
Informasjon fra Madagaskar 
ET UMULIG VALG:
Covid 19 har krevd relativt mange liv på Madagaskar. Men nedstengningen av samfunnet er enda 
mer dødelig. Hva vil du helst dø av – sult eller korona? Et umulig valg! La oss vise at Madagaskar 
ikke står alene når nøden vokser!

For første gang på mange tiår øker den ekstreme fattigdommen i Afrika. Det er svært bekymringsfullt 
at pandemien fører til at færre søker helsehjelp. På Madagaskar er det nå flere som føder uten hjelp av 
helsepersonell og færre som vaksineres. Fattigdom som samfunnsproblem har økt dramatisk. Hele 77% av 
befolkningen på Madagaskar lever nå i ekstrem fattigdom. Landet er i tillegg rammet av den verste tørken 
på mange år, noe som betyr at dette problemet vil fortsette å bli verre.

Omsorg til de mest utsatte
Mye av arbeidet vi støtter på Madagaskar handler om omsorg for samfunnets mest sårbare grupper. Dø-
veskoler, blindeskoler, matutdeling til mennesker som sulter og helsehjelp til mødre og babyer. Nå er det 
helt avgjørende at dette arbeidet kan fortsette.

Skolestenging som smittevernstiltak gjør at tu-
senvis av barn – særlig jenter – aldri kommer seg 
tilbake til skolebenken. Prosentandelen som får 
skolegang var allerede fra før synkende på Mada-
gaskar.

Samtidig øker smitten og flere blir syke av Covid 
19. Hvordan skal myndighetene klare å beskytte 
befolkningen når smittevernstiltakene samtidig 
tar livet av den?



Herre vi takker og ber deg for den lutherske kirken på Madagaskar. Takk for at vi hører sammen slik alle kir-
ker i verden hører sammen. Vi ber om godt lederskap i kirken og godt fellesskap både nasjonalt og i hver 
provins. Takk for at kirken på Madagaskar vokser, for alle nye menigheter som dannes, og for at stadig fl ere 
mennesker får et møte med deg.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, du ser hvor stor skade pandemien har gjort på Madagaskar. Du vet om alle dem som har mistet 
livet, og dem som nå sørger fordi de har mistet sine kjære. Du kjenner også alle dem som lider under de 
økonomiske konsekvensene av pandemien. Du vet hvor mye ekstrem fattigdom har økt på Madagaskar 
det siste året, og hvor umulig det er å skulle velge mellom sult eller korona-smitte. Vi legger denne vanske-
lige situasjonen i dine hender og ber om at både myndighetene og kirken og vi her i Norge som medkrist-
ne får visdom til å gjøre alt vi kan for å hjelpe.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte på Madagaskar. Vi ber for barna på dø-
veskolene og blindeskolene om at de kan få den utdannelsen de trenger for å kunne klare seg godt når de 
vokser opp. Vi ber for de tradisjonelle fødselshjelperne som har en viktig oppgave med å hjelpe kvinner til 
å føde under trygge forhold med medisinsk kompetanse tilgjengelig. Vi takker og ber for ungdommer fra 
fattige familier som får hjelp til å skape seg et levebrød. Takk for at vi kan være med på å forandre livet til 
mange barn og ungdommer på Madagaskar.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Madagaskar


