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Hjälp till förföljda jezidier i Irak fortsätter

Under 2020 har vi kunnat hjälpa flera nödställda runtom i världen än någonsin.
Vi vill ödmjukt tacka er alla för varje gåva. Låt oss fortsätta tillsammans. Vi kommer alltid att ha de
fattiga mittibland oss. Gud ser din generositet!
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Hjälp till de förföljda jezidier i Irak
Bakgrund
Jezidier är en minoritetsbefolkning i Norra
Irak. År 2014 attackerare ISIS bergsområdet
i Sinjar vilket är jezidiernas hembygd. Män
dödades, kvinnor togs till sexslavar och hela
området blev ödelagt. FN förklarade händelserna mot jezidierna som folkmord. Familjerna flydde från kriget till flyktingslägren i
Kurdistan i Norra Irak.

Situationen idag
Vi har delat ut mat i Irak till ISIS före detta
sexslavar och deras barn, och under 2019

ökades hjälpen till de jezidierfamiljer som flytt
till flyktingslägren i Kurdistan. De flesta familjer består av mammor och många barn. Män
och bröder dödades, så de finns inte mera
vid liv för att kunna försörja familjerna. Stor-

familjernas mammor har inga möjligheter att
arbeta, de behöver ta hand om barnen. Mathjälpen har därför varit oersättlig för dem.
RN fortsätter att förse familjerna i Kurdistans
flyktingslägren med mat under 2021. Vi skaffar dem proteinrik, hälsosam mat. Matpaket
för en stor familj kostar ca 40€ i månaden.

Hönsprojekt
Under den senaste tiden har många jezidierfamiljer börjat återvända till sin hembygd i
Sinjar. De har hittat en bit mark eller en liten
gård på de ödelagda områden. Vi kommer att
starta ett hönsprojekt i Sinjar i början av våren
2021 och tror att det kommer att bli till stor
hjälp för de fattiga. Vi hjälper dem i början
och köper familjerna flera höns och en tupp.
Det kommer att kosta ca 80€/familj.
Snart kommer det att springa massor av
kycklingar på gården, man får ägg till mat
dagligen och inom en snar framtid kommer
kycklingkött att kunna inkluderas i maten.
Denna hjälpinsats är långsiktig och kommer
att hjälpa familjerna att bli mera självsörjande. Vi tror att hönsprojektet kommer att
bli ett nyttigt sätt att hjälpa familjerna när de
åter bygger upp sin framtid i hembygden.

Med tacksamhet för det
gångna året och med förväntan
inför det nya året 2021!

Ju mera medel vi lyckas att samla, desto
flera familjers gårdar kan fyllas av liv från
hönsfamiljer. Kunde du tänkta dig att bekosta
en höna eller en hönsfamilj? Varje gåva är
värdefull!
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