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Kriget i Irak började med Isis-organisationens
anfall år 2014. Under anfallet dödades och
fängslades tusentals jesider. Största delen av
dem som hör till denna föraktade minoritet
och som räddades från denna förintelse pla-

cerades till ett kurdområde i norra Irak. Flyktingarna bosatte sig i tält, andra i övergivna
husruiner. Ännu idag år 2020 bor människor
i tält och ruckel och lever på nåd under regn,
blåst och ibland också snö. Den största utma-

Mathjälp delas ut i detta lilla Jesid-flyktingläger i norra Irak. Tack för er hjälp.

ningen är brist på mat och rent vatten. Möjligheter att arbeta i lägret eller utanför det
är små. Man kan hitta tillfälligt arbete men
bara för få. Under dessa omständigheter har
människorna inte en möjlighet att förtjäna sitt
uppehälle. För tillfället är lägren stängda på
grund av epidemin och man får inte avlägsna
sig från lägret. Vi kan med glädje berätta att
RN-organisationen har en kontaktperson i
ledningen av norra Iraks flyktingläger och
arbetet får fortsätta.

Vår kontaktperson raporterar:
Matbristen bland jesiderna är skriande. Förra
året fick vi rikliga gåvor från Ruokkikaa Nälkäiset-organisationen och med hjälp av dem
genomförde vi många maturdelningar i
Dahokitrakten bla. i Khake och Sharia.
Vi försökte sätta ihop understödspaketen så att de innehåller protein, järn, zink
och A-vitamin. De som lever i bristfälliga
omständigheter leder mycket av bristsjukdomar. I samband med matutdelningen delades
det ut järn och kosttillägg särskilt till havande
kvinnor.
Före matutdelningen gjorde vi hembesök
för att utreda var behovet var som störst.
Vi vet att några familjer får stöd och vi ville
säkerställa att vi delar ut hjälpen till dem som
inte får hjälp från annat håll. Ett matlass fördes till mammor som deltar i undervisningen
i Sharia. I denhär skolan undervisar vi hälsovård och det föll sig naturligt att närma sig
dessa kvinnor i tecknet av mathjälp. Planen är

Ett tälthem.

att ordna flere matprojekt våren 2020. Ett viktigt bidragsobjekt är ett rehabiliteringscenter
för dem som lider av traumatiska upplevelser.
Vi vill träffa familjer som inte har något annat
än skrämmande upplevelser som kriget lämnat. De har alla hamnat att gå igenom saker
som man inte vill att någon skulle uppleva.
Vi önskar att vi under denna vår ännu kunde
föra åtminstone 1-2 matlass till traumacentret
och dessutom att fortsätta att hjälpa familjer
i de mest svåra situationer. Tack för gåvan till
familjer som försöker överleva med ett ägg
om dagen.
Pålitlig arbetskraft är tillgänglig, så vi får fram
din gåva säkert och snabbt.
Jesus kan reparera det som har
gått sönder. Tack för din hjälp till
diskriminerade och sjuka offer för kriget.
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