
«Mor og barn»-prosjektet redder liv

«Mor & Barn»-helseprogrammet gir et variert helsetilbud gjennom fem prosjekter fordelt over hele 
Madagaskar, samt ett i Nord-Thailand. Felles fokus er forbedret helse for mødre og barn, og å redde liv.

Helsesenteret i Vorehe befinner seg i et avsidesliggende område på sør-vestkysten av Madagaskar. Regnet har 
uteblitt i nesten tre år. Dette har negative innvirkninger på den økonomiske situasjonen og helsen til familiene. 
Helsesenteret tilbyr helsetilbud rundt svangerskap – svangerskapskontroll, behandling ved urinveisinfeksjoner 
og malaria, økonomisk støtte ved fødsler og familieplanlegging. De nyfødte får et gavesett. Alt dette har ført til 
forbedret helse for mødre og barn, og uønskede svangerskap har blitt forhindret, spesielt blant de unge jentene.

Prosjektet Shalom tilbyr helsetjenester, hovedsakelig langs nord-vest-kysten av Madagaskar. Her er flertallet av 
befolkningen muslimer. Gjennom aktiviteter som vaksinering kunne barnedødeligheten for barn under 5 år bli 
redusert med 50 prosent. Siden flere kvinner ikke lenger føder hjemme, men i stedet oppsøker 
helseinstitusjonene støttet av Shalom, kunne dødeligheten rundt fødsler bli redusert med 70 prosent.

Shalom jobber også innen miljø. Folk lærer om sammenhengen mellom helse og miljø for å forhindre 
sykdommer og spredning av sykdommer. Folk blir motivert til å plante trær og ikke ødelegge skogen, slik at en 
kan motvirke konsekvensene av klimaendringer, og sørge for at befolkningen har rent drikkevann.

Når folk får hjelp fra kristne helsearbeidere fører dette av og til at noen går over til den kristne troen. Slik var 
det med en muslimsk kvinne, hvor placentaen ikke kom ut etter fødselen. Først var det en tradisjonell helbreder 
som prøvde å hjelpe, men lyktes ikke med det. Til slutt ble kvinnen fraktet til klinikken ved Ankelilaly. En 
sykepleier ba for kvinnen og klarte å løsne placentaen og få den ut. Deretter bestemte kvinnen seg til å bli 
kristen. En annen kvinne fikk store problemer ved fødselen av sitt ellevte barn. Igjen var det først tradisjonelle 
helbredere som prøvde å hjelpe moren og babyen, men mislyktes. Til slutt brakte ektemannen den fødende til 
Shalom-klinikken hvor jordmoren etter noen få minutter kunne forløse babyen – og både moren og babyen 
overlevde. Familien bestemte seg for å bli lært opp i den kristne tro og bli døpt.
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Hva gjør vi på Madagaskar?
Vi støtter kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre 
folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige 
landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter. I byen Antsirabe støtter vi kirkens 
arbeid blant de fattigste av de fattige gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og 
barnehjem. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige. Vi støtter også kompetanseutvikling 
i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjons-
arbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.

Les mer om Madagaskar 
og arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

Remafi er aktiv innen helsearbeidet, hovedsakelig blant gravide 
kvinner. Prosjektet fokuserer først og fremst på landsbygda 
utenfor Antsirabe med oppfølging under svangerskap og 
fødsel. Her finnes det ikke helsesentre i nærheten og tidligere 
var det tradisjonelle jordmødre som bisto og hjalp de gravide 
så godt de kunne. På grunn av lovendringer får de tradisjonelle 
jordmødrene ikke lenger lov til å hjelpe ved fødsler – dette skal 
kun profesjonelle og utdannede jordmødre gjøre. Likevel spiller 
de tradisjonelle jordmødre fortsatt en viktig rolle. De 
oppfordres til å samarbeide med helsearbeidere og 
institusjonene, veilede de gravide og følge dem til 
helsesentrene. Tradisjonelle jordmødre er fremdeles viktige 
kontaktpersoner for gravide som ofte henvender seg først til 
dem.

Sonja Küspert

Vi mennesker har alltid trengt hverandre.
Fellesskapet. Flokken. 

Verden er kanskje ikke slik den en gang var. 
Men det går aldri av moten at mennesker møtes.

Vil du starte et småfellesskap? Les mer og 
bestill startpakke her:

nms.no/smafellesskap/
Vi tilbyr gratis ressurser til bruk i alle former for 

småfellesskap. Småfellesskapene kan knyttes 
opp til menigheten og misjonsavtalen, slik 

at flere kan bli kjent med den 
verdensvide kirke.

https://nms.no/finndinmenighet
https://nms.no/smafellesskap/

