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Ramses Gendy hoppas att demokratiprocessen i hemlandet Egypten ska leda till ökad frihet. I helgen besökte han pingstkyrkorna i Nybro och Kalmar för
att berätta om de projekt han själv är involverad i.
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Egyptier berättade
om förhoppningar
NYBRO

Ramses Gendy arbetar
med sociala utvecklingsprojekt i ett Egypten
som just nu tar sina första steg mot demokrati.
I helgen besökte han
Nybro för att berätta
om de problem och förhoppningar som råder i
landet.

Den svenska pingstmissionen medverkar i ett
nätverk av organisationer
och initiativ i Egypten som

bland annat arbetar med
media och social utveckling. Ramses Gendy är en
av nyckelpersonerna i nätverket Aktion Ibrahim.
Går mot demokrati
Nu hade han bjudits in
av pingstkyrkorna i Nybro
och Kalmar för att berätta
om arbetet om och de steg
mot demokrati som tas
efter presidenten Hosni
Mubaraks fall.
– Jag tror och hoppas
att vi nu tar små men viktiga steg mot demokrati. Vi

kanske inte kommer att nå
hela vägen, men jag tror att
vår frihet kommer att bli
större. Det är som att det
blivit ett uppvaknande hos
folket. Under revolutionen
visade människor värme
och respekt mot varandra,
och det var väldigt upplyftande att se. Alla ser fram
emot fria val, och en större frihet. Frihet är nyckelordet här, säger han.
Aktion Ibrahim, berättar Ramses Gendy, har delvis inspirerats av svensk
modell för att arbeta med

socialutveckling. De använder folkbildningsidén i
form av kurser och studiecirklar.
Mycket att göra
– Ett arbete har med
jämställdhet mellan män
och kvinnor att göra, ett
annat om hur man som
enskild människa kan bli
en del av det nya Egypten
som nu växer fram. Som
jag upplever det så finns
det en hunger hos människor att ta itu med allt
som behöver göras.

GÅR FRAMÅT
”Jag tror och hoppas att vi nu tar små
men viktiga steg
mot demokrati.”
RAMSES GENDY,
nätverket Aktion Ibrahim
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Dans, kroppkakor och knallar på Flygsfors marknad
FLYGSFORS

Dansuppvisning, kroppkakor – och självklart

Knallarna hade ställt
upp sig utmed Bruksvägen. Där fanns också
squaredance-uppvisning

