
Besøk i Etiopia

Først ute i januar var en delegasjon fra Nidaros med biskop Herborg Finnset i spissen. Sammen 
med dem besøkte vi prosjektet «Safe from irragular migration». Dette prosjektet støtter blant 
annet kvinner som kommer tilbake til Etiopia etter år som arbeidsmigranter i golfstatene. For 
de fleste er det vanskelig å starte på nytt, og noen kan eller vil heller ikke ha kontakt med familien. 
Prosjektet hjelper dem med å etablere seg igjen, enten gjennom utdanning eller å starte med en 
inntektsbringende virksomhet. Vi besøkte seks kvinner: en selger klær og kosmetiske 
artikler, andre selger sko og matvarer, en annen jobber som frisør, en broderer klær og den siste 
leier ut et biljardbord. Alle er svært takknemlige for den materielle støtten de får av prosjektet, 
men det viktigste er a det er noen som bryr seg om dem.

I slutten av januar hadde seksjonen for rettigheter, dialog og migrasjon, møte i Addis Abeba –
ledet av nye seksjonslederen Nils Endre Eikeland som er bosatt i Stavanger. Fra første Januar var 
den tidligere seksjonslederen Klaus-Christian Küspert gått over i stillingen som seniorrådgiver for 
prosjekter for språk og minoriteter globalt. Sonja og Klaus-Christian kommer til å flytte til Tyskland 
i april men fortsetter med å være rådgivere for prosjekter i Etiopia og i andre and i Afrika og Asia; 
det kommer foreløpig ingen nye misjonærer til Etiopia.

I begynnelsen av februar var det partnermøter med SIL, den Anglikanske Kirken, DASSC og 
fremfor alt det årlige partnermøte «CMCR» i Mekane Yesus-kirken. Fra NMS HA i Stavanger 
kom globallederen Anne Karin Kristensen, videre deltok Nils Endre og feltkoordinatoren 
Worknesh Genno som kommer til å lede NMS-kontoret i Addis i tiden fremover. Det var en fin 
anledning for DASSC og Mekane Yesus til å si farvel med Sonja og Klaus-Christian Küspert etter 
elleve års tro tjeneste i Etiopia.

Bibeloversettelse til Opo
I flere år har NMS støttet bibeloversettelsen til Opo, språket til en liten folkgegruppe i Gambela-
området ved grensen til Sør-Sudan. Nå har Markus-evangeliet, som første bok på Opo, blitt delt ut 
til menighetene. Arbeidet ledes av den Anglikanske kirken som driver et kulturelt 
sensitivt misjonsarbeid med de lokale språkene og respekten for kulturen i sentrum. Resultatet er 
overveldende. Etter bare få år, er de fleste Opo blitt kristne. Da heftene med Markus-
evangeliet skulle leveres i desember, var det oversvømmelse, og bilen kom ikke fram. Men den 
Anglikanske biskopen i Gambela, med følge, lot seg ikke hindre. De bar pakkene med 
evangeliet på hodet gjennom elven og kom fram til målet.
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Hva gjør vi i Etiopia?
Vår hovedsamarbeidspartner er Den lutherske Mekane Yesus-kirken. En sentral del av 
arbeidet er å støtte og løfte opp marginaliserte grupper i samfunnet, eksempelvis etniske 
minoriteter, kvinner og ungdommer. Vi bidrar til å gi mennesker mulighet til 
grunnutdanning og tilgang til bibelens tekster på eget morsmål, noe som både styrker 
den enkeltes selvbilde og skaper en positiv kristen identitet. I tillegg er selvhjelpsgrupper 
og andre aktiviteter som styrker kvinners posisjon i kirke og samfunn en sentral del 
av arbeidet. Sammen arbeider vi også med et utviklingsprogram for å bedre 
matvaresikkerhet og mer bærekraftig jordbruk.

Ti nye kvinneambassadører

I desember fikk ti nye «kvinneambassadører» opplæring i «Safe Motherhood»-prosjektet. Det var 
en fin og svært variert gruppe: seks av kvinnene er protestantiske kristne, en er ortodoks, en 
katolikk, en muslim og en som følger den tradisjonelle religionen. Dette viser at prosjektet 
inkluderer alle kvinner uansett hvilke religion de tilhører. Kvinnene trivdes sammen og hadde et 
godt fellesskap. Bildet viser kvinnene den siste dagen, hvor de fikk diplom og nye klær.
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