
24. I noen kulturer sier man at voldtektsofre ikke 
er egnet til ekteskap, så jentene anmelder derfor 
ikke voldtekt og lider alene. Be om en endring i 
kulturelle holdninger slik at det er voldtektsmenn 
og ikke ofrene, som er skamfulle og får straff. 
 
25.Millioner av jenter som har utholdt 
grusomheten i barneekteskap. Be om at de må få 
oppleve gleden ved å være Kristi brud, som 
elsker dem og døde for dem. Det er svært 
vanskelig for somaliske kvinner å bli kristne. 
 
26.Kvinnelig omskjærelse er nesten helt utbredt i 
Somalia og gir mange mødre store blødninger 
under fødsler. Be om at folk må få mot til å 
snakke om de ødeleggende skadene ved 
kjønnslemlestelse. 
 
27.Beskyttelse for de som modig snakker høyt 
om voldtekt og menn som misbruker sine koner. 
Noen av dem som har hjulpet misbrukte kvinner, 
har blitt drept. 
 
28.Unge jenter og kvinner som lider under 
smerten ved fistula fordi de små kroppene deres 
ble ødelagt under sex eller barnefødsler etter 
barneekteskap. 
 
29.Mange somaliske familier i Europa og Amerika 
sender sine døtre til Afrika for å omskjæres, fordi 
det er ulovlig der de bor. Be om at de får mot til å 
stå imot presset fra familiemedlemmer om at 
døtrene må gå gjennom kjønnslemlestelse. 
 
30. Beskyttelse fra flere overgrep for kvinner som 
anmelder voldtekt hos politiet. I noen land 
opplever kvinner som rapporter om voldtekter til 
politi eller til ledelsen i flyktningeleirer å bli 
voldtatt av de som skulle beskytte dem.  
 
31. At Guds ånd må bevege hjertene til somaliere 
rundt om i verden. Be om at samfunn må tilby 
trygghet for somaliske, kristne immigranter. Det 
bor hundretusener somaliske immigranter i 
Storbritannia, Canada, Sverige, USA og andre 
land. Men de er fremdeles i fare hvis de blir 
kristne. 
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Somalia ble rangert som nummer to på Åpne Dørers 
2015 «World Watch List» over hvor det er størst 
forfølgelse av kristne. En militant gruppe i landet har 
offentlig erklært at de "ønsker Somaliafri for kristne.» 
Men i løpet av sin 60-årige historie, har TWR 
spesialisert seg på å bringe håp til områder rystet av 
politisk ustabilitet, plaget av religiøs forfølgelse, og 
herjet av krig. I de siste to årene har Prosjekt Hannas 
«Håpets kvinner» vært med å på gi nettopp håp til 
kvinner i Somalia, til flyktningene i nabolandene, og til 
de som lenge har levd utenfor hjemlandet sitt.  Fra 
januar 2016 vil Norea, takket være sine givere begynne 
å støtte dette produksjon og sendetid av dette 
programmet.  
 
I 2012 begynte en internasjonalt støttet somalisk 
regjering å bringe noe følelse av stabilitet til dette 
landet som har vært fortært av borgerkrig siden 1991, 
da rivaliserende klaner styrtet regjeringen. Det er 1,1 
millioner internt fordrevne i Somalia og minst 1 million 
somaliske flyktninger utenfor grensene. Selv om 
hungersnøden som drepte minst 260.000 mennesker i 
2011 er over, er landet fortsatt sårbart overfor tørke og 
utbrudd av malaria, meslinger og polio. 
 
Globalt er det kvinner som bærer byrden av fattigdom, 
konflikter og naturkatastrofer. Somaliske kvinner 
opplever disse vanskelighetene forsterket av en kultur 
som oppmuntrer mannlig dominans. Tradisjoner og 
sedvanerett praktiseres tross statlige lover, en 
virkelighet som resulterer i forferdelige misbruk av 
somaliske kvinner. Kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM) 
forblir nesten universell i Somalia, og vold er generelt 
akseptert. Voldtekt er så vanlig at det er ansett som 
normalt. Barneekteskap kombinert med dårlig 
helsevesen gjør barnefødsel til en av de største 
risikoene for somaliske kvinner. 
 
Somaliske kvinner er mange tiår unna store endringer. 
De trenger våre bønner. Uansett hvor trist livet er for 
somaliske kvinner, eller hvor mye bedre det blir, er det 
største behovet for somaliske kvinner et vi alle deler: Å 
ta imot Guds frelse og bli en del av hans rike.  
 

I bønneemnene bruker vi forkortelsen PH om Prosjekt 
Hanna.  
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Mai 2015 
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Vi ber for/om 

1.Guds beskyttelse for somaliske kvinner som 
ønsker å bli fri fra de undertrykkende kulturelle 
praksisene som styrer alt i livet deres.  
 
2.Mange jenter i Somalia blir gift i 13-16 års 
alderen – noen til mye eldre menn. Menn har lov til 
å ha fire koner. Be om at lederne i landet må forstå 
at jentene som blir gift unge og føder barn tidlig 
bare øker vanskelighetene og fattigdommen i 
samfunnet. 
 
3.At foreldre må forstå fordelene med å utdanne 
sine døtre i stedet for å tvinge dem til å gifte seg 
før de er 18 år. Døtre med utdannelse kan bedre 
forsørge sine barn og sine gamle foreldre. I 
Somalia er over 70% av befolkningen under 30 år. 
Arbeidsløsheten for ungdom er 67% - en av de 
høyeste i verden. 
 
4.Samfunnsledere må forstå hvor viktig det er å gi 
utdannelse og yrkesopplæring til jenter, selv til de 
som har giftet seg tidlig. Når ei somalisk jente 
først er gift, kan hun som regel ikke fortsette på 
skolen. 
 
5.Beskyttelse for de som underviser i 
lokalsamfunnene om hvor viktig det er å utdanne 
jenter og å oppmuntre dem til å vente med å gifte 
seg til de er 18 år. 
 
6.At lokalsamfunnet må forstå hvor viktig det er 
med sunn mat for jenter slik at de holder kroppen 
frisk for senere svangerskap. Hvis de overlever, vil 
de fleste kvinner føde mer enn fem barn. 
 
7.At kvinner som lever i fattigdom og som verken 
kan lese eller skrive, må få muligheten til å lære 
Guds Ord. Be om at Håpets kvinner-programmene 
må gi håp til de som søker etter sannheten om 
Jesus. 
 
8.Be om at det må undervises i sann 
bibelkunnskap og at kristne må leve etter Guds 
ord, selv om det er de kulturelle praksisene som er 
mer akseptert. Be også om at somaliske kristne 

rundt om i verden må bli med i PH sin 
bønnetjeneste. Be om at den månedlige 
bønnekalenderen fortsatt må bli oversatt til 
somalisk. 
 
9.I Somalia er radio det mest populære mediet for å 
følge med på nyheter, med mer enn 83,9% som sier 
at de lytter til radio mer enn en gang per uke. Be 
om Guds beskyttelse over de som produserer 
Håpets kvinner og deres familier. Be om at fienden 
ikke må forstyrre deres hjem for å hindre Guds 
verk. Be også om at det må komme inn 
tilstrekkelige midler til å fortsette arbeidet. 
 
10.Flyktningemødre som prøver å ta seg av familien 
sin i krigsherjede områder med lite mat, mangel på 
rent vann, strøm og dårlige sanitærforhold.  
 
11.De mange flyktningene som har tatt imot 
Kristus. Be om at disse nye kristne må vokse i 
troen. Be for somaliske kristne som må samles i 
det skjulte i små grupper. 
 
12.De mer enn 350 000 somalierne i verdens største 
flyktningeleir i Dadaab i Kenya. Hver måned er det 
ett tusen kvinner som føder under kummerlige 
forhold i Dadaab. 
 
13.Korrupte tjenestemenn og tyver stjeler fra 
flykningene. Be om at mat og humanitær hjelp må 
nå dem som desperat trenger det. Be også for dem 
som besøker flyktningene og gir dem oppmuntring 
og enkle gaver når de har muligheter til det. 
 
14.Yrkesopplæring og andre muligheter for kvinner 
i flyktningeleirer, slik at de kan få det bedre. 
 
15.Be for hver eneste flyktning som er en unik, 
verdifull person som er elsket av Herren. Be for de 
som har mistet alt, men som leter etter håpet om et 
nytt liv. Be også for somaliske kristne som har blitt 
skutt, fått hjemmet sitt brent ned eller blitt fratatt 
barna sine. 
 
16.Voldtekt har ikke bare blitt en taktikk i krig, men 
også en ødeleggende sosial norm i både Somalia 

og flyktningeleirene. Be om at kvinnelige 
flyktninger må ha mot til å stå sammen mot 
voldtektstrusselen de opplever i leirene. 
 
17.Mødrene forsøker å ta vare på sin familie i 
krigsherjede områder til tross for at de gjentatte 
ganger møter katastrofer og har svært 
begrensede ressurser til å dekke familiens behov. 
Be for mødre som må velge mellom forferdelige 
forhold i flyktningeleirene eller det ukjente 
hjemme i Somalia. 
 
18.Mange unge somaliske bruder må ta vare på 
sine eldre menn i tillegg til mannens foreldre og 
andre familiemedlemmer. Be for kvinner og jenter 
som opplever vold og misbruk i sitt hjem og som 
daglig traumatiseres både fysisk og psykisk. 
 
19.Fysisk, følelsesmessig og åndelig helbredelse 
for kvinner og barn som har opplevd forferdelige 
voldshandlinger i krigstid i tillegg til sult og 
sykdom. 
 
20.At kirkene i krigsherjede områder må være 
Guds redskaper til kjærlighet og fred for folk som 
er i nød. Be om at Guds Ånd må gi håp midt i 
maktesløsheten. 
 
21.Barn som er vitne til vold i hjemmet og mellom 
foreldrene. Mange av disse barna utvikler store 
følelsesmessige problemer. Gutter lærer å ikke 
respektere kvinner, selv sine mødre, og jenter 
lærer at de har liten verdi. 
 
22.Mennesker som bor i det krigsherjede Øst -
Afrika. At de må få kjenne at freden kommer fra 
vår Herre Jesus. Be for den somaliske regjering, 
som kom til makten i 2012, når de prøver å 
igangsette en konstitusjonell folkeavstemning og 
et demokratisk valg i 2016. 
 
23.At kristne må finne måter å nå ut til det 
somaliske folk og vise dem Guds kjærlighet og 
vennskap. 
 
 

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, to land i  Sentral-Asia, Kambodsja, Etiopia, Kenya og Tanzania. Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Prosjekt Hanna. 


