
Informasjon fra Mali 
TRYGGHET TIL DE SOM FRYKTER:
Sammen kan vi kjempe for fred og for jenters rettigheter.  Sammen kan vi dele troen på Jesus.

Siden 2012 har det vært mye uro i Mali. Omreisende militsgrupper begår store overgrep mot sivilbefolknin-
gen. Tusenvis av mennesker er drevet på flukt. Klimaendringer fører til dårlige avlinger og mange forhin-
dres fra å dyrke jorda fordi det er farlig å forflytte seg. Mange har ikke nok å spise og har ingen mulighet til 
å skaffe seg arbeid. Pandemien har kommet på toppen og gjør situasjonen i landet enda vanskeligere.

lokale medarbeidere og maliske myndigheter. Det handler om mat og klær til mennesker som er på flukt. 
Det handler om å gi ungdommer mot til å si fra og mulighet til å spare penger og starte inntektsskapende 
prosjekter. Det handler om landsbyer som erklærer at de vil slutte med kjønnslemlestelse av jenter. Det 
handler om å gi trygghet og fellesskap til mennesker som mot alle odds ønsker å tro på Jesus.

Kamp mot kjønnslemlestelse
NMS arbeider mye blant fulanifolket i Mali. 
Fulaniene var tidligere et herskerfolk i Mali, men 
er nå en marginalisert gruppe. Mange lever fra 
hånd til munn. Fulanier som blir kristne er utsatt 
for trusler. Både fulaniene og de fleste andre 
folkegrupper i Mali har tradisjon for omskjæring 
av jenter. Mange kvinner får ikke spillerom til å si 
sine meninger og ta ansvar for livene sine.

Vi kan gi trygghet
Modige misjonærer fra Kamerun, Nigeria og 
Norge gjør sitt beste for å gi mennesker i Mali 
den tryggheten de trenger. De jobber tett med 



Herre, vi ber deg for Mali og spesielt for fulanifolket. Takk for hver og en som har fått høre om deg og som 
har begynt å følge Jesus. Takk for at de kristne fulaniene opplever at du beskytter dem og hjelper dem. Vi 
ber om at du vil fortsette å velsigne og bevare de små menighetene med kristne fulanier som fi nnes i Mali. 
Takk for at vi hører sammen slik alle kirker i verden hører sammen.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, vi legger fram for deg alle urolighetene som har rammet Mali de siste ti årene, og som gjør 
hverdagen så utrygg for menneskene der. Vi ber for alle som er redde for angrep fra ustabile militsgrupper. 
Vi ber for dem som blir forsøkt rekruttert og som rekrutteres til islamistiske grupperinger, om at de kan 
få både forstand og mot til å ta avstand fra fundamentalisme. Vi ber for den politiske situasjonen om at 
landet igjen kan bli et demokrati, og at myndighetene kan få handlingsrom til å beskytte befolkningen og 
skape et stabilt samfunn igjen.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet støtter i Mali. Vi ber deg for misjonærene fra Kamerun og 
Nigeria som nå er i Mali. Vi ber for bibeloversetter Anne Lise Matre og evangelistmisjonær Frode Brügger 
Sætre om at de kan fortsette arbeidet i Mali til høsten som planlagt. Vi ber for alt menighetsarbeidet, for 
kvinnegrupper og ungdomsgrupper, leirer og undervisning. Vi ber for diakoniarbeidet som hjelper intern-
fl yktninger. Vi ber for landsbyutviklingsprosjektet som kjemper mot kjønnslemlestelse av jenter. Takk for at 
vi kan være med på å gi trygghet og framtid til mennesker i Mali!

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Mali


