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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 16. februar 2021 21:06
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Burma.

Kære venner 
Peter Götz, formand for Thailandsudvalget, har sendt nedenstående bedebrev vedr. hjælpearbejdet i 
Burma. 
På grund af den akutte situation har vi valgt at udsende bedebrevet et par dage før normalt. 
 

 
Jeg vil lige minde om, at 2. søndag i marts er Global bededag for Burma. Vi håber at kunne formidle en 
pjece herom. 
Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 16. februar 2021 vedr. hjælpearbejdet i Burma (Myanmar).   
 

NYHEDER FRA MYANMAR 
 
Situationen i Myanmar (Burma) er fuldstændig uoverskuelig. Det har længe været frygtet at militærstyret skulle 
gribe ind på grund af det knusende nederlag som valget i nov. 2020 gav dem.  
Her gik 83 % af stemmerne til det parti, som Ayng San Suu Kyie, står i spidsen for – men som alligevel pga. nogle 
meget specielle indskrevne regler ikke kan gennemføre deres politiske planer. 
 
KWEG  
Vores venner i KWEG (Karén Women Empowerment Group) med Angeline i spidsen refererer lige nu flittigt fra 
begivenhederne i deres land på Facebook til os. Måske er det kun et spørgsmål om dage før denne platform også 
bliver lukket. - For selvfølgelig er det ikke hensigtsmæssigt for militærmagten, at omverdenen får for meget at vide. 
 
Militæret forsøger at finde accept for deres magtovertagelse ved at bringe mad ud til landsbyerne. 
Beboerne afviser dem ved at slå på pander og gryder, en form, der er blevet et symbol for 
demonstranternes fredelige modsigelse overalt. 
Se videoen:  
https://www.facebook.com/wai.aye.54/videos/1821926834631006/ 
 
KWEG har i situationen valgt at bruge sit mandskab og nogle af sine midler til at producere måltider til  
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 de mennesker, der vover livet ved at deltage i demonstrationer 
 de personer, der frivilligt engagerer sig i førstehjælp og hjælper akut sårede mennesker. 
 
Det ligner naturligvis en politisk kamp – men det er også så meget mere:  
Det er en kamp om retten til de værdier, der fastholder,  
 at alle mennesker i Skaberens øjne er lige 
 at en bestemt etnicitet, tro og religion ikke må gøre et menneske til offer for udryddelse 
 at kvinder og børn er mennesker, der ikke kan og må forulempes af skruppelløse soldater 
 
Med hjælp fra Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde (CKU), der før hed Dansk Missionsråds Udviklingsarbejde, 
holder vi tæt kontakt med vores venner og medarbejdere i Yangon. Vi beder for dem og sammen med dem om, at 
der må findes løsninger, der kan erstatte grusomhederne med fred og forsoning. - Var det ikke det, Jesus sagde: 
Salige er de som stifter fred!!! 
 
Bed sammen med os om, at vi i fællesskab med KWEG igen må kunne optage arbejdet med at hjælpe de små 
landsbysamfund på fode og undervise dem om det, som Jesus lærte os:  
At elske sin næste, at tage vare på det liv, Gud har givet os - og at besøge de fængslede, bringe mad til de sultne, 
drage omsorg for de syge, give tøj til de nøgne og husly til fremmede. (Matt.25, 35 fl.) 
 
For Udvalget for Thailand og Myanmar 
Peter Götz 

 
Mennesker på flugt for militæret gemmer sig i en skov. 
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Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
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