
Millioner trenger hjelp

Midtøsten har vært preget av konflikter på mange nivåer, og preges av 
store utfordringer med flyktninger, økonomi, og menneskerettighetsbrudd.

Koronapandemien har forsterket disse utfordringene, og millioner av mennesker er avhengig av 
humanitær bistand for å få dekket sine grunnleggende behov. Hvis den negative 
trenden ikke endres, kommer over 45 millioner mennesker i regionen til å trenge en 
eller annen form for assistanse.

Kristne møter motstand på flere måter, som for eksempel trakassering fra myndigheter. Det 
kan være alt fra byråkrati som legger hindringer i veien for kirkebygg, til konvertitter som blir 
forfulgt og fengslet. Kvinner er spesielt truet av å bli drept på grunn av skammen omvendelsen 
har ført over familien. NMS sine partnere i Midtøsten jobber blant annet med konflikt, 
kjønnsbasert vold og menneskerettigheter.

En av våre partnere er den internasjonale tv-kanalen SAT-7 som har et prosjekt som heter 
«Current Affairs». Her fokuseres det på minoriteters rettigheter, og holdningsskapende arbeid 
hvor målet er fredelig sameksistens mellom majoritet og minoritet i Midtøsten. Særlig de 
kristne er en utsatt minoritetsgruppe.

I Pakistan støtter NMS menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS. De gir gratis rettshjelp til 
utsatte minoriteter som møter vold i samfunnet, og urettmessig behandling i rettssystemet. Et 
eksempel er denne historien:

«Nadia er en ung muslimsk dame som forelsket seg i en kristen mann som jobbet i huset til 
foreldrene hennes. Da det ble kjent, ble familien veldig sinte. De truet henne og hun flyttet inn 
til familien til kjæresten. Etter en tid hadde gått, innkalte Nadias mor henne og mannen til et 
forsoningsmøte på et offentlig sted i byen. Dessverre var det en sammensvergelse og da de 
ankom plassen, åpnet faren og broren til Nadia ild. Ektemannen ble skutt ti ganger og døde. 
Nadia ble skutt seks ganger, men overlevde. Hun var lenge på sykehuset. Legene ville ikke 
hjelpe henne med det første, siden dette var en politisk sak, og de var redde. CLAAS overbeviste 
legene og hjalp med å betale regningene fra sykehuset og ga henne beskyttelse ved å gi henne 
et tilfluktssted.»

Middle East Concern er en annen menneskerettighetsorganisasjon NMS har som partner. 
Prosjektet vi støtter heter «Assistance to persecuted Christians». Det hjelper forfulgte kristne 
med et spesielt fokus på kvinner og barn, som tilfluktsted, advokater, praktisk assistanse 
(mat, medisiner), bønn, rådgivning eller flukt innad i regionen eller ut av regionen.
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Illustrasjonsfoto tatt i nabolaget til et diakonalt 
senter i Kairo. Senteret ligger i en fattig bydel og 
tilbyr blant annet helsetjenester, yrkesopplæring, 
barnehage og søndagsskole. Foto: Marit Mjølsneset
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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.

NMS støtter den kristne TV-stasjonen SAT-7 i Midtøsten. SAT-7 driver, blant annet, et prosjekt som heter 
«Current Affairs». Her fokuseres det på minoriteters rettigheter, og holdningsskapende arbeid hvor målet er fredelig 
sameksistens mellom majoritet og minoritet i Midtøsten


