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Norske Baptistkvinner på Prosjektreise til Sierra Leone november 2008 

Hver høst arrangerer Norsk Rikskringkasting i samarbeid med en veldedig 

organisasjon en landsomfattende TV- aksjon der en samler inn penger gjennom 

nasjonale/ lokale arrangement og besøk av bøssebærere i alle landets hjem. I 2005 

fikk FOKUS - Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål, en paraplyorganisasjon med 

60-70 kvinnelige medlemsorganisasjoner pengene fra denne innsamlingen.            

De Norske Baptisters Kvinneforbund søkte om støtte og fikk NKR 1 million til 

prosjektet ”Å bryte stillheten omkring kvinnelig omskjæring og vold i nære 

relasjoner” i Sierra Leone. Prosjektets varighet er tre år, fra 2007 til 2009. 

Dette prosjektet er i Makeni-distriktet i Sierra Leone. Det ledes av Julie Sesay som 

også er leder av Kvinneforbundet i Sierra Leone. Hun har fire dyktige medarbeidere 

som arbeider sammen med henne i prosjektet. De driver opplysningsarbeid om 

konsekvensene ved omskjæring og vold gjennom workshop, fokusgruppe, 

filmframvisning og diskusjonsprogram på radio.                                                               

Det var dette arbeidet vi skulle nedover og se nærmere på. 

Sierra Leone er et lite land i Vest-Afrika, omtrent på størrelse med Sveits, med ca. 5 

mill. innbyggere. Landet har vært britisk kronkoloni, men ble republikk i 1971. 

Hovedstaden er Freetown, offisielt språk er engelsk, men det snakkes i tillegg 15-16 

forskjellige stammespråk. Landet er et av verdens fattigste med lavest levealder og 

størst barnedødelighet. Korrupsjon er et utbredt fenomen. 

Størsteparten av befolkninga er muslimer, men det er en del kristne og animister 

også. Landet har vært gjennom en blodig borgerkrig som varte fra 1992 til 2002. Nå 

er det gjenoppbygging som foregår. Mangelfull infrastruktur må utbedres hvis landet 

skal innfri sine ambisjoner om å satse på turistindustrien. Det naturgitte potensialet er 

absolutt stort, med fin natur og fantastiske strender. Klimaet er tropisk med en 

gjennomsnittstemperatur på 32 grader. Regntida varer fra mai til oktober. Landbruk 

er viktigste levevei, ris dyrkes mest, men landet har også flere naturressurser, blant 

annet diamanter og gull.  

Reisen.                                                                                                            

Det var prosjektleder Synnøve Gåsvær Angen, misjonskonsulent i DNB Lise 

Kyllingstad og styremedlem i kvinneforbundet, Jorunn Haraune, som reiste sammen 

til Sierra Leone.  

Vi kom fra snø og kulde i Norge i november, så overgangen til sol og varme i Sierra 

Leone var stor. Vi ble hentet på flyplassen av misjonær Gudleik Husby fra Norge og 

fikk en hjertelig mottakelse. Familien Husby bor og arbeider i Lunsar og vi var heldige 

som fikk ha vår hovedbase hos dem under oppholdet. (De er utsendt av EBM). 

Misjonærfamilien bor i et ganske stort hus inne på området til baptistenes 

øyehospital, som var det største og best utstyrte i Vest-Afrika før borgerkrigen. 
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Etter et døgn med akklimatisering i Lunsar, kjørte Gudleik oss til Makeni for å treffe 

prosjektstaben og se på arbeidet deres. Første møte var i ei ganske stor baptistkirke 

ved hovedveien. Det ble stor gjensynsglede for Synnøve og Julie Sesay som også 

hadde møtt hverandre året før. Vi fikk høre om hvordan de drev arbeidet, og fikk hilse 

på Zainab, Florence, Cecilia og Josephine, de fire damene i Makeni som driver 

opplysningsarbeidet i området. De deler gater og landsbyer mellom seg og samler 

folk til møter, går fra dør til dør og snakker med mennesker, holder kurs og trener opp 

nye medarbeidere som tar kunnskapen med ut til sine landsbyer igjen.  

Vi fikk være med på flere fokusgruppemøter, først i Makeni, så ute i tre landsbyer 

dagen etter. 

På det første møtet i et ”samfunnshus” var det samlet omtrent 50 mennesker, både 

kvinner, menn og barn. De hadde med seg egne stoler og benker til å sitte på, og 

deltok ivrig i diskusjonen om prosjektet hadde hatt noen hensikt. Vold og Omskjæring 

er omstridte tema, men det brukes taktfulle metoder til å belyse komplikasjoner som 

kan oppstå, og folk får tenke selv hva som er bra og dårlig, på grunnlag av 

kunnskapen de får.  

Samme ettermiddag deltok vi også på et møte i en militærforlegning der samme 

tematikk ble belyst og diskutert. 

Neste dag dro vi ut på tur til landsbyer i distriktet. I Gbassia var over hundre 

mennesker samlet under et palmetak for å møte oss og samtale om 

prosjektspørsmål. Vi får høre at vold i hjemmene er redusert siden kvinner og barn er 

blitt klar over sine rettigheter. Lokalsamfunnet er blitt forandret. En pastor fortalte at 

siste året er omskjæring av hundre jenter blitt forhindret!  Det er omskjærere tilstede 

på møtet. De kommer fram og sier at de vil slutte med praksisen dersom de får 

omskolering til et annet yrke, slik at de får annen inntektskilde.  Landsbylederne var 

også tilstede, både imamer og pastorer. I Gbassia besøkte vi også ei lita nystartet 

baptistkirke som etter hvert skal få noe økonomisk hjelp fra Norge. 

Neste landsby er Kamabai. Her holdes møtet på skolen og omtrent 80 mennesker er 

tilstede. Alle er deltakere i prosjektet, kristne og muslimer sammen.  Også her har 

prosjektet ført til forandringer, og omskjærere er villig til å slutte med praksisen 

dersom de får annet arbeid.  

I baptistkirken i Kamasiki får vi høre at familievolden er redusert, mennene er begynt 

å ta mer ansvar for alt som skal gjøres for å unngå konflikter, og barna kjenner sine 

rettigheter. Menn, kvinner og ungdom får undervisning hver for seg siden erfaringen 

viser at dette har best effekt. 

Etter alle møtene vi har vært på disse to dagene, og møtt flere hundre mennesker, er 

det en ting vi sitter igjen med, nemlig at det nytter! Prosjektet skaper forandring som 
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på lang sikt kan forhindre at jenter slipper omskjæring, at denne praksisen vil bli 

forbudt ved lov i Sierra Leone. Men fram dit er veien enda lang. 

Ny dag og nye muligheter! Vi skal få være med på trening/ workshop for 50 kvinner 

som alle er kledd i fargerike kjoler. Det er 20 kristne, 20 muslimer og 10 animister. 

Noen har med babyer som ammes underveis. Alle disse kvinnene er plukket ut i 

forskjellige lokalsamfunn siden de kan lese og skrive. De skal tilbake å drive 

opplæring av andre. 

Foreleseren er en dyktig kvinne som har fått opplæring om menneskerettighetene 

hos Amnesty. Hun underviser ved å ”bryte ned” i mindre deler slik at analfabeter kan 

forstå hva det handler om. Det er viktig for kvinner og barn å få vite at de har samme 

rettigheter som menn. Konklusjonen på undervisninga som ble gitt kan oppsummeres 

slik: Det er bedre å bruke pengene til å utdanne jenta enn å omskjære henne. For 

den prisen det koster å omskjære, kan et barn gå på skole et helt år! 

Foreleseren snakket om å bryte stillheten om kvinnelig omskjæring i lys av 

menneskerettighetene. Det ble også snakket om god og dårlig kultur. Verken kristne 

eller muslimer har belegg ut fra Bibelen eller Koranen til å drive omskjæring av jenter. 

Dette er nedarvet dårlig kultur. 

Da gruppearbeidet startet, trakk vi oss tilbake og ble kjørt til Lunsar.  Men først fikk vi 

kjøpt noe tøy å ta med til Norge. Makeni er kjent for sine fine batikkstoffer. 

Helga tilbrakte vi med familien Husby i Lunsar med besøk i en landsby inne i 

jungelen der Anne driver opplæring av helsearbeidere. Vi krysset elva i en uthult 

trestamme! Vi var invitert til hyggelig middag hos baptistsamfunnets grunnlegger i 

Sierra Leone, PaMans. Opplevde et skikkelig troperegn med lyn og torden, men 

heldigvis var vi innendørs da regnet kom. Ellers var vi på gudstjeneste og motor-

sykkelutflukt. Inntrykkene etter den første uka i Afrika var mange og varierte. Et 

eventyr! 

Mandag var vi med Anne til et helsesenter og avleverte 26 babytrøyer strikket av 

kvinner i Norge. Mange mødre var der med babyene sine for å få dem vaksinert den 

dagen. 

Ideen med strikka babytrøyer fikk Turid Nedland og Synnøve da de deltok på EBWU 

sin kvinnekonferanse i Amsterdam. Danske baptistkvinner har i flere år strikket 

babytrøyer og sendt til Burundi. På sommerfesten i Harstad fikk interesserte kvinner 

både strikkeoppskrift og bomullsgarn, så da vi reiste til Sierra Leone hadde vi over 

200 babytrøyer i bagasjen. Disse ble fordelt til åtte helsesentre i Lunsar-området – 

som ei ”gulrot” for å få kvinner til å komme til helsesentrene og føde. 
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Grytidlig tirsdag morgen satte vi oss i bilen for å reise til Freetown. Gudleik og den 

tyske volontøren Jan kjørte oss dit.  Vel framme i Freetown tok vi inn på Kingtom, 

EBM sitt gjestehus for misjonærer. Vi ble godt mottatt av vertskapet Hans Wilhelm og 

Aisha Osterlooe.  

Første møte hadde vi med prosjektkomiteen på kvinneforbundets kontor i 

baptistsamfunnets hus. De ga oss en oversikt over arbeidet som er gjort, hvordan de 

arbeider. Baptistenes kvinneforbund leder an i arbeidet mot kvinnelig omskjæring og 

vold i nære relasjoner i Sierra Leone. De jobber med å få en ny lov som sier at jenter 

må være 18 år før de selv bestemmer om de vil bli omskåret. Denne loven er ikke 

vedtatt ennå, men de tror at den vil komme!   

Prosjektplanene for 2009 er blant annet at 375 baptistkvinner skal få opplæring 

gjennom workshops for å spre dette budskapet i sine lokalsamfunn. Materiellet som 

allerede er laget, kan brukes videre. 

Prosjektkomiteen ønsker også å bygge et krisesenter for kvinner og barn i Freetown. 

De har tomt, men mangler midler til dette.  

Vi hadde også et møte med Julie Sesay på Kingtom der vi oppsummerte dagene vi 

hadde vært sammen og snakket om arbeid som gjenstår. Julie ”drømmer om” å 

registrere barn som ennå ikke er omskåret, gi dem stipend til skole og i samarbeid 

med foreldrene signere et legalt dokument som sier at de ikke skal omskjæres. 

Neste dag hadde vi møte med revisor som sa seg fornøyd med regnskapet. Vi møtte 

også Laurel Bangura i Inter African Committee som samarbeider med Julie Sesay og 

jobber med lignende prosjekt. Hun sa at de som driver med omskjæring har lite 

kunnskap om komplikasjoner etter inngrepet. Både Julie og Laurel håper å finne 

samarbeidspartnere og finansiering slik at dette viktige arbeidet kan fortsette etter 

2009 når prosjektmidlene er oppbrukt. 

Om kvelden var det samling og middag på Kingtom med prosjektkomiteens 

medlemmer og ledelse i baptistsamfunnet. Linda Koroma ledet samlingen. Det var 

godt sosialt fellesskap og god afrikansk mat. Synnøve delte ut ”Nidars seige kvinner” 

fra Norge og sa noen velvalgte ord om kvinners evne til å strekke seg alle veier for å 

gjøre det gode. 

Vi hadde en dag til i Freetown og den brukte vi til shopping for ”å bidra litt” til Sierra 

Leones økonomi. Det var interessant å gå rundt på markedene og se utvalget av 

varer. Vi var mest interessert i batikkstoffer og trefigurer. Vi ble flinke til å prute også. 

For å komme tilbake til Kingtom, kjørte vi gjennom slumområder. Det var trist å se 

hvordan mange mennesker lever i fattigdom og elendighet. 

Vi takker Gud for denne muligheten til å samarbeide med Kvinneforbundet i Sierra 

Leone og ber om at prosjektarbeidet skal føre til en bedre hverdag for kvinnene i 

dette landet. 


