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hjälpa i Myanmar
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I Myanmar trappas striderna upp
och folket lider
Kinas granne Myanmar (f.d. Burma) i syd
östra Asien är ett land bestående av 15 mil
joner invånare. Den dominerande religionen
är buddismen, förföljda minoriteter är kristna
(5%) vid sidan av muslim-rohingyujer. Också
i Finland har medierna informerat om det
rådande kaoset. I februari tog militären mak
ten i en statskupp. Folket protesterade och
oroligheterna har fortsatt ända sedan dess.
Militärjuntan drar sig inte för hårda tag och
inte heller barnen har varit i trygghet när
man försökt kväva protesterna. Situationen
är okontrollerbar och civilbefolkningen lider
alltid mest i labila förhållanden. Situationen
i Myanmar har störtat människorna i fattig
dom, som arbetslös är det inte möjligt att
förtjäna sitt levebröd under ett tillstånd som
påminner om krig.
Oroligheter förekommer runtom i hela lan
det. Skolorna är stängda, likaså bankerna. Av
säkerhetsskäl, i rädsla för stölder har också
butikerna hållits stängda. För att klara sig
har köpmännen varit samarbetsvilliga med
dem som gjort humanitärt arbete och det har
funnits tillräckligt med mat att sälja. Några

Församlingmedlemmarna mitt i arbetetsstök.

Med denna matsäck klarar man sig långt.

De kristna ber för sitt land.

varor har tagit slut, men tillsvidare har vi kun
nat skaffa motsvarande varor som särskilt
innehåller protein. Samarbetet fungerar väl.
Företagarna har en stor önskan att stöda fol
ket och de är i denna svåra situation redo att
kanalisera all möjlig hjälp så att folket inte
skulle lida. Man har lovat lagra förnödenheter
för oss i fortsättningen, så att vi också i den
närmaste framtiden har möjlighet att fort
sätta bespisningen.
RN deltar tillsammans med World Com
passion-organisationen och 15 lokala för
samlingar i hjälpen i Yangon och på några
avlägsna orter. Stödtagarna är buddister, ca
750 familjer. Församlingsmedlemmarna sam
manställer familjepaket, som förutom mat
består av hygienartiklar. Dessutom hittar man
i varje paket en glädjebudskapsbrochyr om

Jesus och man har inte heller glömt en inbju
dan till närmaste församling. Nöden bland
folket är stor. Vår bön är att myanmarerna
skall få uppleva Guds kärlek i praktiken och
att de skulle vända sig till den levande Guden.
Vi är glada över möjligheten att få föra
nödhjälp till centrum av katastrofen och tack
samma över att vi med hjälp av Worlds Com
passion-organisationens får fram hjälpen.
I katastrodsituationer är samarbete mer än
guld värd.
Nöden är stor, men du har en möjlighet att
hjälpa. För bara 30 euro kan du skaffa en vec
kas matartiklar för en familj på 5–6 personer.
Kunde du ge mat åt en familj eller kanske
två? Då var och en av oss ger någonting blir
det mycket. Ett stort tack!
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