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I fokus: Kvinner i Russland og Ukraina 

Kvinner i Russland og Ukraina har opplevd den 
ødeleggende effekten som fattigdom og sosial 
nedgang har på familier. Fraværet av et forhold til en 
kjærlig Gud har etterlatt et mørkt tomrom i deres liv. 
Dessverre er familievold, skilsmisser og 
arbeidsledighet blitt normen i mange hjem. Dette 
fører til at mennesker vender seg til alkohol og 
narkotika for å flykte fra smerten og håpløsheten. 
 
Mange russiske og ukrainske kvinner forlater landet 
for å komme vekk fra mishandling og fattigdom, for 
så å bli tvunget inn i prostitusjon. Internasjonale, 
kriminelle virksomheter eksporterer unge kvinner fra 
Russland, Ukraina, Hviterussland og Latvia. Disse 
havner i prostitusjon i Europa, Thailand, USA og 
andre land. 
 
Kvinner i Russland og Ukraina har faktisk samme 
rettigheter som menn. Likevel er det oftest de som må 
ta alt ansvaret for familiens økonomi, barne-
oppdragelse og husarbeid.  
 
Alkoholmisbruk blant menn og kvinner er vanlig. 
Kvinner i Russland lever ca. 72 år og menn bare 59 
år. Et resultat av dette er at mange kvinner tilbringer 
sine siste år alene. Russiske kvinner er redde for å 
miste helsa fordi familien deres er avhengige av dem. 
De vil gjerne ha helseinformasjon om vanlige 
sykdommer, preventive tiltak og grunnleggende 
prinsipper for en sunn livsstil. 

 

 
 

23. At kristne kvinner må finne kreative 
måter å nå venner, naboer og kolleger med 
Guds kjærlighet. 

 
24. Be om at flere kvinner får mulighet til å 
starte bønne- og lyttergrupper hvor de kan 

lære i fellesskap og dele hverandres byrder. 
  
25. At Gud må redde dem som har overgitt 

seg til det okkulte. På grunn av fattigdom og 
moralsk forfall, lever mange i fortvilelse og 
søker magikere, trollmenn og spåmenn som 

svar på depresjon, frykt og problemer. 
 
26. At kristne må hjelpe mødre som har 

omsorgen for syke foreldre eller barn. Be om 
at de må tilby seg å passe hjemmet, slik at 
mødre kan komme seg ut for å gå til lege, 

handle eller gjøre andre oppgaver.  
 
27. De hviterussiske bønnegruppene som 

samles hver mandag og som også tar med 
seg bønneemnene hjem og ber der.  
 

28. De tusener av russiske og ukrainske 
kvinner som blir tvunget ut i prostitusjon av 
organisert kriminalitet og sendt til blant 

annet Skandinavia 
 
29. De mange tusen russerne som bor i hjem 

som ikke er tilknyttet byens vannforsyning 
eller kloakksystem.  
 

30. Mange russiske og ukrainske kvinner 
strever for å finne en vei ut av sine sosiale 
og økonomiske problemer. Be om at de må 

få hjelp av lokale menigheter. Be også om at 
de må høre om Guds kjærlighet til dem og 
bli frelst. 
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Vi ber for/om 

1..At kvinner i Russland og Ukraina må finne 
et nytt liv i Kristus, og at de må oppleve alle 

de velsignelsene Gud gir til sine døtre. 
 
2. Be for den vanskelige situasjonen i 

Ukraina, be om at Gud må gi visdom til 
politikerne slik at det kan bli en fredelig 
løsning for både Russland, Ukraina og Krim-

halvøya. 
 

3. Luba, Maria og Olga fra Russland og 

Larysa, Lena og Inna fra Ukraina produserer 
Håpets kvinner. Be om styrke, kreativitet og 
Guds ledelse. Be også for Susanna som 

oversetter bønnekalenderen til russisk.  
 
4. Mødre som opplever at tenåringene og de 

voksne barna deres misbruker alkohol og 
narkotika. Be om at de må klare å stole på at 
Gud vil bringe håp og glede til familiene 

deres. Mange av disse mødrene er kristne 
 
5. Sterke ledere i landene som kan sørge for 

at familier får utdanning, jobb og penger. Be 
også om lover som oppfordrer russere og 
ukrainere til å gjøre sitt ytterste for å holde 

familien sammen. Slik vil barna føle seg 
trygge med begge foreldrene i hjemmet. 
 

6. At russiske og ukrainske kvinner må være 
kritiske til den dårlige undervisningen de har 
fått angående familie, Gud og 

medmenneskelige forhold. Be om at de kan 
oppleve ekte kjærlighet og respekt for 
hverandre. Slik vil de kunne jobbe sammen 

og bygge sterke familier som ærer Gud. 
 
 

 
 

7. Kvinner i Russland og Ukraina må forstå 
sannheten om det ufødte liv, og at abort kan 
gi store psykiske og følelsesmessige 

konsekvenser for kvinner resten av livet. 
 
8. De russiske og ukrainske kvinnene 

(inkludert kristne) som har store problemer i 
ekteskapet. Be at ektemennene må prioritere 
familieforholdene og glede seg over å kunne 

rettlede den enkelte i sin familie. 
 
9. Kristne kvinner som er knust og ensomme 

etter at deres ektemenn har skilt seg fra dem. 
Be om at de må finne trygghet og mening i 
Jesus. 

 
10. Kvinner som har menn som har vært uto. 
Be at de må vende seg til Jesus i stedet for å 

misbruke alkohol og narkotika for å dempe 
smerten. 
 

11. Kvinner som ikke forstår vår himmelske 
Fars kjærlighet på grunn av svært lite eller 
ingen kontakt med sine egne fedre. Be om at 

de får høre om Guds kjærlighet og får vite at 
de kan stole på Ham.  
 

12. Bedre lytteforhold og økt dekningsområde 
for TARTU AM radiostasjon i Russland, slik at 
flere kan høre radioprogrammene. 

 
13. At Håpets kvinner – lytterne må bli 
oppmuntret: «Du aner ikke hvilken effekt 

radiotjenesten du står i har på de eldre, de 
ensomme og de som ikke kan gå i kirken mer. 
Jeg gleder meg alltid til programmet starter og 

jeg later som jeg er på gudstjeneste».  
 
14. At single kvinner må finne kjærlighet i 

Jesus, tilbringe tid med Han og ta imot alt han 
har for dem. 

 

 
15. Bønnegrupper i Russland, Moldova, 
Hviterussland og Ukraina. En forbeder 

skrev: ”Jeg har fått bønnekalenderen og 
takker for den. Jeg vet at jeg ikke er alene og 
kan tjene Herren gjennom min bønn for dem 

som tjener Gud...” 
 
16. Håpets kvinner har vært på lufta i 

Ukraina siden 2002. Programmet varer en 
halvtime og sendes en gang i uka. Be om at 
programmet blir hørt av dem som lengter 

etter den freden og gleden som bare Gud 
kan gi. Be spesielt om at programmene må 
bli til styrke og støtte i den vanskelige 

situasjonen Ukraina nå befinner seg i 
 
17. Guds beskyttelse over barna til våre 

medarbeidere, som balanserer sine mange 
plikter mellom hjemmet og tjenesten. 
 

18. De elleve millioner innvandrerne i 
Russland. Mange av dem kommer fra 
Sentral-Asia. Be om at de må få høre om 

Guds kjærlighet til dem på sitt morsmål og 
ta imot frelsen. 
 

19. Takk Herren for alle årene med frihet til å 
forkynne evangeliet i Ukraina! Be om at 
landet fortsatt må oppleve religionsfrihet. 

 
20. Alenemødre som jobber hardt for å 
skaffe mat, klær og bolig for sine barn.  

 
21. At kirkens ledere må behandle kvinner 
med verdighet og respekt - som søstre i 

Kristus og medarbeidere i Guds rike. 
 
22. På grunn av dårlig helseomsorg blir kreft 

vanligvis oppdaget for sent. Be for kvinner 
som lider av denne sykdommen. 

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn ønsker Prosjekt Hanna å gi medfølelse, oppmuntring og håp til liden de 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. 


