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Rapport fra digitalt partnermøte 14. april 2021 
i Middle East Council of Churches  
 
 
Berit Hagen Agøy og Guro Almås deltok fra Den norske kirke, i tillegg 
deltok to representanter fra Kirkens Nødhjelp. 
 
Bakgrunn 
Middle East Council of Churches (MECC) er det regionale kirkerådet i 
Midtøsten. Rådet ble etablert i 1974 av de tre kirkefamiliene; den 
evangelikale (protestanter), orientalsk-ortodokse og gresk-ortodokse.  
I 1990 sluttet den katolske kirkefamilien seg til. MECC er den største sammenslutningen av 
kirker i Midtøsten og således svært representativ for de kristne i regionen. MECC har 
hovedkontor i Beirut og regionale kontorer i flere land. 
 
MECC ledes av fire presidenter, en fra hver av kirkefamiliene, og det er tradisjon for at 
stillingen som generalsekretær skifter mellom familiene. Ettersom kirkelederne i Midtøsten 
er menn, er også MECCs presidenter, eksekutivkomite og generalforsamling dominert av 
(eldre) menn (med lange titler). Det har vært en utfordring for MECC å få engasjert 
kirkelederne i organisasjonens arbeid, men de senere årene har de utvist mer eierskap til 
MECC, noe som nok også reflekterer behovet for å stå sammen som kirker i en situasjon hvor 
kårene for kristne i Midtøsten stadig forverres. MECC forsøker å legge til rette for at flere 
ungdommer og kvinner kan delta i arbeidet – og utvikle lederskap. 
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MECC driver med teologisk utviklingsarbeid, interreligiøs dialog og ikke minst et stort 
humanitært arbeid. Det siste skjer i nært samarbeid med ACT Alliance og internasjonale 
organisasjoner. Kirkens Nødhjelp er en av MECCs største økonomiske bidragsytere. 
 
Rundt 2013–16 var MECC nede i en skikkelig bølgedal, med store organisatoriske og 
økonomiske problemer, som bl.a. førte til at internasjonale givere stoppet støtten midlertidig. 
Gjennom et møysommelig arbeid med hjelp av Kirkenes verdensråd og en liten arbeids-
gruppe med utvalgte partnere (deriblant Den norske kirke), klarte man å ordne opp og 
gjenreise tilliten. I 2020 gikk MECC med et lite økonomisk overskudd, noe som vitner om at 
økonomien nå er under kontroll. Inntektene fra partnere i 2020 var omtrent det dobbelte av 
2017, noe som lover godt. 
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Under covid-19-pandemien opplever MECC det samme som andre økumeniske 
organisasjoner, nemlig at medlemskirkene strever med sin lokale hverdag, og at midler og 
engasjement for økumenisk arbeid er vanskelig å prioritere. 
 
Dagens MECC 
MECCs stab gav et solid inntrykk under partnermøtet; sakspirene var utfyllende og 
rapporteringen god. Nå virker det også som om MECC har fått et profesjonelt 
kommunikasjonsarbeid med en informativ hjemmeside, og det sendes ut jevnlige nyhetsbrev. 
De har fått støtte fra KVs kommunikasjonsfolk til å utvikle dette. MECC framstår nå som 
aktive og med et mangfoldig arbeid. Det er selvsagt begrenset hvilket inntrykk det er mulig å 
få gjennom dokumenter og skjermer. Kirkens Nødhjelp som samarbeidet med MECC i det 
konkrete arbeidet, kan nok gi en mer kvalifisert vurdering av hvorledes MECC fungerer i dag. 
 
67 kirkeledere og representanter fra 34 internasjonale og nasjonale organisasjoner fra USA, 
Canada, Europa og Midtøsten var med på partnermøtet. I tillegg deltok MECCs stab og noen 
av lederne. Dette store oppmøtet reflekterer at det er lettere å delta digitalt enn å reise til 
Beirut, men trolig også at MECC fungerer godt under ledelse av den nye generalsekretæren.  
Til tross for den svært krevende situasjonen kirkene i Midtøsten befinner seg i, var det god 
stemning – med glimt av optimisme – under partnermøtet. 
 
Det skulle vært avholdt generalforsamling i 2020, men den er utsatt til høsten 2021 (?), og i 
stedet ble det holdt et møte i eksekutivkomiteen i september i fjor som valgte Michael Abs til 
ny generalsekretær, Han er ortodoks, godt utdannet økonom og sosiolog som kom fra 
akademia. Bakgrunnen hans viste seg i hans interessante kompakte analyser av den politiske, 
økonomiske og sosiale utviklingen i Midtøsten. Han ville nok gjerne forelest lenger for oss 
enn det tiden tillot. 
 
Fra vondt til verre i Midtøsten 
MECCs evangelikale president, Habib Badr, generalsekretær i ACT Alliance, Rudelmar Bueno 
De Faria, og Michael Abs innledet møtet med dystre situasjonsrapporter om utviklingen i 
Midtøsten. Det gjaldt både den generelle utviklingen i regionen – men også forholdene for de 
kristne. De advarte mot å generalisere, for situasjonen varierer svært mye fra land til land. 
Noen fellestrekk er likevel ustabilt og politisk vanstyre, kollaps av håpet om demokrati og 
modernisering etter den arabiske våren, arbeidsløshet, mangel på muligheter for ungdom, 
forverrede kår for kvinner, økning i vold i nære relasjoner og forsterket migrasjon. I tillegg 
kommer klimakrisen  
 
Covid-19 har både synliggjort og forverret problemene. Konsekvensene av pandemien vil 
merkes i årevis; «verden blir aldri den samme som før pandemien». Det er vanskelig å se 
tegn til en positiv utvikling, og Midtøsten befinner seg på mange måter i en krisetid, en 
skjebnetid, uten håp om forbedringer. Koronavaksineringen er så vidt begynt. De religiøse 
lederne spiller en viktig rolle for å opplyse om smittevern og å motivere folk til å la seg 
vaksinere. 
 
Ettersom kristne utgjør en så liten del av befolkningen, merkes det ekstra godt når noen 
reiser bort. Kirkene er svært bekymret for framtiden for det kristne nærværet i Midtøsten, og 
MECC spiller en viktig rolle for å støtte kirkene med å opprettholde virksomheten og gi et 
kristent vitnesbyrd i sine lokalsamfunn, ikke minst gjennom de kristne institusjonene, skole 
og helseinstitusjoner og humanitær nødhjelp. En av kirkens viktigste oppgaver nå er å 
formidle framtidshåp til ungdom og motivere dem til ikke å forlate sine hjemland. En vil 
unngå at Midtøsten tømmes helt for kristne. Reduksjonen av kristne er dramatisk i mange 
land nå.  
 
MECC prioriteringer framover 
Partnermøtet fikk en god gjennomgang om MECCs ulike arbeidsfelt, og på forhånd var både 
en innholdsrik årsrapport for 2020 og et detaljert regnskap sendt ut til partnerne. 
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Generalsekretæren redegjorde for MECC prioriteringer i tiden framover: 
 

1. MECCs identitet og rolle; organisatorisk utvikling, administrasjon og kultur. 
Konsolidering av organisasjonen. 

2. Kirkens vitnesbyrd om verdier. Den «sosiale kapitalen» må bevares om samfunnene i 
Midtøsten ikke skal gå fullstendig i oppløsning. Fastholde kristne verdier samt tillit og 
respekten for menneskerettigheter og bevare sosiale strukturer som binder 
samfunnene sammen, for å unngå oppløsning og konflikter. 

3. Bevare det kristne nærværet i Midtøsten. Bidra til å sikre folk boliger, helse, 
utdanning og arbeid. De kristne utdannings- og helseinstitusjonene er ekstremt 
viktige. Formidle framtidshåp og støtte de kristne slik at de blir værende i regionen. 

4. Støtte til sårbare grupper; utdanning og arbeid for ungdom, likestilling og 
myndiggjøring av kvinner og støtte til migranter og flyktninger. Jordbruket er i 
akselererende krise mange steder pga. klimaendringer og vannmangel, noe som fører 
til matmangel og inntektsfall. 

 
Rollen til partnere 
MECCs generalsekretær understreket hvor viktig støtten fra MECCs internasjonale partnere 
er, både i felten, bl.a. gjennom ACT-samarbeidet, men også den økonomiske støtten, som i 
2020 var på ca. 5 millioner USD. 
 
I 2019 var 98 % av MECCs inntekter fra partnere, nesten ingenting kommer fra medlems-
kirkene. 
95 % av inntektene var øremerkede midler (det meste til humanitær bistand). Det meste 
kommer fra internasjonale kirkelige diakonale organisasjoner. Dette innebærer at MECC har 
en stor utfordring i å bli mer økonomisk uavhengig av internasjonale partere, og det må 
jobbes for å få flere inntekter som er frie midler. 
 
Generalsekretær Abs, som for øvrig gav et meget godt inntrykk, takket partnerne for støtte, 
forbønn og solidaritet. I en situasjon hvor kristne i Midtøsten i økende grad kjenner seg 
presset og sårbare, er fellesskapet i den verdensvide kirken svært viktig for dem. 
 
En viktig påminning for oss! 
 

 
 
 
Partnermøte i koronaens tid  
på Kirkens hus  
 
 
MECCs hjemmeside: https://www.mecc.org 
 
Nederst i fanen NEWS kan en melde seg på 
nyhetsbrevet. 
 
 
 

 
 
 
  
Berit Hagen Agøy, 16.04.21 
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