Vietnam

Fakta
Befolkning: 96 491 146
Hovedstad: Hanoi
Areal: 331 230 km2
Offisielt språk: Vietnamesisk
Valuta: Vietnamesisk Dong
Statsform: Sosialistisk
republikk
Religion: Buddhisme 8 % og
katolisisme 7 %, andre 85 %

Vietnam er en sosialistisk
republikk i Sørøst-Asia. I 1954
ble landet delt i Nord-Vietnam
og Sør-Vietnam, men
Vietnamkrigen endte
med gjenforening i 1974.
Vietnam har en sterk økonomisk vekst, en vekst som er
sterkt drevet av utenlandske
investeringer. Fattigdomsreduksjonen har vært betydelig. Fra å være et av verdens
fattigste land har Vietnam nå
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I Vietnam jobber Misjonsalliansen med klimaendringer,
inkluderende utdanning, styrking
av rettighetene
til
JAPAN
Stillehavet
personer med nedsatt funksjonsevne og med mikrofinans.
Sammen med den vietnamesiske organisasjonen
Women's Union driver vi mikrofinansbanken MOM.
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Mekongdeltaet er et av verdens mest utsatte områder for
TAIWAN
Kaohsiung
klimaendringer og er sårbart for oversvømmelser, jordskred
og tørkeperioder. Saltinnholdet i ferskvannet øker og ødelegger både drikkevann og jordbruk. Misjonsalliansen jobber
for at bønder skal bli mer robuste mot endringene i klimaet.
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Marinduquemed nedsatt funksjonsevne møter mange utforMennesker
dringer i Vietnam. Det er begrenset skoletilbud, og mange
blir ikke inkludert i lokalsamfunnet. Dette er Misjonsalliansen
med på å endre.

Vietnam

Klima i Mekong
● KLIMA OG MILJØ. Lokale kvinner i Hau

Giang-provinsen i Mekongdeltaet
har vært på seminar om klimaendringer. Økt kunnskap om de
endringene som skjer, er viktig for
at folk kan tilpasse seg og overleve under de nye betingelsene. For
å gi kvinner bedre kunnskap om
klimaendringer og informere om
hvilke tiltak som er mulige, har Hau
Giang Women's Union i samarbeid
med Misjonsalliansen arrangert 45
seminarer for over 1300 kvinner
fra kommunene i området.
Mekongdeltaet er det området i Vietnam som er mest berørt av klimaendringer. De siste
fem årene har kvinnene fra Hau
Giang stadig oftere opplevd mer
tørke, mer saltvannsinntrenging i
Mekong-elva, sykloner og jordskred. Både direkte og indirekte
er alt dette med og reduserer
inntekten til familiene og påvirker
helsen til befolkningen.
Misjonsalliansen jobber med
klimatilpasning for lokalsamfunn.
Vi støtter bønder med å diversifisere levebrødet sitt. Det betyr at
de har ulike inntektskilder, slik at
de har flere bein å stå på om én
inntekt skulle svikte. Dette er særlig viktig for dem som driver med
jordbruk. Misjonsalliansen bidrar
også med informasjon om strømog vannsparing, kompostering og
resirkulering av uorganisk avfall.

Vi tror på samarbeid.
Norsk kirke- og kristenliv er basert på samarbeid, engasjement og
idealisme. Vi tror på noe, og vi brenner for noe, og sammen klarer vi
å utrette store ting. Slik er det i alt misjonsarbeid, og slik fungerer
det for Misjonsalliansen. Når Misjonsalliansen i Vietnam jobber
med prosjekter innenfor områder som miljø og klimarettferdighet,
inkluderende samfunn, skole og utdanning, likestilling og kvinners
rettigheter – så gjør vi det ikke alene eller i et vakuum, men vi gjør det
sammen med engasjerte enkeltmennesker og sammen med grupper
eller menigheter. Sammen endrer vi hverdagslivet for fattige mennesker i det sårbare Mekongdeltaet, og vi skaper nye håp for framtiden.
Sammen med lokale myndigheter og nasjonale organisasjoner er
vi med og endrer strukturer. Vi har i løpet av årene sett endringer i
samfunnets holdninger og handlinger til mennesker med funksjonsnedsettelser og de som faller utenfor, og vi har vært med på å sette
klimaendringer på agendaen i landet. Sammen med Women's Union
har vi etablert en bærekraftig bank for fattige kvinner. Dette arbeidet
kan din menighet være med på.

Les mer og se Vietnam-filmen vår på
https://misjonsalliansen.no/vietnam
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Støtten du gir til Vietnam, vil gå til:
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Klima og miljø
Befolkningen i Mekongdeltaet kjenner de negative
effektene av klimaendringer på kroppen: Tørke, flom, mer
saltvann og uregelmessig vær skader både mennesker,
dyr og livsgrunnlag. Vi vil være med og øke kunnskapen
om klimaendringer og hvilke konkrete tiltak folk kan gjøre
for å tilpasse seg klimaendringer. Dette kan være å dyrke
grønnsaker som tåler lengre tørkeperioder, eller metoder
for å klare å dyrke med mindre vann.

Inkludering
Misjonsalliansen støtter klubber og organisasjoner for
mennesker med funksjonsnedsettelse slik at de kan organisere seg. Vi bidrar til sosiale møteplasser og informasjon
slik at mennesker får vite om sine rettigheter. Misjonsalliansen jobber også med skoler slik at de inkluderer barn
med funksjonsnedsettelser i skolen og med foreldrene,
for å motivere dem til å sende barna på skolen.

Arbeid og inntekt
Mikrofinansbanken Mekong Organization of Microfinance
(MOM) bidrar til å øke kvinners og familiers inntekter.
Etterspørselen etter lån er stor blant de fattige i Mekongdeltaet, og kun fem prosent har tilgang til vanlige finansielle tjenester. Lokale lånehaier krever skyhøye renter.
Gjennom MOM får 40 000 kvinner lån. Vi tilbyr i tillegg kurs
i forretningsdrift, økonomi og klimatilpasset husdyrhold
og grønnsakdyrking.

Fra butikk
til gatemat
● ARBEID OG INNTEKT. Fru Nguy-

en Thi Tich Duc bor i storbyen Can Tho i Mekongdeltaet. Familien levde i
fattigdom før hun fikk sitt
første mikrokredittlån
fra MOM i 2014. Lånet ble
investert i en liten nudelsjappe, og inntekten gikk
til barnas utdannelse
og vedlikehold av huset.
Men husleien økte stadig,
og de tapte inntekter. Til
slutt hadde ikke familien
nok til å klare seg. Løsningen ble å selge nudler
på gata. Det er fleksibelt,
har lave kostnader og de
når ut til flere kunder. Et
nytt lån fra MOM finansierte kjøp av matvogn.
Familien har igjen stabil
inntekt, og fru Duc har
planer om å ekspandere
virksomheten.

Kurs i inkluderende utdanning
● INKLUDERING. Misjonsalliansen i Vietnam
arbeider for rettighetene til personer
med funksjonsnedsettelser og for inkluderende utdanning i provinsen Can Tho.
Vi støtter barnehager og barneskoler slik
at barn med funksjonsnedsettelser kan
gå på sin lokale skole. Vi har tidligere gjort
dette i andre provinser med stor suksess.
En viktig del av prosjektet er å bygge

kompetanse blant lærere. Det første kurset for lærere hadde deltakelse fra fem
skoler, og lærerne lærte om rettighetene
til barn med funksjonsnedsettelser. Andre
kurs vil handle om ulike metoder for
læring i inkluderende utdanning. Målet er
at flere barn med funksjonsnedsettelser
kan ønskes velkommen på skolen i årene
som kommer.
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Bli med på Vietnam-laget!
Ved å bli strategisk alliert i Misjonsalliansen
vil du få en skreddersydd oppfølgingsplan
og en kontaktperson hos oss.
Vi ønsker at mennesker som har et varmt hjerte for barn, deres utdanning og gode oppvekstsvilkår samt styrking av sårbare lokalsamfunn,
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 Vietnam. 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.

ETTER PANDEMIEN ER DET
ET STORT BEHOV FOR Å
HJELPE DE MEST SÅRBARE;
KVINNER, MENNESKER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER
OG FATTIGE BØNDER SOM
ALLEREDE ER RAMMET AV
KLIMAENDRINGER. VI SER
AT PROSJEKTENE HAR STOR
BETYDNING FOR MENNESKER,
OG DETTE ER MENINGSFYLT
FOR OSS.
Jan Schrøder og
Marita Strømsem

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 Vietnam-laget!

Sverre Vik

menighets- og nettverksansvarlig, Misjonsalliansen

Ta kontakt: alliert@misjonsalliansen.no

