Forenet i bøn for Amerika
1. Gud, lad unge kvinder i Latinamerika forstå deres sande
identitet i dig og finde styrke deri. Må denne sandhed bringe de mennesker til tavshed, der siger noget andet til dem,
især mens de er teenagere. (Sl 139,13-14)
2. Herre, nu da Venezuela står overfor økonomisk usikkerhed, giv da kvinderne din visdom og kundskab til at skaffe
mad og fornødenheder til deres familie. (Matt 6,31-33)
3. Fader, må de familier i Mexico, som har været nødt til at
blive hjemme under pandemien, finde hjælp hos dig. Bring
heling til de familier, hvor vold finder sted i hjemmet. (Jer
33,6)
4. Prostitution har høj forekomst i Latinamerikas internationale grænseområder. Må fattige kvinder her få adgang til
uddannelse og gode jobs, så de ikke tyr til prostitution for
at forsørge deres familie. (Rom 8,32)
5. Fader, beskyt de colombianske piger, hvis familie er offer
for narkosmugling, mod mishandling. Må de og deres familie høre om Jesus. (Sl 91,1-16)
6. Vi takker dig, Gud, for at give teamet i Paraguay mulighed for at genoptage arbejdet i ”The House of the Good
Shepherd” kvindefængsel. Åbenbar din kærlighed og hellighed for disse kvinder. (Sl 68,6-7)
7. Fader, giv kvinder i Panama visdom til ikke at lade sig
narre til at tage imod jobs, der giver en god løn, men i
virkeligheden blot er en facade for prostitution og menneskesmugling. (Ef 5,6-10)
8. Herre, bring trøst til de kristne kvinder i Uruguay, som
har mistet nogen af deres kære under pandemien. Må de se
hen til dig i deres sorg og styrkes på ny. (Johs 16,22)
9. Fader, må kvindelige immigranter i Spanien og Latinamerika lære deres nye sprog og kultur at kende, så de bedre
kan imødegå de udfordringer, der møder dem i deres nye
liv. (Fil 4,13)
10. Herre, vi beder dig om at sætte et beskyttende værn om
familier med enlige forældre i Latinamerika. Giv de enlige
forældre alt det, de har brug for til at favne deres familie
med kærlighed, opmærksomhed og omsorg. (Es 54,17)
11. Kære Gud, vi beder dig om at understøtte kvinder, der
er arbejdsløse på grund af covid-19 pandemien. (Fil 4,19)

12. Fader, vi beder om vejledning og visdom til dem, der
arbejder blandt kvindelige misbrugere på Bonaire. Må dine
tjenere finde frem til problemernes rod hos disse kvinder, så de
i sandhed bliver sat fri. (2 Tim 3,16-17)

24. Herre, vi beder dig bevæge hjerterne hos de kvinder
du har udvalgt til at træde frem og lede Kvinder med
håbs arbejde i adskillige latinamerikanske lande og Caribien. (Matt 7,7-8)

13. Fader, vi beder for voldsramte kvinder i den Dominikanske
Republik. Mange er blevet banket og nogle endda myrdet af
deres partner. (Es 41,10)

25. Vi beder dig, Fader, om at skaffe de nødvendige
ressourcer til hvert eneste af Kvinder med håbs projekter
i Paraguay. (2 Kor 9,8)

14. Almægtige Gud, vi beder dig give regeringsmedlemmerne i
Bonaire visdom til at håndtere de udfordringer de møder, når
de skal finde tid til både hjem, familie og arbejde. (Jak 1,5)

26. Fader, vi beder om at flere lyttere til ”Kuña Paraguai”, Kvinder med håbs program i Paraguay, må blive
tilskyndet til at fortælle om, hvordan programmerne er
dem til hjælp i hverdagen. (1 Kor 15,58)

15. Herre, vi beder dig vise KmHs globale leder, Peggy Banks
din vision for at øge og styrke KmHs internationale arbejde.
Giv hende visdom og kundskab, når hun tjener og vejleder
vores globale team af ledere. (Ords 4,11)
16. Kære Gud, styrk ægtemænd og hustruer i Latinamerika i
deres forhold til hinanden og til dig. Giv dem nåde i ægteskabet til at stå sammen mod alt, hvad der truer med at ødelægge
deres bånd. (2 Kor 8,7)
17. Herre, vi beder for retfærdighed i forbindelse med drab på
kvinder i Latinamerika, og vi beder om respekt for kvinders
rettigheder. (Es 1,17)
18. Tak Herre, for at Kvinder med håb-programmet kan blive
sendt to gange ugentligt i Uruguay, i radioen og via internettet.
(Sl 100,4-5)
19. Fader, vi beder om at kvinder i Bolivia må få adgang til uddannelse såvel som gode jobmuligheder. Drag dem nær til dig
og styrk dem, når de drager omsorg for deres familie. (Jos 1,8)
20. Hellige Gud, vi bærer de canadiske kvinders team frem for
dig, idet de fortæller enkeltpersoner og kirker i hele Canada om
kvinders behov verden over. (ApG 1,8)
21. 47% af udearbejdende kvinder i Brasilien har angiveligt
oplevet at blive generet seksuelt på jobbet. Derfor, beder vi dig,
Herre, om at firmaer må skabe et sikkert arbejdsmiljø for deres
kvindelige ansatte, og straffe dem, der gør sig skyldige. (Sl 9,9)
22. Herre, når vi optager hvert enkelt program i Latinamerika,
måtte vi da sammen med apostlen Paulus bede om at vi ”må få
ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt”. (Ef
6,19). Må disse ord forandre kvinders liv.
23. Herre, vi beder for de kvinder, som har været offer for
menneskesmugling, men som kristne organisationer nu drager
omsorg for. Bring dem heling når de kæmper med posttraumatisk stress efter den vold, de er blevet udsat for. (Jer 17,14)

27. Fader, må Kvinder med håbs ledere på Bonaire udvise mod, håb, gavmildhed og mildhed mod andre. (Kol
3,12)
28. Herre, vi beder dig skaffe arbejde til kvinder i Colombia, hvor den kvindelige befolkning oplever dobbelt så
megen arbejdsløshed som den mandlige befolkning, en
situation, der kun er blevet værre på grund af pandemien. (Jer 29,11)
29. Vi priser dig, Jesus, for de kvinder i Uruguay, der
lytter til Kvinder med håbs programmer og har kontaktet os for at høre mere om Gud og Jesus Kristus. (Rom
10,17)
30. Kære Gud, vi beder om at kristne kvinder, der er
aktive inden for politik i den Dominikanske Republik,
må søge dig for at få visdom og vejledning til at udfylde
deres forskellige roller. (Ords 2,6)
31. Vi priser dig, Gud, for hver eneste af vores forbederes trofasthed, idet de dagligt beder sammen med os ved
hjælp af Kvinder med Håbs bedekalender. (Rom 12,12)
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Latinamerika og Caribien
Med en udstrækning på godt 11.000 km fra Mexico til Argentina, favner Latinamerika et bredt udvalg af kulturer og
traditioner. Fra bjerge til tropiske landskaber er det et varieret land af umådelig skønhed. Latinoerne er kendt for deres
varme og gæstfri ånd overfor både venner og fremmede, og
denne gæstfrihed inkluderer som oftest dans og en overflod af
velsmagende mad.
Spanien og Portugals indflydelse på Latinamerika kan ikke
overdrives. Ifølge study.com var de fleste latinamerikanske
lande koloniseret af disse supermagter frem til begyndelsen
af 1800-tallet. Deres indflydelse rækker dybt ind i kulturen
og omfatter religion, sprog og madlavning. Hvor spansk som
sprog er dominerende i det meste af Latinamerika, med variationer lande imellem hvad angår ordvalg og udtale, er portugisisk hovedsproget i den kæmpestore nation Brasilien. Befolkningstallet i Latinamerika og Caribien er lige nu 661.376.607.
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Denne smukke og mangfoldige verdensdel rummer til stadighed mange udfordringer for kvinderne. Selv om kvinder
hastigt er på vej ud på arbejdsmarkedet, møder de problemer
i form af ulige løn og chikane fra mandlige kollegaer. Mange
kvinder har opnået universitetsgrader og mere til, mens andre
kun har ringe eller slet ingen adgang til uddannelse. Til trods
for lovgivning imod vold i hjemmet og seksuel misbrug, lider
mange kvinder i Latinamerika og Caribien stadig under disse
forfærdeligheder. Hvor nedlukning ganske vist måtte anses for
nødvendig for at standse spredningen af Covid-19, betyder
den forhøjet risiko for udsættelse af vold for piger og kvinder.
Vores kvinder har brug for håb. Vores kvinder har brug for
Herren. Og derfor bringer vi dem håb, via KmH Håb-programmer i radioen, på 5 sprog, i 24 lande. Bedekalendere på
portugisisk sendes til Brasilien og Afrika, mens kalendere
oversat til spansk når lande i Latinamerika såvel som Europa,
Afrika og USA. Vi berører kvinders liv gennem arbejdet i
Buen Pastor-fængslet i Paraguay, og gennem kvindekonferencer, vores nyligt udkomne andagtsbog, og endda en portugisisk tegnsprogskanal, der henvender sig til døvesamfundet.
Næste generation nås, idet vores mange teams, deriblandt et
nyt team i den Dominikanske Republik, rækker ud via sociale
medier. Det er vores dybeste ønske og bøn at flere kvinder
vil være med til at bringe håb til Latinamerika og Caribien på
tværs af generationerne. 		
(Af Susie Pek, regional koordinator)
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