Info om Jordan
Positivt om Jordan

Jordan er et vakkert kongedømme plassert mellom Israel, Syria, Saudi Arabia og Irak. Det har vært en trygg havn
for flyktninger helt siden andre verdenskrig, I dag teller Jordan 9 millioner innbyggere hovedsakelig jordanere,
irakere, palestinere og syrere. Arabere er kjent for sin gjestfrihet og Jordan er et vakkert land å besøke med
Petra og Wadi Rum som er å se både i Aladdin og Star-Wars filmene. Jordan som land har et positivt forhold til
vesten og er sammen med Egypt de to landene i Midtøsten som har fredsavtale med Israel. Kong Abdulla den
andre er helt konge, med mye makt. Kongene i Jordan har vært godt likt av folket.

Hvorfor er det spent

Hele Midtøsten har vært preget av uroligheter i mange år. Det er mye som er med å gir utfordringer. Lite
demokrati, Sunni/ Shia konflikten, konservative vs liberale muslimer osv. Etter den Arabiske våren har mange
land hatt det tøft økonomisk, dette gjelder også Jordan. Krigen i Irak og Syria har påvirket Jordans økonomi og
mange flyktninger har kommet til landet. Den jordanske økonomien har utfordringer og folk flest har mindre
penger enn de hadde før. Arbeidsledigheten blant unge er høy, og syriske flyktninger har mange utfordringer.
Jordan har tatt imot mange flyktninger. Dessverre blir flyktningene ofte dårlig behandlet. De siste årene har det
vært mindre fokus på flyktningkrisen, og det er mindre støtte og penger til syrerne.

Hvordan er den arabiske kulturen?
Den arabiske kulturen er veldig annerledes. Skam og ære er begrep som finnes i alle kulturer. I kollektive kulturer
som i Jordan er de spesielt viktige. Det er stor ære i og ta imot gjester og å være en god person. Hvis du bringer
skam over deg selv og andre, mister du ansikt. Å ødelegge æren til familien kan få store konsekvenser.

Er det noen kristne?
I Jordan opererer man med mellom 2-5% kristne. Mange er katolikker, ortodokse og noen få evangeliske kristne.
Det kan oppleves utfordrende å være en minoritet i et land hvor hvem du kjenner er avgjørende for mye: hvilken
jobb du får, hvordan rettssaken ender, hvem som står sammen med deg etc. Prosent andelen kristne synker
ettersom de føder færre barn, og flere av dem immigrerer til andre land.

Barnehagen

Frikirken er med og støtter barnehagen i Karak sammen med en organisasjon som heter Vision Hope. Vi har 80
barn frem til sommeren 2020 og de følgende årene vil vi ha 90 barn. 30-40 er fattige syriske barn som får
stipend for å gå i barnehagen, og pengene fra Frikirken er med å støtte skoleplassen deres. Barnehagen er en
del av et familiesenter som hver uke når ut til 400 barn, og har 40 ansatte. Vi har akkurat fått ny lekeplass og
pusset opp!

