
 
23. At offentlige myndigheter og kristne må 
hjelpe fattige, forlatte kvinner og hjelpe dem å 
sørge for sine barn og ha frihet til å søke lykke og 
verdighet. 
 
24. Unge kvinner som er overgitt til hindu-
gudinnen Vellamma og dømt til å leve som 
prostituerte. Selv om praksisen er ulovlig, tilbyr 
eller selger mange fattige foreldre sine døtre slik 
at de ikke må sørge for dem eller skaffe en 
medgift. 
 
25. PHs bønnegrupper i India og Nepal. Be om at 
Gud må gi hvert enkelt medlem sterkere tro og at 
flere kvinner vil starte og lede bønnegrupper. 
  
26. Radioprogrammer på CD blir gitt til 
organisasjoner som jobber med kvinner og jenter 
som er tvunget ut i prostitusjon og andre kvinner 
som trenger Guds kjærlighet. Be om at Gud må 
virke gjennom programmene.  
 
27. At myndighetene må beskytte kristne i India 
samt deres hjem, kirker, skoler og barnehjem. Be 
for kristne som har blitt voldtatt, slått og brent og 
for familiene deres. 
 
28. At kvinner i India må stå imot presset fra 
familien om å føde sønner. Dette fører ofte til 
aborter på babyjenter eller at de blir drept like 
etter fødselen. 
 
29. At myndighetene i India må undervise 
advokater, mediefolk, arbeidsgivere og hele 
samfunnet i alt som har med verdien av kvinner 
og babyjenter å gjøre. 
 
30. Nepalske familier som er fanget i fattigdom 
med lite håp om en bedre framtid. Be om at 
mange må høre om Kristi kjærlighet til dem og 
den verdigheten Han tilbyr dem som barn av Gud. 
 
31. Visdom og økt kunnskap for PHs frivillige og 
stab som prøver å veilede og undervise Håpets 
kvinner – lyttere og forbedere. Mange av disse er 
veldig fattige, bor i forferdelige omgivelser og 
forstår lite om Jesu Kristi kjærlighet til dem. 
 
 
 

 

I fokus: 
Bønn for kvinner i  

India og Nepal 

I fokus: Kvinner i India og Nepal. 

Jesus verdsetter kvinnen. Det ser vi på hvordan han 
forholdt seg til kvinner han møtte: Jesus gikk imot 
sosialt aksepterte kulturelle overbevisninger og 
praksiser som omhandlet kvinner. Han underviste 
kvinner, og anerkjente kvinner som pålitelige vitner. 
Han helbredet de som var syke. Han beskyttet til og 
med ei kvinne som var blitt grepet i hor. I Joh. 4, 7-29 
snakker Jesus åpenlyst med en utstøtt kvinne fra ei 
hatet folkegruppe og tilbyr henne Guds gave, det evige 
liv.  

I store deler av India og Nepal blir kvinner sett på som 
en byrde. Millioner av jentebabyer blir abortert bort, 
kvalt eller sultet til døde fordi familiene deres ønsker 
seg en sønn i stedet for en datter. Mange kvinner blir 
solgt av familiene sine, eller satt bort til templer der de 
skal tjene som prostituerte slik at familiene deres ikke 
trenger å brødfø dem.  

India blir regnet som det fjerde mest farlige stedet å 
være en kvinne. Rundt 100 mill. kvinner og jenter er 
involvert i prostitusjon, og man anslår at det i forrige 
århundre «manglet» rundt 50 mill. kvinner på grunn av 
abort av jenter og drap av jentebabyer. Man regner at 
mellom 5000-12000 jenter under 16 år blir solgt som 
slaver til andre land hvert år! 

Vold i hjemmet, grusomheter mot enker, barne-
ekteskap, enkebrenninger, menneskehandel, 
voldtekter og abort basert på kjønn er alle kulturelle 
uskikker som ødelegger liv i India og Nepal. 

Ledere prøver å gjøre livene til kvinner bedre, men 
denne oppgaven er enorm. I Nepals hovedstad 
Kathmandu er det blitt innført busser kun for kvinner i 
et forsøk på å redusere seksuell trakassering. India har 
nylig bygd 500 000 toaletter i private hjem og 
planlegger enda flere i et land hvor 600 millioner 
mennesker ikke har tilgang til gode sanitære forhold.  

Vi bruker forkortelsen PH om Prosjekt Hanna.  
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Vi ber for/om 

1..Beskyttelse og verdighet for kvinner og små 
jenter i India og Nepal, hvor abort, barnedrap, 
voldtekt og æresdrap er vanlige tragedier. (Les 
Salme 82,3-4) 
 
2.  Be for PHs 11 team i India. Be for kvinnene som 
blir berørt av programmene de lager, som er 
tilgjengelige på radio, internett og CDer. 
 
3. Kvinner som ikke kan lese, lærer via muntlig 
kommunikasjon. Radioprogrammer er et viktig 
verktøy for disse kvinnene og deres familier. Be 
for smågruppene i India og Nepal som møtes for å 
høre på Håpets kvinner – programmene, diskutere 
temaene og oppmuntre hverandre. 
 
4. PHs nepalske produksjons team. Be også for 
lytterne som lærer om Gud og får opplæring i sunt 
kosthold og mellommenneskelige relasjoner som 
kan forbedre deres liv. 
 
5. Radioprogrammer, gatedrama, dokumentarer, 
bønnedager og menighetsarrangementer setter 
fokus på solgte og misbrukte kvinner og jenter. 
Slike opplysningstiltak kan være med på å bedre 
forholdene for kvinner. Be for disse.  
 
6. Be for kvinner som deler programmene med 
andre. En lytter skriver: «En gang i uken er jeg 
sammen med min far på skolen han driver for 
fattige, og spiller av programmene for mødre som 
kommer sammen med barna sine. Jeg takker og 
priser Gud for at jeg har muligheten til å fortelle 
om Jesus på denne måten. Be for meg slik at jeg 
kan fortelle flere damer om Jesus Kristus. Takk for 
at dere gir meg dette verktøyet.» 
 
7. Små, nepalske jenter helt ned i 5 år blir solgt av 
sine familier som husslaver i India og Kina. Mange 
av dem blir tvunget til å jobbe lange dager og 
netter, får lite mat og må sove på gulvet. Be også 
for jenter som blir solgt til bordeller, voldtatt, 
torturert og tvunget til å betjene mange menn hver 
dag. 
 

8 . Koner som sier de vil heller ta sitt eget liv enn å 
vanære familien. Be om at disse kvinnene heller vil 
forstå sin verdi for Gud og få håp gjennom Jesus 
Kristus. 
 
9. Nepalske kvinner som har blitt forlatt av sine 
ektemenn fordi de ikke får en sønn. Be om at de må 
få vite at Gud aldri vil forlate dem og at han vil alltid 
elske og bry seg om dem. 
  
10. Nepal var den eneste offisielle hindustaten i 
verden frem til de ble en sekulær republikk i 2008. 
Be om at den nye statsministeren vil holde fast ved 
sitt offentlige engasjement for at religiøs frihet skal 
bestå i landets nye grunnlov. Be om at Nepal må få 
større religiøs frihet. 
 
11. At analfabete kvinner må få mulighet til å lære å 
lese og skrive. Be om at PHs stab må kunne lage 
gode og informative programmer for disse 
kvinnene. 
 
12. Dalitkvinner som arbeider som «åtselsamlere». 
De samler søppel og menneskelig avfall i bytte for 
brød, tillatelse til å la husdyr gresse på ei eng eller 
en liten lønn, som ofte ikke lønner seg. Selv om 
India har forbud mot å tvinge Daliter å jobbe som 
«åtselsamlere», er det utbredt å utnytte dem og true 
dem hvis de prøver å slutte. 
 
13. At mødre i India og Nepal må vite at døtrene 
deres er verdifulle og fortjener å bli beskyttet, 
behandlet med verdighet og elsket. Be også at 
svigermødre må verdsette sine svigerdøtre og lære 
sine sønner og barnebarn til å respektere dem. 
 
14. Av de 2,4 millioner indere som lever med 
HIV/AIDS, er 39% kvinner. Be for kvinner som er 
blitt smittet av sine menn fordi de har hatt 
ubeskyttet sex med prostituerte. Be om at kvinner 
må få undervisning om AIDS og om hvordan man 
beskytter seg mot smitte. 
 
15. At mer må bli gjort for å stoppe vold i hjemmet 
og alkoholmisbruk som fører til så mye lidelse. 
 

16. Unge kvinner som blir tilbudt jobb i andre 
land, men som blir tvunget inn i prostitusjon. De 
lever under ydmykende omstendigheter og under 
frykt for at fangevokterne vil drepe familie-
medlemmer hvis de prøver å flykte. (Les Sal. 
40.18) 
 
17. At nepalske kvinner og jenter fra andre 
religioner må få høre Guds Ord og oppleve den 
freden han tilbyr dem. Be for kvinner som er 
bundet av demoniske makter og heksekunst og 
som trenger utfrielse gjennom Jesus Kristus. 
 
18. I noen områder blir kvinner og jenter bare gitt 
rester av maten etter at gutter og menn har 
forsynt seg. UNICEF forteller at 72% av barna på 
landsbygda er anemiske og at 71% av de fattige 
barna i urbane strøk er anemiske. Be for mødrene 
som prøver å ta vare på barna som er 
underernærte og undervektige. 
 
19. I følge en nylig rapport fra WHO, har India den 
høyeste selvmordsstatistikken for dem mellom 
15-29 år. Be for unge kvinner som lider av 
depresjon og fortvilelse. 
 
20. At myndighetene må gjøre mer for å 
forebygge og å redde ofre for barne-
forsvinninger. Av de 45.000 barna som forsvinner 
i India hvert år, blir 11.000 aldri funnet. 
 
21. Unge gifte kvinner som blir truet med å bli 
brent levende, slått til døde eller drevet til å begå 
selvmord på grunn av den grusomme 
mishandlingen de utsettes for fra sin ektemann 
eller svigerfamilie. Be om at dette ikke lenger vil 
bli kulturelle akseptert. 
 
22. Titusener av enker bor i gruppehjem i den 
hellige byen Varanasi, spiser et lite måltid om 
dagen og venter på å dø. Be om at evangeliet må 
forkynnes til de nesten 40 millioner enkene i 
India. Mange av dem blir utsatt for forferdelig 
misbruk og blir neglisjert av sin familie. Noen ble 
giftet bort som babyer og ble enker som barn. 
Etter ektemannens død, har mange enker måttet 
brødfø seg selv ved prostitusjon eller tigging. 

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn ønsker Prosjekt Hanna å gi medfølelse, oppmuntring og håp til lidende kvinner verden over. Radioprogrammet Håpets kvinner sendes på 
64 språk. Den månedlige bønnekalenderen er oversatt til 77 språk og distribueres i 124 land. Norea er Prosjekt Hannas partner i Norge. I tillegg til å distribuere og oversette bønnekalenderen, støtter 

Norea Prosjekt Hanna økonomisk i Albania, Usbekistan, Turkmenistan, Kambodsja, Etiopia, Kenya og Tanzania. Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Prosjekt Hanna. 


