
Gir håp om at det vanskelige en dag vil ta slutt

Covid-19 tvinger fram nye måter å jobbe på for å nå ut til mennesker som trenger en 
ekstra håndsrekning. En av NMS’ samarbeidspartnere i Midtøsten har med sin 
kompetanse og erfaring innen film og media en unik mulighet til å tilpasse seg den 
nye tilværelsen med korona. Et av landene de jobber i er stengt ned, og det er blant 
annet portforbud mellom klokken 08 til 18. Dette gjør det umulig å opprettholde 
aktiviteter i blant annet prosjektet for sudanesiske kvinner i det landet.

Med portforbud og forbud mot å samles i større grupper måtte alle aktiviteter som 
innebar samlinger med disse kvinnene opphøre. Sudanesiske kvinner i landet utgjør 
en minoritet, både på grunn av sin nasjonalitet og, for enkelte, også sin religion. På lik 
linje med mange kvinner i landet er de også sårbare ovenfor undertrykkende 
praksiser, vold, og seksuell trakassering. Mange føler seg isolert og setter svært stor pris 
på muligheten til å samles gjennom møtepunktene og fellesskapet som prosjektet gir 
dem. Følelsen av ensomhet og isolasjon ble ikke mindre med koronapandemien, og i 
tillegg har frykten for viruset og den uforutsette situasjonen mange nå lever i bidratt til 
et økt behov for psykososial støtte. Denne gis nå via video og online-samlinger. Kortere 
filmsnutter skreddersys for disse kvinnene og tilbys gjennom online-samlinger med 
påfølgende diskusjon og mulighet for samtale. Videoene inneholder blant annet 
undervisning av en psykolog innen et relevant tema.

NMS har bidratt med støtte til å produsere slike videoer som skal benyttes i et 
sammenhengende tilbud til kvinnene: To online-samlinger per uke gjennom seks 
uker. Videoene produseres fortløpende og vil benyttes så fort de er klare. Et par 
samlinger er allerede gjennomført med, til nå, ni sudanesiske kvinner, der også 
historiefortelling, sang og tegning er metoder som benyttes for å bidra til positiv 
tenkning og god mental helse i en tid med korona. En av videoene ble også lagt ut på 
Facebook under ramadan, og ble svært godt mottatt også av andre utover gruppen av 
sudanesiske kvinner. 
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Hva gjør vi i Midtøsten?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. Via Satellitt-TV forkynnes evangeliet, og 
alternative holdninger og verdier blir formidlet til mange både på TV- og data-skjermen. 
Interaktive nettsider er strategisk og gir gode muligheter for samtaler om eksistensielle og 
praktiske spørsmål. Ikke minst med tanke på dem som ikke kan lese og skrive er TV av 
stor betydning. Sammen med våre partnere støtter vi opp om forfulgte kristne, både 
praktisk og økonomisk. Kvinners rettigheter er også en viktig del av arbeidet, og flere 
prosjekt retter seg spesielt mot kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg 
støtter vi Bibelselskapet i Egypt i deres arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig
for folk flest.

Ramadan er en tid for mye TV-titting og 
er derfor en spesielt egnet tid for å 
produsere materiell som kommuniserer 
positivt budskap både for ånd, sjel og 
kropp basert på det kristne budskapet.

Flere av kvinnene uttrykker at online-
samlingene har betydd mye for dem. 
Samlingene har bidratt til å lette på 
følelsen av ensomhet og håpløshet. Selv 
om ikke det er det samme som å møtes 
fysisk, får en følelse av fellesskap og det å 
stå sammen i en vanskelig tid: «Det gir 
håp til å tenke at denne tilstanden en 
dag vil ta slutt», sier en av dem.
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