Cambodia er et fattigt land med en særdeles konfliktfyldt fortid, hvor efterdønningerne af Pol Pots rædselsregime stadig spøger. Det er samtidig et land, hvor religion, særligt buddhisme i kombination med troen på ånder, i høj grad dominerer
dagliglivet. Men der findes også voksende kristne menigheder og ikke mindst unge
kristne med håb og drømme, som i møde og dialog med danske konfirmander skaber kulturdialog og forståelse for verden omkring os.
Af Sidsel Leth Svensson, religionspædagogisk konsulent
I Konfirmand Aktion møder danske konfirmander unge kristne fra et udviklingsland. Fire globale
fortællere fra Cambodia har i foråret besøgt over 150 danske konfirmandhold.

En ung kirke i et fattigt land
Knap 4% af Cambodias befolkning er kristne. Landets kirke er ganske ung, og den er, ligesom hovedparten af befolkningen, meget fattig. Samtidig er det ofte svært at være kristen og synligt adskille sig fra
det dominerende religiøse fællesskab. Bl.a. derfor er Cambodia et af de lande, hvor Danmission arbejder for at bekæmpe fattigdom, for at styrke og udvikle kirken og ikke mindst for at skabe dialog. Religionsdialog mellem buddhister, muslimer og kristne, men også kort og godt dialog mellem mennesker.
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»Religionsdialog, fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling er ligeværdige i Danmissions projekter,«
forklarer Lærke Lysemose Christensen, der er leder af Danmissions Konfirmand Aktion. »Som i en
trekant, hvor kanterne støder op mod hinanden kan de ikke adskilles. Et projekt har så vidt muligt
alle tre vinkler i sig. Fx kan religionsdialog både være et mål og en metode til at forebygge fattigdom.
Eller vi bruger dialog til at udruste kirken til at indgå i dialog med omverdenen.«

»Jeg synes, at det var super fedt at lære noget om et andet land og
høre en masse om deres traditioner og religion.«
Konfirmandpige – om mødet med en global fortæller fra Cambodia

Prey Lang – it’s our forest too
Cambodia danner rammen for Konfirmand Aktion frem til 2018. I Prey Lang-skoven kæmper unge
aktivister imod ulovlig skovhugst for at bevare den skov, der er hele livsgrundlaget for dem selv og
op mod en halv million mennesker. I mødet med en ung cambodianer, også kaldet en global fortæller, bliver konfirmander over hele landet præsenteret for de udfordringer den illegale skovhugst udgør, og de får mulighed for selv aktivt at tage stilling og deltage i kampen for at sikre Prey Lang-skovens overlevelse. Men de finder også ud af, at verden ikke er sort og hvid. Gennem dilemmaøvelser
og rollespil ser konfirmanderne, hvordan de mennesker, der stjæler træ, måske selv er fattige bønder,
der er truet på egen eksistens.
I Cambodia giver et af Danmissions samarbejdsprogrammer »Peace Bridges« også lokalbefolkningen redskaber til at se hinanden som mennesker. Lærke Lysemose Christensen giver et eksempel:
»Jeg var selv i Cambodia i sommers, hvor jeg mødte en kvinde, som havde været på workshop med
Peace Bridges. Frem for kun at være vred når de illegale skovhuggere kom, så tilbød hun nu nogle
gange at lave noget ris til dem. For som hun sagde: »De er jo også bare mennesker og sikkert også
sultne«. Det er et rigtig stort skridt at tage, når man ikke har lyst til at være omsorgsfuld. Det var
meget stærkt, at hun havde fået en helt anden vinkel på relationer og på kommunikation.«

»Efter i dag vil jeg helt sikkert tjekke, om træet på mine møbler er
hugget lovligt, og om det er bæredygtigt.«
Konfirmanddreng – om mødet med en global fortæller fra Cambodia

Dialog med en global fortæller
De globale fortællere er alle kristne og har på et tidspunkt i deres liv aktivt valgt kristendommen til.
Deres helt personlige vidnesbyrd virker stærkt på konfirmanderne, fordi de på samme tid understreger, at der er en verden til forskel på at være ung og kristen i Danmark og i Cambodia. Men også at
man som ung, på vej ud i livet, kan møde sammenlignelige udfordringer over hele verden.
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»For unge cambodjanere er det et meget bevidst valg at være kristen – det kræver ofte, at man går
imod sin familie og bryder med traditioner. På samme tid finder de også ud af, at der er nogle ting,
man har til fælles. Fx at venskaber og uddannelse er vigtige, eller at man arbejder for en mere retfærdig verden. Og det er mindst lige så vigtig læring som forskelligheden,« forklarer Lærke Lysemose
Christensen.
I mødet mellem unge fra forskellige dele af verden sker der noget særligt. Det bliver helt konkret,
at verden derude findes og ikke bare er endnu en video eller »post« på de sociale medier. Det liv, de
globale fortællere lever, bliver virkeligt, og dermed kommer nye perspektiver i spil for konfirmanderne. Fx perspektiver på at have en tro og hvilke konsekvenser det har i ens hverdag. I Cambodia kan
kristendommen være frisættende i forhold til troen på farlige ånder. Og kristendommen kan genskabe håbet i et liv præget af angst og svigt. Men de stærke beretninger kan også vise danske konfirmander, hvor stærkt kristendommens håb virker på mennesker, og at de selv kan række ud efter Gud, når
og hvis de får brug for det.

Om konfirmand Aktion

Konfirmand Aktion handler om at lade danske konfirmander blive klogere på, hvordan unge i et konkret udviklingsland lever. Gennem mødet med en global fortæller, en ung der deler sin livshistorie, sin
tro, sine håb og drømme med konfirmanderne, bliver kulturmødet til en levende dialog, hvor konfirmanderne selv kommer på banen og tager stilling til en række dilemmaer. Der er knyttet et undervisningsmateriale til Konfirmand Aktion. Tilmelding til Konfirmand Aktion 2017-18 åbner 15. juni.
Konfirmand Aktion er et samarbejde mellem Danmission og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Det er målrettet folkekirkens konfirmander. Fra 2016-2018 kommer Konfirmand
Aktions globale fortællere fra Cambodia.
Lærke Lysemose Christensen er leder af Konfirmand Aktion – barselsvikar for Rebekka Steinvig.

»Man bliver mindre fordomsfuld, men også klogere på sig selv, når
man møder mennesker fra andre dele af verden. Når danske konfirmander får besøg af Danmissions globale fortællere, så lærer de både
noget om, hvad der sker ude i verden, og hvordan det er at være ung
og kristen i andre kulturer. Samtidig kommer de måske også til at
forholde sig mere til deres egen tro.«
Lærke Lysemose Christensen, Danmission

Se Konfirmand Aktions webportal: http://konf.dk/
Se filmen om unge aktivisters kamp for at bevare den truede Prey Lang-skov i Cambodja ...
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