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Etter noen dager i hektisk Kairo-larm og -trafikk er det en lise for kropp og sjel å lande på Anafora. At 
NMS er engasjert begge steder gir en god balanse, ikke bare for meg som får varierte rammer rundt 
partnermøtene, men også fordi det gir en stor bredde i aktivitetene vi deltar i. 
En sentral rolle vi i NMS har og har hatt i alt vårt arbeid, er å sette mennesker i kontakt med 
hverandre; bygge nettverk. Denne gangen var det media-arbeidet som stod i fokus. Jeg hadde gleden 
av å ha med tre unge menn knyttet til Plussmedia i Estland for å la seg inspirere og eventuelt lære av 
medieaktørene NMS samarbeider med i Egypt; Middle East Media (MEM) og SAT-7. I dag, onsdag 
21.november, reiste de hjem etter tre intense dager fulle av inntrykk. 
En interessant parallell jeg ikke hadde tenkt over dukket opp da den estiske ungdomslederen, Joel 
Reinaru, presenterte landet sitt. Estland var lenge under Sovjetunionen, og det kommunistiske styret 
forbød kristen virksomhet. Dette førte blant annet til stor kunnskapsmangel i den oppvoksende 
generasjon om kristen tro. I Egypt er det islam som rår, og Joel konstaterte etter hvert at det er noen 
likhetstrekk med situasjonen i de to landene. selv om forskjellene mellom Estland og Egypt er mange. 
Mitt estiske reisefølge lot seg imponere både av nivået på arbeidet i MEM og SAT-7, så vel som det 
sterke engasjementet de møtte. Og det at begge disse partnerne begynte i det små med få ressurser 
og få mennesker og nå produserer på profesjonelt nivå, gav dem håp og tro på fremtiden. – 
Drømmer KAN gå i oppfyllelse! 
NMS har akkurat begynt en ny prosjektperiode med MEM. De neste årene støtter vi – med hjelp fra 
NORAD/Digni - «Å leve for en bedre historie». Prosjektet kommer i fortsettelsen av «Mirjams 
dagbok» som fikk NMS-støtte i mange år og som en nå tar til neste nivå. Det handler fortsatt om 
kvinners situasjon og deres innflytelse i kirke og samfunn, men nå er tiden kommet for å involvere 
mennene mer. MEM har pekt ut fem byer der de skal gå inn og gjennomføre undervisning og 
workshops, og interaktive nettsider vil fortsatt være et viktig kontaktpunkt. 
- Det er så viktig at begge parter, både kvinner og menn kan snakke sammen, lytte på hverandre og 
prøve å forstå hvordan den andre har det og hvilke ønsker han/hun måtte ha for samlivet. 
Tradisjonelt er det mannen som har bestemt alt, og kvinnen har måttet finne seg i hva det måtte 
være. Og hun har trodd – og tror – at slik skal det være. 
På Anafora arbeider de i samme retning. Der er målgruppen unge kvinner i bispedømmet, og 
foreløpig er det mye nok å ta tak i der. En har i stor grad fått slutt på omskjæring av kvinner, men 
vold og overgrep skjer fremdeles, så mange er traumatiserte, så det er godt de kan møte fagfolk og få 
hjelp på Anafora. 
Siden forrige nyhetsbrev har saken mot kvinnen Asia Bibi i Pakistan fått en slutt i og med frifinnelsen 
av henne. Helt fri er hun ikke ennå, for hun får ikke forlate landet, og en truer med å ta saken opp 
igjen. Men det er gledelig at forsvarer og dommere har våget å oppheve dødsdommen selv om 
demonstrasjonene og motstanden er stor. NMS’ partner CLAAS, Centre for Legal Aid, Assistance and 
Settlement, har fulgt bade denne og andre saker som har vært oppe den siste tiden. Det er likevel 
ingenting som tyder på at de blir arbeidsledige med det første. 
Årets siste blad fra SAT-7 er kommet, så henviser bare til at det snart blir å finne på 
www.nms.no/midtosten 
Bilder blir ettersendt neste uke når jeg er tilbake på kontoret. 
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