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DEN NORSKE KIRKES GLOBALE 

URFOLKSARBEID  

«Fortellingen om urfolk er en 

historie om handlekraft. De 

folkene som verden for 100 

år siden trodde var dømt til å 

forsvinne, reiste seg mot alle 

odds og ble en stemme i det 

internasjonale samfunnet» 

      - Tore Johnsen,                                      

  generalsekretær i Samisk kirkeråd 

Sammen om misjonerende menigheter 

hvor evangeliet frigjør mennesker 

og utruster dem til å dele troen 

i nærvær, handling og ord 

lokalt og globalt 

Ecuador.  Foto: Hans Thore Løvaas 
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«HVA VIL  DU JEG SKAL GJØRE FOR DEG ?»   

Et urfolksperspektiv på misjon 

————  

Hvorfor ikke hoppe i det med en gang: Kombinasjonen «misjon og urfolk» klinger ikke 

godt i mange urfolkssammenhenger. Nettopp derfor er det verdifullt at norske              

misjonsorganisasjoner bevisstgjøres på egne urfolksrelaterte prosjekter, slik det gjøres i 

denne brosjyren.  

Siste århundrers kristen misjon var ofte preget av 

sterke bånd til kolonimakt og vestlig sivilisasjon, og 

av en fordømmende holdning til fremmede folks  

kulturtradisjoner. I senere tiår har viktige selv-

ransakelsesprosesser funnet sted hos mange, 

også i lys av Kristus selv. 

Når Gud skal gjenreise alle menneskers i sitt bilde, 

skjer det som en guddommelig handling med sterkt 

rotfeste i samfunnets ytterkant.  

Kristus representerte en «mission from the margins».  

Verdens urfolk utgjør i dag over 300 millioner mennesker 

Antakelig representerer man over halvparten av menneskehetens språklige mangfold, 

men er blant verdens mest sårbare folk og kulturer. Som regel tilhører man samfunnets 

mest diskriminerte, og ikke sjelden er det sterkt press på deres tradisjonelle land-

områder på grunn av økonomiske og industrielle interesser.  

Fortellingen om urfolk er samtidig en historie om handlekraft 

De folkene som verden for 100 år siden trodde var dømt til å forsvinne, reiste seg mot 

alle odds og ble en stemme i det internasjonale samfunnet. Statene strittet lenge mot å 

anerkjenne urfolk som selvstendige folk («peoples»), og omtalte dem heller som 

«urbefolkninger» - på engelsk «indigenous populations» eller «indigenous people»  

(uten «s») - altså som en mer tilfeldig befolkning. Vedtaket av FNs Erklæring om urfolks  

rettigheter i 2007 innebar en endelig anerkjennelse av at urfolk er folk i folkerettslig  

forstand, med bærere av selvbestemmelse.  

Jesus utførte ikke det 

guddommelige 

oppdraget i allianse med 

samfunnets mektige 

interesser, men snarere i 

solidaritet med de fattige 
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«Herrens Ånd 

er over meg, 

for han har 

salvet meg til å 

forkynne et 

godt budskap 

for fattige. Han 

har sendt meg 

for å rope ut at 

fanger skal få 

frihet og blinde 

få synet igjen, 

for å sette un-

dertrykte fri og 

rope ut et nå-

dens år fra 

Herren». 

Lukas 4, 18-19 

I dag er urfolk også en stemme innenfor kirkene selv 

Samisk kirkeråd har som Den norske kirkes organ for urfolksspørsmål del-

tatt i økumeniske urfolksnettverk siden midten av 1990-tallet, særlig i til-

knytning til Kirkenes verdensråd (KV). I inneværende programperiode 

(2014-2021) er KVs urfolksarbeid organisert som et «økumenisk initiativ» i 

samarbeid med det globale økumeniske urfolksnettverket. Dette arbeidet 

handler både om å mobilisere kirkene som en solidaritetsbase til støtte for 

urfolks rettigheter og livsvilkår, samt om å styrke urfolks egne arenaer og 

muligheter for selvdefinering og selvrepresentasjon i og overfor kirkene.   

Kristne kirker representerer på verdensbasis betydelige globale nettverk 

med en sterk solidaritetsimpuls motivert av evangeliet selv. Stor grad av 

lokal utbredelse kombinert med utviklede organisasjonsstrukturer og ofte 

en tydelig samfunnsstemme, gir kirkene stort potensiale som aktører for 

rettferdighet, fred og forsoning.   

 

Min drøm er at kristen misjon kan representere et ydmykt, 

medvandrende og myndiggjørende nærvær blant urfolk. 

 

Da folkemengden foran Jesus ba den blinde mannen utenfor Jeriko om å 

tie stille, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jeg tror 

urfolk ofte opplevde kirken som folkemengden foran Jesus. Men hva skjer 

idet man får et møte med Kristus som spør: 

«Hva vil du jeg skal  gjøre for deg?»     

 

Tore Johnsen, generalsekretær 
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Misjon er fellesskap, det er å gi og å ta imot 

—— 

Alle har noe å bidra med i det å forstå mennesker i relasjon til Gud og omverdenen. 

Mange urfolk har for eksempel en forståelse av verden og naturen som er et viktig  

alternativ til den rådende i Vesten i dag.  

Misjonsorganisasjonene driver et mangfoldig arbeid i alle deler av verden. Det er en 

virksomhet som er motivert ut fra kallet om å følge Jesus og dele vår tro med alle        

folkeslag i ord og handling. Eksempler på arbeidsområder er lederutdanning, bibel-

undervisning, jobbetablering, menighetsbygging, matsikkerhet og hiv/aids-arbeid. De 

fleste er involverte i urfolksprosjekter. Urfolks rettigheter er under press. Det dreier seg 

om rettigheter til jord og land, og marginalisering av språk og kultur. Solidaritet med  

urfolk og de utfordringene de står i er et kall til den verdensvide kirke. 

Fra fornedrelse til forsoning 

Misjonshistorien forteller oss at misjon ikke alltid har vært basert på solidarisk praksis. 

Misjonsvirksomhet som var preget av ønsket om å «sivilisere» andre folk resulterte ofte i 

fornedrelse, overgrep og voldsbruk. I dag er misjonsforståelsen en annen, med et særlig 

fokus på global diakoni, forkynnelse og kamp for rettferdighet. Denne presentasjonen 

viser eksempler på misjonsprosjekter som har en tydelig urfolksdimensjon.  

Bolivia.  Foto: Misjonsalliansen 
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Hvem er urfolk? 

—— 

Det finnes ingen internasjonal anerkjent definisjon av urfolk, men 

det er enighet om generelle kjennetegn. Ut fra Den internasjonale 

arbeidsorganisasjonens konvensjon nr.169, om urfolk og stamme-

folk i selvstendige stater beskrives urfolk på følgende vis: 

 Urfolk er, med få unntak, ikke det dominerende folket i det stor-

samfunnet som de er en del av, selv om de som oftest er den folke-

gruppen som bebodde området før de nåværende statsdannelser. 

 De har som regel en egenartet kultur basert på miljø og natur-

ressursene. 

 Kulturen skiller seg sosialt, kulturelt og/eller språklig fra kulturen 

til den dominerende befolkningen.  

Urfolk har en sterk og historisk tilknytning til sine tradisjonelle land-

områder, men disse folkenes bruksrett og eiendomsrett til egne 

landområder er ofte ikke anerkjent av myndighetene og andre  

interesser. Urfolk utgjør om lag 350 millioner mennesker som lever i 

70 ulike land. Urfolk har i mange tilfeller opplevd å bli fortrengt eller 

tvangsflyttet fra sine tradisjonelle områder, og historien forteller om 

flere alvorlige menneskerettighetsbrudd mot urfolk. Misjons- og  

bistands-organisasjoner kan oppleve det vanskelig å profilere  

urfolksrelaterte prosjekter fordi urfolks rettigheter er politisk sensitivt 

i landet. Trykket og overgrepene fra storsamfunnets er nettopp  

hovedårsaken til at urfolk trenger spesiell oppmerksomhet. 

Samarbeid menighet og misjon presenterer her 8 prosjekter fra 

5 av sine 7 organisasjoner.  God lesning! 

 

 

«Det dere gjorde 

mot én av disse 

mine minste søs-

ken, har dere gjort 

mot meg».  

Matteus 25,40 

 

 

 

 

«Kom og hør, dere 

folkeslag, lytt dere 

folk! Jorden og alt 

som fyller den, skal 

høre, verden og alt 

som spirer der!» 

Jesaja 34,1 

Bolivia.  Foto: Misjonsalliansen Etiopia.  Foto: NMS Mali.  Foto: NMS 
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KINA / TIBET 

—— 

 

Tibetanerne er et eget  

folkeslag med eget språk og 

identitet. Mange tibetanere 

lever av å drifte egne småbruk. De får melk og kjøtt 

fra jak-kveg, sauer, geiter og hester.  

Gjennomsnittshøyden i landskapet er 4.900 moh. 

Tibet er sterkt preget av tibetansk buddhisme. Klostrene har opp gjennom tiden spilt 

en stor rolle i samfunnets oppbygning. Kinas forhold til Tibet har skapt en serie  

konflikter. Tibet ble innlemmet i Folkerepublikken Kina i 1950. Tilstrømning av kinesere 

og innflytelsen av kinesisk politikk er stor de siste årene.  

Mennesker og miljø 

Det tibetanske platået er vannkilden til 40 prosent av jordens befolkning. Rask ned-

smelting av de store breene fører til flom på kort sikt og frykt for vannmangel for flere 

hundre millioner mennesker på lang sikt. Gjennom «Plateau Perspectives» (PP) er  

HimalPartner engasjert i å bidra til bedre forvaltning av et stort naturreservat i området, 

til beste for mennesker og miljø.  

Samfunnsbasert øko-turisme 

Myndighetene ønsker nå at store områder av det tibetanske platået skal utvikles med 

økoturisme. PP arbeider for å påvirke økoturismen i en retning som både tar vare på 

miljøet og gir lokalsamfunnet en økonomisk gevinst. Det er et mål at lokalbefolkningen 

skal ha eierskapet og at satsingen innen økoturisme vil bidra til lokal utvikling og større 

medbestemmelse over egen fremtid.  

 

Naturreservat 

Et av verdens største naturreservat ligger i dette området. PP er blitt bedt om å bistå 

de kinesiske myndighetene med å få til en god drift av et naturreservat gjennom  

opplæring og utrustning av lokale tibetanske viltvoktere og foreninger. Det over-

ordnede målet for PP sitt arbeid er at nomadene skal bli sett på som en del av  

løsningen for en bærekraftig forvaltning.   

 

Folketall: 2,5 millioner 

Urfolk: 85 % tibetanere 

Prosjekt: Mennesker og miljø 
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  NEPAL 

 —— 

 

Nepal er en innlandsstat i Himalaya på det indiske subkontinentet. I utstrekning er  

Nepal et lite land, men her finner vi den største høydeforskjellen i verden, fordi Nepal 

strekker seg fra lavlandsområder (90 moh) og helt til toppen av Mount Everest (8848 

moh). Nepal er berømt for vill og vakker natur, mange verdifulle gamle minnesmerker, 

og en svært mangfoldig befolkning som snakker over 100 språk og har bevart mye 

gammel og tradisjonell kultur.  Den nepalske hinduismen er blandet med buddhisme.  

I 2015 var det et stort jordskjelv i landet med store ødeleggelser. Landet har den  

senere tid vært preget av mye politisk uro.  

Mental helse 

Det er anslått at 20 % av Nepals befolkning lider av 

mentale forstyrrelser. Mange er preget av sosial 

diskriminering, urettferdighet, fattigdom og post-

traumatiske lidelser etter ti års borgerkrig. Spesielt 

kvinner i fruktbar alder er hardt rammet; 16 % av 

alle dødsfall i denne gruppen skyldes selvmord.   

 

Det trengs utstrakt opplæring for å lære mer om symptomer for mentale lidelser.  

Mange har en fysisk lidelse som kan være utløst av psykisk sykdom eller belastning.  

I et samfunn der mentale lidelser i så stor grad er forbundet med frykt og skam, er det 

viktig med opplysning for å motvirke stigmatisering og diskriminering. Dermed kan de 

som lider og de pårørende våge å stå fram og søke hjelp. Det er vanlig å gjemme bort 

mennesker med mentale lidelser. Man låser dem ofte inne, og begrunner det med 

egen og andres sikkerhet.  

 

Faggruppe for mental helse 

Med støtte fra Digni har HimalPartner etablert en faggruppe for mental helse i Norge 

og, sammen med United Mission to Nepal, initiert et tverrfaglig nettverk for mental  

helse i Nepal. Både i Norge og i Nepal står bevisstgjøring sentralt. I tillegg er mange 

av prosjektene rettet mot å ivareta mennesker og sikre deres verdighet og skape et 

varmere samfunn.  

Folketall: 31 millioner 

Urfolk: 50 % - 50-60 urfolks-

grupper, blant annet Gurung, 

Magar og Sherpa. 

Prosjekt: Mental helse 
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 BANGLADESH 

 —— 

Bangladesh består av deltaområdene til elvene Ganges og  

Brahmaputra. India omkranser landet på alle kanter, bortsett fra et 

lite område helt i sørøst som grenser til Myanmar (Burma). 

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land og samtidig et av verdens fattigste.  

Det ligger svært utsatt til for å bli rammet av  

naturkatastrofer som flommer og sykloner.  

Om lag 90 % av befolkningen er muslimer,  

omkring 10 % er hinduer.  

Urfolk 

90 % av landet består av lavland med vidstrakte 

deltaområder som aldri når over 10 moh. 

De eneste høydedragene ligger nordøst 

i landet. Det er også her storparten av 

urfolksgruppene bor.   

Urfolk i Bangladesh opplever diskrimine-

ring i samfunnslivet. En av konse-

kvensene er at de blir presset til å pant-

sette sine jordeiendommer. Dette  

prosjektet gir støtte til urfolk i form av 

praktisk yrkesutdanning, mikrokreditt og 

hjelp til å beholde pantsatt jord.  

Prosjektet har en rettighetsbasert tilnær-

ming og mobiliserer lokalbefolkningen til 

å stå opp for sine rettigheter og bedre 

sine levekår.  

 

Normisjon jobber blant annet med å  

styrke rettighetene til minoritetsgrupper 

som blir utsatt for diskriminering og land-

grabbing (landrov). Man driver også ak-

tiv lobbyvirksomhet mot myndighetene. 

Lokale santal-ledere beskylder for eksempel bengalere for å forsøke å rane til seg land 

som har tilhørt santalene i lang tid.   

Bibeloversettelse og kristen lederutvikling er også en viktig del av aktivitetene. 

 Folketall: 169 millioner 
Urfolk: 1,5 %  hvorav omkring 
45 urfolksgrupper, bl.a.  
santaler, garoer og khasier. 
 
Prosjekt: Urfolks rettigheter 

    Foto: Sunniva Vikan 
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KINA 

—— 

Kina er verdens mest folkerike 

land. Myndighetene bruker betegnelsen kineser om 

enhver person uavhengig av etnisitet som er  

hjemmehørende innenfor Kinas grenser. Imidlertid 

er det en rekke ulike etniske og språklige grupper. 

Majoritetsbefolkningen kalles han og utgjør 91 % 

av folket. 56 etniske grupper har status som nasjo-

nal minoritet, og teller til sammen 106 mill. men-

nesker. Mange av dem er bosatt i grenseområder 

som er rike på naturressurser.  

Miao 

Folkegruppen miao er en av de store minoritetsgruppene i Kina med nærmere 9 mill. 

mennesker. Det er også 2 mill. miao utenfor Kina, særlig i Vietnam, Laos, Myanmar, 

Thailand og Kambodsja.  

De fleste er fattige bønder med lite utdannelse. 

Disse er ofte bosatt på åsrygger og fjell med skrinn jord. I 1899 startet tidlige misjon-

ærer en skole blant miao i Yunnan-provinsen. Det ble starten på deres eget skriftspråk 

og egen kirke. I dag er ca 30 % av miao i Yunnan kristne. De har en rik musikk- og 

håndarbeidstradisjon som de er 

stolte av. Sang- og kor-

tradisjonen er helt spesiell. 

Areopagos arbeider tett sammen 

med et kultursenter i provins-

hovedstaden Kunming, TCG  

Nordica. De støtter miao-

landsbyene ved kulturturisme, der 

både kinesere og vestlige turister 

besøker landsbyene, bor og ar-

beider sammen med lokale miao-

bønder. TCG Nordicas danse-

avdeling støtter også miaofolkets 

utvikling av sang og musikk. 

Folketall: 1`367 millioner 

Urfolk: 7 %. Det er omkring 36 
urfolksgrupper, bl.a. zhuang, 
uighur, miao, tibetan. 

Prosjekt: Bevare miao-kulturen 

  

Foto: Olav D. Svanholm 
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ECUADOR 

—— 

Ecuador er et land ved ekvator nordvest i Sør-Amerika.  

Befolkningen i landet er preget av etnisk mangfold. Urfolket er en 

samling av mange ulike grupper indianerfolk hvor majoriteten snakker ulike dialekter 

av kichwa. Flest urfolk bor i fjellet, mange små grupper lever i jungelen. Spansk er 

offisielt språk i landet. 

Ecuador ble i sin tid innlemmet i inkariket. Midt på 1500-tallet kom spanske erobrere 

og overtok herredømmet. Fra 1830 var Ecuador selvstendig.  

De siste årene har mange ecuadorianere emigrert til USA og Europa. Mellom 1996 

og 2001 reiste mer enn 8 % av arbeiderne ut av landet.  

Tamboskolen 

Mange av indianerbarna som vokser opp i Cañardalen  

i Andesfjellene i Ecuador har opplevd at foreldrene  

har reist til USA for å søke lykken. Oppvekstmiljøet  

er derfor krevende og preget av stor rotløshet.  

En evangelisk stiftelse driver et skolesenter her med 

støtte fra Normisjon. Skolen (fra førskole til videre-

gående skole) heter Mushuk Kawsay, som betyr  

«nytt liv» på lokalspråket kichwa. I Norge omtaler vi 

skolen som Tamboskolen.  

Tamboskolen drives ut fra kristne grunnverdier, men er i hovedsak styrt av det  

offentlige, og inngår dermed i den statlige undervisningen i Ecuador. Elevene får  

undervisning på språkene kichwa, spansk og engelsk. Skolens ledelse er opptatt av  

å gjøre elevene stolte av sitt folks kultur. Samtidig må de lære barna om hvordan 

mange foreldre lever et helt annet liv i USA. 

Støtte fra Norge gjør interkulturell undervisning mulig 

Givere fra Norge bidrar til kompetanseheving for lærere og støtte til egen skoleprest. 

Det gir også bidrag til de som ikke selv har mulighet til å betale for skoletransport, 

skolemateriell, uniformer og støtte når elevene blir syke og trenger lege. 

 

 

Folketall: 15 millioner 

Urfolk: 25 %. Omkring 

14 urfolksgrupper, 

bl.a. kichwa, shuar 

Prosjekt: Tamboskolen 
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BOLIVIA 

—— 

 

 

Bolivia ligger midt i Sør-Amerika, et land uten kystlinje. Bolivia har blant annet  

befolkningsgruppene quechua (30 % av befolkningen), 

aymara (25 %) og afrobolivianere.  

Før kolonitiden hørte høylandet og de høyereliggende 

jungeldalene til inkariket. Jungelen var bebodd av ulike 

etniske grupper med mindre kontakt med omverdenen. 

Med spanjolenes ankomst ble mestisene (blanding av 

urinnvånerne og europeerne) den største demografiske 

gruppen. I 2005 skapte Evo Morales historie ved å bli 

den første presidenten i landets historie som er urinnvåner. 

Landet er et av kontinentets fattigste på tross av store forekomster av naturressurser. 

Bolivia preges av stor variasjon i topografi og natur: Høysletten Altiplano (3600– 

4000 moh), de jordbruksrike dalene som utgjør overgangen fra høyfjell til lavland, og  

Amazonasjungelen i nord. 

Misjonsalliansen 

Misjonsalliansens prosjekter i Bolivia retter seg hovedsakelig mot den indianske  

aymara-befolkningen. Det legges til rette for en integrert og bærekraftig utviklings-

prosess, hvor befolkningen selv tar ansvar for å forbedre sin egen livssituasjon. 

Vann 

Rent drikkevann er et grunnleggende behov for alle mennesker. Vann, helse og miljø 

henger tett sammen. Misjonsalliansen arbeider for å sikre tilgang til rent vann, både 

for skoler, landsbyer og husholdninger. Først og fremst er vannprosjektene rettet mot 

fattige mennesker på landsbygda, som mangler tilgang på rent drikkevann eller som 

opplever lange tørkeperioder hvor naturlige vannkilder forsvinner. Å ha kontroll på 

egen jord og egne vannkilder er viktig for aymara-indianerne. 

I enkelte områder bygges det også vanningsanlegg for åker og drikkevannsanlegg for 

dyr, slik at bønder kan øke produksjonen sin og dermed også inntekter. 

 Folketall: 10 millioner 

Urfolk: 62 %. Omkring 

36 urfolksgrupper, 

bl.a. aymara,  quechua 

Prosjekt: Rent vann 
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Folketall: 17 millioner 

Urfolk: Usikker definisjon  mellom 

urfolk/etnisk gruppe 

Prosjekt: Arbeid blant fulanier 

  

MALI 

—— 

 

 

Mali er en innlandsstat i Vest-Afrika hvor store de-

ler er ørken og halvørken. Landet er tidligere 

fransk koloni som ble uavhengig i 1960. Fra 2012 

har det vært krig og uroligheter i Nord-Mali mot 

ulike tuaregiske og islamistiske opprørsgrupper. 

Innenfor Malis grenser bor det mange ulike  

folkeslag som alle har hvert sitt språk og hver sine 

tradisjoner. 

Religiøs tilhørighet: muslimer 90 %, lokale religioner 5 %, kristne 5 %. 

Fulani 

I Mali er det omkring 3 millioner fulanier. Fulaniene er blant de mest marginaliserte  

folkeslagene i landet, med dårlig tilgang på helsetjenester og skoletilbud. NMS startet 

sitt engasjement i Mali i 1986 og målet for arbeidet er både å etablere en fulanitalende 

kirke og å bidra til bedre levekår. 

Evangelisering 

 Utarbeidelse av evangeliseringsmateriell 

 Produksjon av kristne radioprogram 

 

Bedre levekår 

 Kamp mot omskjæring: Rundt 90 prosent av kvinnene i Mali er omskåret. Nå sier 

stadig flere at de ikke vil omskjære sine døtre. 

 Jobbetablering: Etablering av kvinnegrupper som jobber med inntektsbringende 

tiltak, kvinnene får små lån som gjør at de kan starte med salg av diverse varer  

eller oppdrett av dyr. 

 Grønnsakhager og kornbanker: Etablering av grønnsakhager der det dyrkes  

næringsrike grønnsaker mange ikke kjente til fra før, hele familien få et bedre  

kosthold samt inntekter av salg. Kornbankene sikrer tilgang til korn hele året. 

 Leseopplæring. Kurs for voksne, over 60 prosent er analfabeter 
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Etiopia.  Foto: NMS 

Mali.  Foto: NMS 
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ETIOPIA 

—— 
 
Etiopia ligger på Afrikas horn, 
nordøst i Afrika. Landet har ikke 
kyst. Etiopia har aldri vært kolonisert av europeiske stater, og  

keiserriket Etiopia varte fra omkring 1270 til det ble styrtet i 1974 av den marxistiske 
militærjuntaen Derg som satt fram til 1991.  
 
I alt finnes det mer enn 90 etniske grupper i 
Etiopia og nesten like mange språk.  
Tradisjonelt har amharer og tigreanere vært 
de statsbærende og landeiende folke-
gruppene i Etiopia, mens oromoere er den 
største. Menneskerettighetssituasjonen i  
landet regnes som bekymringsfull.  
Kristendommen kom til landet allerede på 
300-tallet, og den etiopisk-ortodokse kirke 
omfatter 43 % av innbyggerne. 34 % av innbyggerne er muslimer. 
 

Folkegruppene mao og komo 

Mao og komo har sitt kjerneområde helt vest i Etiopia. I dag er flertallet av  
befolkningen i dette området oromo som innvandret på 1800 tallet. Mao- og komo-
folket er i høyeste grad marginaliserte og undertrykte. De lever i utkanten av byene,  
og ofte under svært enkle forhold, og har de hardeste og dårligst betalte jobbene.  
Utdanningsnivået er lavt og de fleste er analfabeter.  
 
Evangelisering 
 Språkarbeid blant mao- og komo-folket: Det arbeides med å utvikle skriftspråk.  

Å anerkjenne språket og musikalske tradisjoner er å anerkjenne identitet og kultur. 
Det gir verdighet.  

 Stipend til evangelist- og presteutdanning: Mekane Yesus-kirken vil utdanne flere 
prester og evangelister. Hittil finnes det ikke en eneste prest med mao eller komo 
bakgrunn.  
 

Bedre levekår 

 Jordbruk og grønn ressursforvaltning: Opplæring i bærekraftig jordbruk, produksjon 
av frøplanter og frukttrær, rehabilitering av jord og bruk av energisparende ovner 
som bruker mindre ved til matlaging. 

 Kvinner og kjønn: Opprettelse av kvinnegrupper som får geiter/sauer som inntekts-
bringende kilde, samle både kvinner og menn for å snakke om kvinnerolle og  
levesituasjonen for kvinner. 

 Aktiviteter som styrker lokalsamfunnet: Opprettelse av komiteer i alle landsbyer i 
prosjektområdet, opprettelse av ungdomsklubber, arrangering av kulturelle          
begivenheter. 

  
 
 

Folketall: 97 millioner 

Urfolk: Usikker definisjon mellom 

urfolk/etnisk gruppe 

Prosjekt: Arbeid blant mao og komo 



Kontakt oss for mer informasjon! Samarbeid menighet og misjon v/ 

Daglig leder Knut Hallen: Mail: kh558@kirken.no   web: www.kirken.no/smm 

OVERSIKT OVER PROSJEKTER: 

Land Prosjekt Urfolksfokus Misjonsorganisasjon 

Tibet/Kina Mennesker og miljø Tibetanere HimalPartner 

Nepal Mental helse Flere HimalPartner 

Bangladesh Urfolks rettigheter Santaler, khasier Normisjon 

Kina Bevare miao-kulturen Miao Areopagos 

Ecuador Tamboskolen Kichwa Normisjon 

Bolivia Rent vann Aymara Misjonsalliansen 

Mali Arbeid blant fulanier Fulani NMS 

Etiopia Arbeid blant mao og komo Mao. komo NMS 

Tibet.  Foto: Jim Lindquist 


