Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés
Sajcabajá i Guatemala
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Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet
begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene våre bor i San Andrés Sajcabajá.
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San Andrés ligger på en høyslette ca 250 km nordvest for hovedstaden Guatemala by. Klimaet er
tropisk med relativt mye nedbør, særlig fra
juni til oktober. Høydeforskjellen på den
dyrkbare jorda varierer mye. Området er
hovedsakelig befolket av indianske
quichébønder. Mange er også dyktige
kunsthåndtverkere. Jorda er til dels karrig
og lite egnet for dyrking, noe den likevel
må tjene til for at folk i det hele tatt skal
overleve. Det er dårlig vanntilførsel i
området og store problemer med
avskoging. Mange tvinges til å reise til de
store farmene sør i landet for å ta seg
sesongarbeid under elendige forhold.
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Da vi ble kjent med vennene våre, var det
fortsatt krig. Mange av barna mistet
fedrene sine og kvinnene mistet mennene
sine. Barn, ungdom og voksne levde under
ekstremt vanskelige forhold. Mange
kvinner var blitt alene med barna sine, de
var redde for framtida, redde for ikke å ha
nok mat, redde for å miste barna, redde for
livet sitt. Noen kvinner begynte å snakke
sammen. De visste at hvis kvinnene og
barna organiserte seg, var de mindre
alene og kunne hjelpe hverandre. En av
kvinnene heter Rosalina. Det var hun som I
1989 besøkte Paulus kirke og spurte oss
om vi ville være deres venner.
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Hun samlet mange kvinner i grupper over store deler av landet
I San Andrés er det nå ca
500 kvinner som er
organisert i Conavigua.
Det begynte med en
drøm om en bedre
framtid for barna og for
dem selv. Kvinnene
drømmer fortsatt om at
barna skal få nok mat, at
de kan være trygge, få
skolegang, at de får nok
jord til å dyrke maisen
sin, at frukttrærne
blomstrer, og at det de
sår og planter skal gi god
avling. De ønsker seg
rent vann og elektrisitet.
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Da kvinnene begynte å
komme sammen for å
tenke på barnas og
familienes framtid, ble de
selv inspirert til å lære.
De ønsket seg
alfabetisering, mer
kunnskap om hvordan et
samfunn fungerer og om
hva som skal til for at også kvinnene kan være med å styre. De kjemper for bedre kvinnehelse og for
at det skal bli tryggere å føde barn. De trenger kvalifiserte jordmødre og bedre helsetilbud både for
mor og barn.
Da vennskapet vårt ble etablert for 25 år siden, var det fortsatt krig og barna tegnet militærfly, bomber
som traff husene deres, soldater med gevær og hus som stod i brann. Nå tegner de skoler, lekende
barn, kyllinger, mais og trær med frukt.
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Mayaene er et svært religiøst folk.
Da spanjolene kom og kristnet
mayaene, var det med ordene “bli
døpt eller dø”. Dette er
bakgrunnen for at de i mange
hundre år har levd med sin tro og
utført sine ritualer i det skjulte. Nå
tar mayaene sin religion og sine
tradisjoner tilbake. Det er en viktig
del av deres arbeid med å kjenne
seg som et stolt folk og for å ta
tilbake sitt menneskeverd. Det er
naturlig for mange å praktisere
både mayaritualer og ritualer i den
kristne kirke. Vi i Paulus menighet
opplever det som et privilegium å
ha venner i San Andrés Sajcabajá.
Det er vennskapet vårt som er det
viktigste, men venner gir hverandre
også gaver.
Paulus menighet har de 4-5 siste årene støttet Conavigua I San Andrés Sajcabajá for
at kvinnene kan møtes og lære om lederskap og deltagelse i samfunnet. Den økonomiske støtten fra
Paulus er øremerket til å dekke kost og transportutgifter for kvinnene i forbindelse med kursene.

Vennskapet vårt er organisert gjennom Vennskap Nord-Sør. For noen år siden utarbeidet Vennskap
Nord-Sør nye retningslinjer for alle vennskapene i organisasjonen. Begge parter i vennskapet, det vil
si Conavigua i San Andrés Sajcabajá og Paulus menighet, skulle bli enige om temaer som begge
skulle arbeide med på hver sine steder.
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I 2010 møttes vi i Guatemala og kom fram til tre felles temaer som vi ønsket å jobbe videre med:
1) Spiritualitet
2) Kampen/arbeidet for å avskaffe vold mot kvinner
3) Miljøvern
I november 2011 hadde vi vår første workshop I San Andrés Sajcabjá. Målet var utveksling av
erfaringer fra arbeidet med våre felles temaer. Conavigua har en sentral rolle i kampen for

kvinnerettigheter og i kampen mot vold. Vi fikk ny kunnskap om at organisasjonen ofte spiller en viktig
rolle både når det gjelder traumeterapi, megling og som “krisesenter” for sine medlemmer. Vi fikk
også vite at kvinnene hadde gjennomført mange kampanjer for søppelhåndtering i lokalmiljøet – etter
hvert med støtte fra lokale
myndigheter. De jobbet også med
kontinuerlig holdningsarbeid for
resirkulering av søppel. Vi fikk
dessuten ta del i en tradisjonell
maya-seremoni.
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I begynnelsen av juni 2012 fikk vi
i Paulus menighet for første gang
besøk av tre fra San Andrés
Sajcabajá; Andrea, Isabel og
Maria. De kom sammen med
lederen av Conavigua i
Quichéregionen, Maria Canil. Vi
hadde fortsatt fokus på våre felles
temaer og denne gangen med
utgangspunkt i vår lokale
virkelighet på Grünerløkka. De
var med på lokal miljøfestival,
besøkte gjenbruksstasjon,
krisesenter og traumeterapeut. Vi
hadde også festgudstjeneste i
Paulus kirke med fokus på våre
felles temaer. Mayatroens respekt for vår felles Moder Jord var også et sentralt element i
gudstjenesten.
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Da vi igjen besøkte våre venner I San
Andrés Sajcabaja i april 2013, ble vi
enige om at en viktig framtidsvisjon nå
måtte være å inkludere ungdommer i
det framtidige samarbeidet mellom
Conavigua i San Andrés Sajcabaja og i
Paulus menighet.
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Dette var utgangspunktet vårt da 6
medlemmer fra Guatemalautvalget i
Paulus/Sofienberg menighet på nytt
besøkte våre venner i Guatemala og
San Andrés Sajcabajá 26. oktober - 3.
november i år. I tillegg til at vi møtte
kvinner fra ulike lokallag og mange av
deres ledere, hadde vi også en viktig
samling med barn og ungdommer i
San Andrés. Både miljøvern og like
rettigheter/muligheter til f.eks.
utdanning for gutter og jenter var
temaer som opptok ungdommene.
Ungdommene vi møtte hadde en sterk
mayaidentitet.
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I forbindelse med dette siste
vennskapsbesøket var det også viktig
å markere at Hanne Slåtten nå er ny
prest i vår menighet og at Grete Hauge
har gått ut av sin sogneprestrolle og
inn i rollen som frivillig i
guatemalavennskapet. Grete har
representert kontinuitet i vennskapet
gjennom 25 år. Overgangen ble
høytidelig markert både med taler,
gaver og med en sterk mayaseremoni.
Dette siste besøket markerte en
overgang og et generasjonsskifte. Det
var derfor svært viktig at også yngre
medlemmer fra menigheten var med denne gangen.
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Guatemalautvalget i Paulus/Sofienberg menighet har en framtidsvisjon om i større grad å inkludere
våre ungdommer i vennskapsarbeidet. Vi ønsker å introdusere vennskapet og våre felles temaer i

konfirmantundervisningen. Gjennom dette håper vi at ungdommer i menigheten får en større
forståelse av hva solidaritet innebærer på tvers av kultur, tro og landegrenser. Vi har et håp om at
neste vennskapsbesøk kan være at ungdommer fra San Andrés Sajcabajá kommer hit til oss.
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