. 
Det skaper nye muligheter og 
håp om en bedre framtid.

http://www.misjonsalliansen.no/land/liberia
https://misjonsalliansen.no/magasin/fra-muslim-til-kristen-leder


 

Viktig 
med lese- 
og skrive- 
opplæring
●● SKOLE OG UTDANNING. I Liberia 
kan under halvparten 
av de voksne lese og 
skrive. Mange voksne 
har aldri gått på skole, 
først og fremst på 
grunn av fattigdom. 
Å skaffe mat blir viktige-
re enn å kunne lese. 
I samarbeid med 
National Adult Education 
Association of Liberia 
(NAEAL) tilbyr Misjonsalli-
ansen toårig voksenopp-
læringskurs i ti landsbyer 
i Bong County. 250 voksne 
får grunnleggende tall-, 
lese- og skriveopplæring. 
Dette gir mange nye 
muligheter.

Liberia og Sierra Leone

Mikrofinans
Misjonsalliansen driver mikrofinansbanken Diaconia MDI. 
Den tilbyr banktjenester, økonomisk opplæring og tryg-
gere familieøkonomi til mennesker som ellers ikke får 
lån eller muligheten til å ha en bankkonto. Gjennom slike 
banker og institusjoner kan fattige mennesker og gründere 
få lån og kapital, og på den måten skape arbeidsplasser 
og bidra til verdiskapning i eget land. Banken er landets 
eneste mikrofinansbank som også tilbyr innskudd. 

50 %
Skole og utdanning
Borgerkrig og ebolaepidemi har gjort livet vanskelig for 
befolkningene i Liberia og Sierra Leone. Ikke minst har det 
gått ut over utdanningssektoren. Klasserommene er over-
fylte, og mange lærere mangler lærerutdannelse, særlig 
på landsbygda. Et mindretall har tilgang til skole av god 
kvalitet. Stor avstand mellom skolene gjør at mange må 
gå langt for å komme på skolen, noe som kan være utrygt 
spesielt for jentene. Det er en stor andel arbeidsledige 
blant ungdommer, og jenter spesielt har svært begrensede 
muligheter for å skaffe seg utdanning og verdig inntekt. 
Sammen med lokale partnere jobber Misjonsalliansen for 
å gi barn og unge på landsbygda en bedre skole, samt øke 
forståelsen for viktigheten av skole og god utdanning. Vi 
bygger nye skoler slik at barn kan få tilgang til utdanning 
i nærmiljøet, og vi jobber med å heve lærernes kompetanse 
slik at de kan gi bedre undervisning. Vi arbeider også med 
grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne.

50 %

Støtten du gir til Liberia og 
Sierra Leone, vil gå til:

Mikrofinans gir ringvirkninger
●● MIKROFINANS. To av mikrofinansbankens første kunder var et ektepar i Mon-
rovia som som ville åpne et apotek. Familien lånte penger tre ganger og 
betalte tilbake lånene. Etter dette hørte ikke banken noe mer fra familien 
før de noen år senere kunne fortelle at de med overskuddet av apoteket 
hadde startet en klinikk. Det lille hospitalet hadde allerede seksten an-
satte; femten sykepleiere og en lege. Klinikken hadde både fødestue og 
en sengepost. Driften av apoteket hadde finansiert livet og hverdagen til 
eierne, universitetsutdannelse til de to døtrene og en annen liten klinikk. 
Tenk hvilke ringvirkninger et enkelt lån kan ha for innehaveren av bedrif-
ten, de ansatte og alle deres familier!



 

Liberia og Sierra Leone

Våre ansatte

DET ER SVÆRT MENINGSFYLT
Å JOBBE I LAND DER
BEHOVENE ER SÅ STORE
OG FOR EN ORGANISASJON
SOM HAR SÅ STORT SØKELYS
PÅ Å HJELPE FOLK TIL Å
TA KONTROLL I SITT EGET
LIV. MISJONSALLIANSEN
ER NÆR FOLK, VI BESØKER
PROSJEKTENE OFTE OG
ER TETT PÅ ARBEIDET. DET
FORANDRER LIV. 

Karen og Julian

Bli med og støtt Liberia 
og Sierra Leone!
Ved å bli strategisk alliert i Misjonsalliansen vil du få 
tilbud om en skreddersydd oppfølgingsplan og en 
kontaktperson hos oss. 
I Norge samarbeider Misjonsalliansen med engasjerte enkeltmennes-
ker og grupper eller menigheter som har et hjerte for arbeidet i Liberia 
og Sierra Leone. Sammen bidrar vi til å gi nye muligheter og håp for 
mennesker som lever under vanskelige forhold. Vi ønsker at mennes-
ker som har et varmt hjerte for barn, deres utdanning og gode opp-
vekstsvilkår, skal få en mulighet til å følge utviklingen i prosjektene og 
tydelig se resultatene av engasjementet sitt. Dette vil du få gjennom 
videohilsener, halvårsrapporter og informasjonsmateriell. Du vil også få 
tilbud om foredragsbesøk og ulike arrangementer gjennom året. Våre 
allierte kan få mulighet til å besøke prosjektene sammen med andre 
som har et varmt hjerte for arbeidet i Vest-Afrika. På turen vil vi kunne 
besøke prosjekter og samarbeidskirker.

For Misjonsalliansen er det helt sentralt at våre allierte kjenner på 
en nærhet til prosjektene de støtter. Gjennom informasjonsmateriell, 
foredrag og prosjektbesøk vil du få nettopp det.

Vi har tro på samarbeid! Sammen kan vi være i stand til å bekjempe
fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. Nettopp derfor 

ønsker vi at du blir med på Vestafrika-laget!

Karen
Utsending

Julian
Utsending

Trine Grønborg 
Christensen
Regionleder

Ta kontakt: alliert@misjonsalliansen.no

Kjetil Abrahamsen
Markeds- og innsamlingsleder, Misjonsalliansen
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