
Informasjon fra Laos

Mangler vei, vann og skole - men landminer er det nok av

Det lille landet Laos mellom Thailand og Vietnam er ett av de fattigste landene i Asia. Her finner vi over 100 urfolksgrup-
per, og særlig blant urfolksgruppene lever mange under fattigdomsgrensen 

Preget av krigen

Under borgerkrigen i landet holdt flere av urfolksgruppene med kongen, som også ble støttet av USA. Kongen tapte der-
imot krigen, og det har disse gruppene fått lide for siden 1975. Det kommunistiske styret som tok over makten har holdt 
dem nede ved å unndra dem rettigheter og ved høy grad av diskriminering.
I tillegg er Laos er et av verdens mest bombede land. 80 millioner bomber ligger udetonert etter Vietnamkrigen. Det gjør 
det vanskelig å dyrke jorden. 

Jentene må hente vann

Urfolkene bor i små fjell-landsbyer. Landsbyene ligger langt fra hverandre og det er dårlig infrastruktur. 22 % bor i lands-
byer uten veiforbindelse.  Mange av landsbyene har verken tilgang på rent vann eller skole. 
Barna, og særlig jentene, bruker dagen til å hente vann i stedet for livsviktig skolegang. Det tar hele dagen og kan i tillegg 
være livsfarlig. Med tunge bøtter må de gå flere kilometer på stier i minelagte områder for å hente vann til familiene sine. 
Uansett hvor mye de bærer, blir det aldri nok til både klesvasken, kroppsvask og grønnsakshagen. De får små avlinger og 
for lite mat.  

Inkludert i kirken 

Kirken i Laos har vært flinke til å innlemme urfolkene i kirken. I flere menigheter brukes også lokalspråket i guds-
tjenestene. Sammen med NMS jobber kirken i Laos for at flere av de avsidesliggende landsbyene skal få tilgang til vann. 
Da får barna tid til å gå på skole i stedet for å hente vann. Hvis landsbyen ikke har skole fra før blir det også bygget skole 
til barna. På den måten får alle i landsbyen et bedre og tryggere liv med mindre fattigdom.  Tilgangen på vann forandrer 
menneskers liv! 
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FORSLAG TIL FORBØNN FOR LAOS

Herre, vi takker og ber deg for Laos evangeliske kirke og for det viktige arbeidet som skjer blant urfolksgruppene. Vi ber 
spesielt for avsidesliggende landsbyer der befolkningen lever i fattigdom fordi de mangler vann og barna ikke får gå på 
skole. La arbeidet med å legge vann til nye landsbyer og å sette opp nye skolebygg lykkes!
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for modige kristne i Laos som følger deg, og for den positive utviklingen som har vært i landet. Nå er 
det blitt lettere å være kristen i Laos. Vi ber deg om at denne gode utviklingen må fortsette. Vi ber om et godt forhold 
mellom myndighetene, kirken og NMS.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi for prosjektleder Khampeng Mitpasa og de andre som er med på arbeidet vi støtter i Laos. Vi ber om at lande-
grensene må åpne seg etter pandemien, slik at Laos-misjonær Tor Helge Brandsæter igjen kan besøke Laos. Takk for at vi 
kan legge alt arbeid vi støtter i Laos i dine hender.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen
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Disse bildene 

er nylig tatt av vår 

prosjektleder i Laos,

 Khampeng Mitpasa 




