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En ny möjlighet i Irak

Mätta de Hungrandes styrel-
semedlem Ville Männistö 
besökte norra Irak och förde 

första hjälpförsändelsen till �ykting-
lägret nära Mosul. Många kristna och 
personer som tillhör andra minori-
tetsgrupper har tvingats �y från 
sina hem i städer och byar som ISIS 
ockuperat efter kriget som började 
år 2014. Nu håller irakiska armén på 
att återinta Mosul med hjälp från 
västvärlden.

Ville Männistös rapport  
från Irak 5.12 2016: 
"Jag är 10 km utanför Mosul och hör 
hur man skjuter med vapen. Männis-
korna strömmar ut ur staden på �ykt, 
en del av dem siktar mot lägren som 
FN anordnat. Hundratusentals mäns-
kor är ändå fortfarande kvar i Mosul och när staden frigörs 
helt och hållet kommer �yktingströmmen att vara enorm. 

Flyktinglägren är helt fyllda och många människor tvin-
gas söka skydd på annat håll. Flyktingarna tar över halvfär-
diga hus och iordningställer tillfälliga platser att bo på med 
hjälp av tyger. Vintern är på kommande och i norra Irak snöar 
det vintertid. Dessa människor är helt och hållet under bar 
himmel och i stort behov av hjälp. Vår lokala kontaktperson 
beskrev för mig hur sårbara familjerna är just nu. Mitt i all 
bedrövelse har de sålt allt de kunnat sälja, alla sina ägodelar, 
för att familjen inte skall dö.

Våra lokala kontaktpersoner gör ett mycket bra arbete 
genom att bygga skyddshem till folket, fungera som läkar-
hjälp i lägren samt dela ut matpaket till familjer. Mathjälpen 
är väldigt viktig, eftersom grundförnödenheter så som ris, 
mjöl och oljor är en stor brist. 

Vi måste vara beredda på en större �yktingström då 
Mosul öppnas. Nu är det tid att påbörja materialinsamling 
och skapa lokala kontakter för samordnande av hjälparbe-
tet. Då de enorma �yktingströmmarna kommer, då är det 

redan för sent. Jag vill frimodigt påstå: Nu har Mätta de Hun-
grande-organisationen en utmärkt möjlighet att hjälpa och 
verkligen påverka!"

Människorna lever i ett besvärligt läge i Irak och Syrien. 
För MdH-organisationen har det öppnats helt nya kanaler 
till att stödja människor på ort och ställe. Hjälp har erhållits 
och kan levereras ända fram. Kom med och hjälp oss att för-
medla mat och julens budskap till så många som möjligt.

Hjärtligt tack till Dig för Dina gåvor 
och förböner under år 2016.
Vi önskar Dig en Fridfull Jul och ett 
Glatt Samarbetsår 2017!

Ville Männistös bildhälsning från �yktinglägret i Irak.

Gilla oss på Facebook och du stödet de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)
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Hjälp till Irak
MdH ger mat åt familjer som �ytt från Mosul

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande  www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
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Ge som julgåva "Det goda humörets" gåva.
Sortimentet innehåller �era olika gåvor med olika priser, t.ex. 
malarianät, getter och skoltillbehör.

Det goda humörets gåva välsignar på samma gång �era människor. 
Barnet i det aktuella landet får gåvan, det ger glädje till din vän och 
gott humör till dig. 

Vårt system för Bemärkelsedagar / Julgåvor kan du bekanta dig  
med på vår hemsida www.ruokkikaanalkaiset.� 

För fattiga barn är också en liten gåva alltid till stor glädje.
Vi vill tacka dig redan på förhand för de julöverraskningar du ger! 




