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Bilde fra samling med
biskopene i 2019. En av
biskopene presenterer sin
visjon for hvordan kirken skal
være en pådriver for fred
internt og i samfunnet.
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Vil være et speil av Jesu fred
Mye er usikkert i Kamerun for tiden. Ikke bare henger koronakrisen over landet, men landet er
også preget av både interne konflikter og konflikter som kommer fra nabolandene. For andre år
på rad toppet landet Flyktninghjelpens liste over verdens mest neglisjerte flyktningkriser. I nord
lever man med frykten for terror fra Boko Haram, i den engelskspråklige delen i vest er det
borgerkrigen, i øst har det strømmet inn flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk og statens
håndtering av alt dette har ikke monnet. Konflikter mellom jordbrukere og kvegeiere, kristne og
muslimer, og mellom de rundt 250 ulike folkegruppene er også noe som påvirker kirken og dens
medlemmer daglig.
Skal man la alle disse konfliktene ødelegge for mennesker og kirken? Skal kirken stå på sidelinjen
og se på eller gripe inn for å megle? Skal folk utenfra se på oss som konfliktskapere? Skal vi ikke
være et speil av Jesu fred?
Konfliktarbeid i regi av NMS
Siden 2019 har NMS samarbeidet med de lutherske kirkene i Kamerun, Etiopia og Madagaskar
om et prosjekt som jobber med å gjøre kirkene mer motstandsdyktige mot konflikter. Kirkene
skal utvikle en strategi og struktur som jobber med forebygging og håndtering av konflikter, og
fred og forsoning. Målet er å bli bedre på å ta tak i konflikter og løse dem før de blir for store.
I Kamerun er det presten Jean Marc Djouldé som koordinerer dette prosjektet. Han arbeider tett
sammen med kirkeledelsen.
I fjor høst var alle regionale biskopene og andre ledere i kirken i Kamerun samlet for å diskutere
hvilke konflikter kirken og samfunnet rundt preges mest av, og hvordan man vil at kirka skal
forholde seg til dette.
Korona og nye løsninger
I mars 2020 var det planlagt en felles samling med representanter fra de tre kirkene. Etter dét
skulle det holdes nasjonale arbeidsgrupper i de ulike landene. Alt dette gikk i vasken da
koronakrisen kom. Men Jean Marc ga ikke opp! Nå har teamet utarbeidet en ny plan for hvordan
vi skal nå ut til samfunnet og til bispedømmer, ansatte og frivillige i kirken med opplæring om
fred.
(fortsetter på neste side)

Den første aktiviteten Jean Marc har satt i gang er en radiosending som skal gå annenhver uke
frem til slutten av året. Først ute var Dr. Assana som er professor i politikk-vitenskap. I
radioprogrammet snakker han sammen med Jean Marc om etnisitet, religion og fred.
Dr. Assana blir spurt om etnisitet alltid er en negativ faktor i samfunnet, og han svarer at det ikke
handler om etnisitet eller religion som sådan, men hvordan vi omgås dette. Han forklarer hvordan
fordommer påvirker mennesker og hvordan det bevisst kan bli brukt på en negativ måte. Det fins
heldigvis også måter man kan forene mennesker til tross for ulik etnisitet, og radioprogrammet
oppfordrer til å overvinne disse forskjellene.
Vi i NMS som koordinerer dette arbeidet har blitt veldig motivert av kirken i Kamerun som har
funnet nye veier for å nå ut til folk. Nå jobber prosjektet med å utvikle et digitalt kurs som består
av video, Power Point og skriftlig materiale som alle bispedømmene i Den evangelisk-lutherske
kirke i Kamerun (EELC) skal få, siden man ikke kan reise ut til bispedømmene og holde kurs.
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Hva gjør vi i Kamerun?

Vi bistår Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) med å utdanne ledere og
medarbeidere til kirken og dens institusjoner. Sammen arbeider vi for å bekjempe
korrupsjon, urettferdighet og maktmisbruk og for å øke kunnskapen om
klimautfordringene og finne gode løsninger for å bevare miljøet.
Vi støtter utdanning, der skolegang for hørselshemmede er en prioritert oppgave.
Helsetjenester og hjelp til barn som er rammet av hiv og aids, er også en viktig
del av arbeidet i et land som sliter med stor fattigdom.

