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Generalsekretærens hjørne: 

Noradstøtte gjennom BN til prosjekter:

Fakta
PYM er eid av pinsebevegelsens menigheter i Norge. Sammenlignet med an-
dre misjonsorganisasjoner, regnes PYM som Norges tredje største. PYM er 
engasjert med misjonsarbeid i over 45 land og har ca 120 aktive misjonærer. 

Bolivia:  1 prosjekt
Congo:  1 prosjekt
Kenya:  6 prosjekter
Mozambik: 3 prosjekter
Niger:  1 prosjekt

Paraguay:  2 prosjekter
Region Sørlige Afrika:  2 prosjekter
Somalia:  1 prosjekt
Uganda:  1 prosjekt

Overordnet mål: Å synliggjøre 
evangeliets kraft til frelse og 
gi uttrykk for Guds kjærlighet 
til mennesker, uansett rase, 
sosial status eller religion.

B N

BN-medlem:    PYM - De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon    

Vel overstått påske!

Det nærmer seg tiden for ulike mø-
ter. Representantskapsmøtet kom-
mer i slutten av april. Her vil vi be-
gynne diskusjonen om hvilken rolle 
BN skal ha i årene framover. Det er 
mye som skal på plass i en slik omleg-
ging, endringer hos oss fører med seg 
endringer for dere og. Jeg håper at vi 
skal få til en prosess der vi sammen 
utvikler en justert rolle for oss som 
sekretariat og dere som medlemmer. 
Det forutsetter en dialog, - og jeg vil 
gjerne invitere til kommentarer og 
tilbakemeldinger. Forhåpentligvis vil 
diskusjonene i representantskapsmø-
tet være gode og konstruktive, men 
i tillegg ønsker jeg også en fortsatt 
kommunikasjon mellom represen-
tantskapsmøtene. Vi har valgt å ta 
denne saken i to faser – først få en 
felles forståelse for hovedområdene 
for endring, og deretter konkretisere 
BNs rolle og ansvar fram mot neste 
Representantskapsmøte (2010).
Det årlige møtet med Norad er på 
trappene. Vi er inne i 3. året i avta-
leperioden, og vi skal forhandle om 

ramme for de to neste årene. Sig-
nalene vi får, er som kjent delte 
– vi gjør en god jobb, men den 
er ikke god nok! Noen av de fø-
ringene Norad kommer med er vi 
ikke udelt enige i (landreduksjon, 
program og resultattenkning, ..) – 
og det er viktig at vi får arbeidet 
gjennom disse sakene før vi tar 
samtalene med Norad. Også her 
er det fint med tilbakemeldinger 
og dialog.
Det som preger media-bildet 
disse dagene, er en tydelig ut-
talt skepsis til bistandsarbeidet. 
Dette utfordrer oss i fellesskap. 
For det første må vi differensi-
ere hva som skjuler seg bak ”bi-
stand”. Det er mange aktører på 
denne banen, og vi vet at de re-
sultater som leveres, er av svært 
ulik kvalitet avhengig av de ulike 
aktørene. Vi vet at vi støtter pro-
sjekter som 

har gitt mennesker en fø-•	
lelse av å være verd noe
har gitt mennesker tro på •	
at de kan endre sin egen 
situasjon

skaper endring i lokalsam-•	
funn og utover disse

Videre vet vi at dere har partnere 
som har et udiskutabelt potensial for 
å være av de viktigste endringsagen-
ter i sine samfunn. 
Vi kan selvfølgelig bli bedre, og vi ar-
beider med å forbedre oss for hele 
tiden. Men vi må vi løfte fram men-
neskene, organisasjonene og de gode 
endringene vi har sett. Får den ut-
talte skepsisen til bistandsarbeidet 
skikkelig fotfeste i det norske folket, 
- og hos politikerne - kan det være 
en lang vei å gå for å gjenetablere 
tilliten til arbeidet vi er med på. 
Derfor vil vi gjerne invitere dere til 
et samarbeid omkring hvordan vi på 
en positiv måte kan løfte fram utvi-
klingsarbeidet i media.

    Jørn



Vi oppfordrer alle til å gå inn på hjemmesiden vår www.bnn.no fra tid til annen. 

OBS!

Hva skjer i BN?

Urfolk i Paraguay

Påsken er over, og de fleste er tilbake fra reiser til prosjekter og seminarer 
i mange land. Inspirerende opplevelser og gode møter med samarbeidspart-
nere formidles til resten av sekretariatet. I tiden framover skal det gjen-
nomføres mange møter med andre organisasjoner, Norad og ikke minst re-
presentantskapsmøtet med alle medlemsorganisasjonene. Dessuten jobbes 
det med fagutvikling, både for BN-ansatte og ved at BN-ansatte skal bidra på 
bistandskurs i Stavanger.  
 

Reiser: Vigleik Winje til Bangladesh og 14/4 - 1/5.
 Heidi Holt Zachariassen til Italia på kurs 20/4 - 24/4
 Vigleik Winje til Tibet  25/5 - 8/6.

11.05: BN-sminar: Gender Mainstreaming i egen organisasjon
28.05:  Utviklingshjørnet: SVs bistandspolitikk. 
 Stortingsrepresentant Ågot Valle 
25.-29.05: BN-ansatte deltar på bistandskurs i Stavanger

Forandringer i levesett
Fra å være jegere og samlere i de sto-
re skogene er indianerne nå fortrengt 
til kolonier litt på utsiden av samfun-
net. Skogene er hugget ned og erstat-
tet av jordbruksarealer. Dermed ble 
det umulig for indianerne å opprett-
holde det levesettet som hadde vært 
deres gjennom generasjoner.

Det å ta vare på en kultur er ikke så 
enkelt når livsvilkårene er blitt så en-
dret som situasjonen er for Mbya og 
Ache- indianerne. Fra å leve i pakt 
med naturen og levere videre i munt-
lig fortellertradisjon, ble de brutalt 
kastet inn i en tilværelse der ram-
mene rundt formidlingen var borte. 
Uten skriftlige nedtegnelser og uten 

I februar dro BNs rådgiver Kristian Larsen sammen med prosjektråd-
giver Eli Bjørnebråten til Paraguay for å besøke to prosjekter i PYM-
regi. Begge prosjektene er blant urbefolkningen, som i løpet av det 
siste halve århundret har fått tilværelsen sin dramatisk forandret.

lærebøker på sitt eget språk, står de 
i fare for å miste sin kultur og der-
med sin identitet. 

Skoler, lærere og lærebøker
PYMs to prosjekter blant Paraguays 
urfolk er bestrebelser på å bøte på 
denne situasjonen. Det å ha lærebø-
ker på indianernes språk er grunnleg-
gende for å ta vare på deres egen-
art. Det må skapes nye arenaer for 
formidling av kulturen, og skolen er, 
som andre steder i den moderne ver-
den, den viktigste arena i så hense-
ende. Barna trenger skolebygninger, 
lærebøker og dyktige lærere. Disse 
behovene søkes dekket gjennom 
PYMs prosjekter.  

Bevissthet og samfunnsbygging
Urfolks rettigheter er ofte ukjent for 
urfolkene selv. Derfor er det viktig 
at det jobbes med å bevisstgjøre da-
gens indianere om hvilke rettigheter 
de har. Ledere må ta grep om den 
nye tilværelsen som urfolkene lever 
i, og samfunnet må bygges av india-
nerne selv. Blant annet gjennom ret-
tighetsseminarer er PYMs prosjekter i 
Paraguay et bidrag til denne bevisst-
gjøringen og samfunnsbyggingen på 
grasrotplan.   

Les mer om de to prosjektene og se 
bilder fra besøket til Paraguay på 
nettsiden vår, For medlemmer.

Kristian Larsen og 
Eli Bjørnebråten på 
besøk hos indianere 
i Paraguay. Medisin-
mannen til venstre  
og barna til høyre 
er talende uttrykk 
for den situasjonen 
indianerne befinner 
seg i: Det som var 
før og de som skal 
leve videre. 

Kristian og Eli sammen med et av prosjektstyrene.


