
Paraguay - land og folk

Paraguay ligger i sentrum av Sør-Amerika, og er litt større en Norge. Det er omkring 7 millioner 
innbyggere. Indianerbefolkningen er på bare 120.000 – 150.000 individer, fordelt på 17 stammer. 
70 % av befolkningen er under 20 år.
Det er ca 90 % katolske, og omkring 6 – 8 % evangelisk troende. 
Landet har to offisielle språk, spansk og guarani, samt andre indianer- og innvandrer-språk. 
Landet er republikk fra 1811. Presidenten velges for 5 år, og kan ikke gjenvelges.
Økonomien har vist en viss bedring, men alikevel regner man med at ca 35 % lever i fattigdom, og 
15 % i ekstrem fattigdom. Flertallet av indianerne tilhører den siste gruppen.

Bakgrunn

PYM har arbeidet i landet siden 1952 (med et førsøk i 1937 – 39). Det er etablert omkring 50 kirker,
30 skoler blant indianerne, «evangelisesenter», daghjem, hjem for funksjonshemmede, samt diverse
prosjekter. Pym har arbeidet både i mestiser- og indianerbefolkningen (ava guarani). 
Vi ser at en av de viktigste oppgavene fremover, er å utdanne ledere for neste generasjon. Derfor ble
det i 1989 startet opp en Bibelskole, Instituto Teologico Filadelfia, hvor tre Filadelfia-kirker med 
bakgrunn i Skandinavia står som eier. I 1994 fikk skolen egne lokaliteter i Villa Elise, Asuncion. 
Det er utviklet egen læreplan, med tilhørende litteratur. De siste årene har det vært formiddags- og 
kvelds-skole, samt desentraliserte kurser med lærer i noen menigheter, samt kurser via kassetter / 
CD.
I 2015 ble skolen godkjent av Kulturdepartementet, og er nå egen egen juridisk person. Det søkes 
nå om offentlig godkjenning av skoleplan, slik at skolen gir «credits» for videre studier. 

Behov
Det er et stort behov for å støtte skolen, slik at potensialet kan utnyttes maksimalt. I Asuncion er det
en relatig god tilgang på lærer-krefter, men dette forutsetter en god økonomi. 
Man ønsker å utvide skole til to år (som den var i starten). 
Vi ser at det er et spesielt stort behov for Bibelskole-utdanning for potensielle ledere i 
indianerkirken, og fortrinsvis via en desentralisert skole i indianernes bo-områder.

Økonomi
Skolen har vært finansiert dels fra Sverige og dels fra Norge, men Paraguayske menigheter har også
bidratt med sin del. De siste årene er det også skaffet stipender fra Norge, spesielt for indianer-
ungdom, som kommer fra svært fattige områder og kirker.
Men økonomien er svak, så det er vanskelig å utvide tilbudet på en god måte

Mål
Vi ser at en må utdanne ganske mange, for å finne de med spesielle forkynner- og ledergaver. Men 
også for andre menighetsmedlemmer vil det være av stor betydning for menighetenes indre liv. 
Målet er å utruste menighetene med ledere som kan lede menighetene videre, spesielt med tank på 
de store barne / ungdomskullene som kommer. 
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