
 

 

Marlis brev  
 

Min kjære bedende venn, 

“Ekte bønn er sammenfallende 

med Guds vilje, og vises 

gjennom strømmer av kjærlighet 

og forbønn for alle mennesker,” 

har noen sagt. Når vi ber, 

bygger vi bro mellom Gud og 

menneskene vi er glad i. Når vi 

ber, løfter vi opp kvinner av ulike 

raser og nasjonaliteter som 

deler en felles kultur med 

misbruk, smerte og skam. Våre 

søstre i troen får kjenne makten 

til en omsorgsfull Gud som kan 

berøre, helbrede og frelse dem. 

Vi er modige og legger frem for 

Gud kvinner som lider av 

skadelige skikker som fistel og 

kjønnslemlestelse. Vi ber for 

kvinner i utviklingsland så vel 

som i vesten som lever i 

risikosonen for, eller allerede 

går gjennom de ødeleggende, 

svekkende og degraderende 

konsekvensene av disse 

barbariske skikkene.  

Verdens Helseorganisasjon 

understreker at 

“Kjønnslemlestelse overtrer en 

persons rett til å ha god helse, 

sikkerhet og integritet, rett til å 

være trygg slik at man ikke 

opplever tortur og ond, 

umenneskelig og degraderende 

behandling og rett til liv når 

prosedyren fører til død.»  

Hjertet mitt synker når jeg leser 

vitnesbyrdet fra en lege som 

jobber ved fistelsykehuset i 

Addis Ababa: «Denne vakre 

pasienten som kommer fra 

den nordligste delen av 

Etiopia led av kronisk 

spinalskade etter en 

vanskelig fødsel som varte i åtte 

lange dager. Da barnet endelig 

kom ut, var det dødfødt. Hun 

kommer aldri til å gå igjen.» Hun 

var mest sannsynlig en 

barnebrud, og den lille kroppen 

hennes var ikke moden for 

graviditet. Eller så kan det 

tenkes at foreldrene ville 

beskytte jomfrudommen hennes 

ved å ty til kjønnslemlestelse, en 

form for omskjæring som fører 

til at man ikke kan gå og 

ødelegger kvinners verdighet.  

Gud jobber allerede! Våre 

venner og trofaste støttespillere 

fra Norea Mediemisjon i Norge, 

som bryr seg om kvinner i 

Etiopia med fistel, spurte oss 

om vi kunne bruke media i 

misjonsarbeidet deres blant Ari-

folket. Nå produserer vi en 

dramaserie på radio som heter 

Healing Voice. Serien 

informerer, underviser og 

skaper bevisstgjøring om disse 

umenneskelige kulturelle 

skikkene. Formatet og innholdet 

er rettet spesielt mot mennesker 

som lærer ved å lytte. Healing 

Voice kommer nå på håndholdte 

apparater og blir delt ut sammen 

med bibelske løfter og spesielle 

sanger på lyd til kvinner over 

hele Etiopia.  

Takk for at du er broen mellom 

disse kjære kvinnene og Gud, 

som svarer våre rop når vi på en 

modig og ivrig måte ber for dem.   

 

Guds velsignelse, 

 

Marli Spieker 

Leder/grunnlegger av Prosjekt 

Hanna.  
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