
Danmission i 

Myanmar
Medvandring

Danmission begyndte sit arbejde i 
Myanmar i 2007 efter udfasningen 
af arbejdet i Kina, Mongoliet og 
Nepal. Danmission styrker udvik-
lingen af den kristne kirke i landet, 
men er udfordret af manglende 
tillid mellem befolkningsgrupper. 
Her er Danmission en vigtig med-
spiller i facilitering af dialogmøder.  

Gennem lokale organisationer 
arbejder Danmission med:      

 � Fred, demokrati, fattigdoms-
bekæmpelse og civilsam-
fundsopbygning.

 � Dialog og forsoning mellem 
kristne, buddhister og muslimer.

 � Uddannelse på diplom- og 
masterniveau i landsbyudvik-
ling med teologisk perspektiv.  

Alt dette i tæt samarbejde med 
World Concern Myanmar (WCM) 
og Myanmar Institute of Theology 
(MIT), der begge er meget invol-
verede i interreligiøs dialog, og 
Shalom Foundation, der arbejder 
med fred, demokrati, selvforsørgel-
se og opbygning af civilsamfund 
i Kachin-staten i det nordøstlige 
Myanmar.  

For Danmissions arbejde 

i Myanmar 
Hvis du vil vandre videre 
med os… 

Hvis du vil vide mere om Danmissions 
arbejde i Myanmar så gå ind på 
danmission.dk/myanmar

Hvis du vil engagere dig mere i 
Danmissions arbejde, så se mere på 
danmission.dk/medvandring

Hjælp 
danmission.dk/stot

MobilePay: 507725

Sms: "DANMISSION"     
            til 1245 (100 kr.) 



1. Samling

Danmission 
i Myanmar i dag

3. Samling

Hjælp til internt fordrevne
4. Samling

Fader Vincent 
2. Samling

Akuttelefon

Myanmar er et land præget store 
konflikter, manglende sikkerhed 
og fattigdom.
Danmission arbejder for at styrke 
udsatte og splittede kirkesamfund, 
skabe fred mellem forskellige 
religiøse og etniske grupperinger 
og styrke mennesker i lokalsam-
fundet.

St. Josephs flygtningelejr for 2.000 
internt fordrevne er skudt op ved 
siden af én af Danmissions partne-
re: Den Katolske Kirke i Myanmar. 
Kirken står for flere lejre, hvor de 
kæmper for at skaffe mad, medicin 
og et sted at sove til de mange nød-
stedte.  

Fader Vincent arbejder for fred 
i den konflikthærgede delstat 
Kachin. Her er omkring 100.000 
mennesker fordrevet fra deres 
landsbyer, hærget af landminer, 
bomber, voldtægter og tilfældige 
fængslinger. Danmissions støtte 
fremmer dialog, forsoning og bedre 
levevilkår for lokalbefolkningen. 

Danmission har etableret en vigtig 
livslinje i samarbejde med kirkepart-
nerne i Myanmar. En akuttelefon 
håndterer konflikter og brud på 
rettigheder og hjælper de mange 
mennesker, der lever på flugt, bor 
i flygtningelejre eller er udsat for 
overgreb, anholdelse og fængsling. 

 Bøn under vandringen
"Herre vis mig din vej og gør 
mig villig til at vandre den."

 Bøn under vandringen
"Vi takker dig, Gud, for 
fællesskab og mulighed for at 
udveksle tanker og erfaringer."

 Bøn under vandringen
"Gud, velsign du vores skridt, 
lad os finde, hvad vi søger og til 
sidst nå målet med glæde!"

 Bøn under vandringen
"Stilhed er den måde, naturen 
taler til os, ved at tie." 


