
...................................... menighets  
misjonsprosjekt på Filippinene

Du kan gjøre en 
forskjell på Filippinene!



Hvorfor arbeider vi på Filippinene?
Urettferdigheten er svært synlig 
på Filippinene, og rike og fattige 
lever ofte side om side. Mange barn 
vokser opp under vanskelige forhold. 
Overgrep mot barn over internett er 

et økende problem. Mange barn må 
slutte på skolen for å skaffe inntekt 
til familien. Filippinene er også svært 
utsatt for naturkatastrofer, noe som 
rammer de fattigste aller hardest. 

Sammen skaper vi forandring
Arbeidet på Filippinene utføres i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner 
og kirker. I tillegg jobber vi sammen med engasjerte enkeltmennesker og grup-
per eller menigheter i Norge. Samarbeidet bidrar til at sårbare mennesker på 
Filippinene får nye muligheter.

Som giver er du med på å gjøre en forskjell!
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VI FREMELSKER VERDIGHET I EN 
URETTFERDIG VERDEN

................. menighet støtter Misjonsalliansens 
prosjekter på Filippinene. 

Dette er prosjekter innenfor områder som:

Barn og unge
Mange barn på Filippinene er spesielt 
sårbare og utsatte, uten tilgang til 
helt selvfølgelige og grunnleggende 
rettigheter. Overgrep mot barn over 
internett øker. Arbeidet har derfor 
et stort fokus på å styrke barns 
rettigheter og beskytte dem fra vold 
og misbruk. Vi jobber for at barn og 
unge får den skolegangen og støtten 
de har krav på, og bidrar til å styrke 
familier og lokalsamfunn slik at de 
kan gi barna en trygg oppvekst. 
Sammen med lokale myndigheter 
jobber vi for å sikre tilrettelagt 
skolegang for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser.

Klima og miljø
Filippinene er blant de mest utsatte 
landene i verden for naturkatastrofer. 
Et betydelige antall tyfoner hvert år 
gir flom, skred og stormflo. Vi jobber 
med å gjøre fattige kystprovinser mer 
motstandsdyktige og rede til å hånd-
tere kraftige vær- og naturkatastrofer. 
Sammen med lokale myndigheter 
og innbyggerne i lokalsamfunnet 
forsøker vi å skape strukturer som 
beskytter innbyggerne og ressursene 
deres under naturkatastrofer. Et viktig 
fokus i arbeidet er å inkludere sårbare 
grupper som barn, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser i de lokale 
beredskapsplanene.

Vi tror at det er en iboende kraft 
hos mennesker til å ville det 
gode, løfte hverandre opp fra 
det som holder oss nede. Noen 
ganger klarer vi det selv, andre 
ganger må vi ha hjelp til det.

Les mer om arbeidet på misjonsalliansen.no/Filippinene 
Der finner du også filmer og reportasjer fra prosjektene på Filippinene.
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https://misjonsalliansen.no/Filippinene


På jorda som i himmelen

♡ På www.misjonsalliansen.no kan du bli fadder eller fastgiver. Du kan
også ringe 22 94 26 00 for å registrere deg. Som fadder eller fastgiver
får du regelmessig informasjon om det viktige arbeidet du støtter.

................................ menighet støtter Misjonsalliansens 
prosjekter på Filippinene.

Du kan gi din støtte til menighetens misjonsprosjekt på Vipps: 

Vipps XXXXXX

Du kan gi fast ved å opprette fast trekk 
til kontonummer XXXX XX XXXXX
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