
Den albanska nöden är stor

Albanien är ett av de fattigas-
te länderna i Europa. Mätta de 
Hungrande har fört hjälp dit re-
gelbundet sedan år 2011. Under 
de senaste åren har tillståndet i 
landet blivit ännu dystrare än ti-
digare på grund av de finansiella 
problemen i grannländerna Itali-
en och Grekland. De flesta alba-
ner är beroende av hjälpförsän-
delser från familjemedlemmar 
som arbetar utomlands. Nu, då 
släktingarna som förtjänat utom-
lands tvingats återvända hem 
tomhänta, har familjernas lev-
nadsstandard sjunkit och antalet 
arbetslösa stigit mångdubbelt.

Xhovana Molla från Lac rapporterar:
"Antalet arbetslösa i Lac-området 
är bedrövligt. Människorna har in-
te möjlighet att få in medel för sitt 
dagliga bröd och varje vecka träf-
far vi familjer som lever i extrem 

fattigdom. Dessa familjer har inga 
inkomster och staten klarar inte 
heller av att hjälpa dem. Läget är 
outhärdligt speciellt för åldringar 
och änkor.

Jag skall ge exempel. En kvinna 
vid namn Bardha, som blivit änka, 
försöker försörja tre barn, varav ett 
är invalidiserat. Hon berättar att 
Mdh-hjälpen är det enda stöd hon 
får. Matpaketet lyser varje gång 
upp den mörka vardagen, för att 
inte tala om bönestödet, berättar 
Bardha med glädje.
Stödet som ensamförsörjande Lin-
dit fått har gett känslor av frid och 
vila. Hon berättar, att förtröstan 
och tron på Gud har börjat spira. 
MdH är den enda organisationen 

som förmedlar praktisk hjälp i det-
ta område. Det har varit en glädje 
att se hur människor, då de kom-
mit och hämtat matpaket, också 
velat få en egen Bibel.

Arbetslöshet och hopplöshet tar 
överhand. På grund av detta har 
brottslighet och drogmissbruk 
ökat alarmerande, speciellt bland 
de unga. Vi har i våra planer att 
starta ett ungdomscenter för att 
kunna hjälpa tonåringar att hitta 
rätt inriktning och mening i livet. 

Varma hälsningar och ödmjukt 
tack till dig för stödet du ger. Du 
har visat omsorg om dem, som 
andra inte bryr sig om!"
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Albanien - hopplös situation?

Extrem fattigdom 
syns i gatubilden

Mat-hjälp delas ut till barnfamiljer 
och änkor

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€)

Tack för att du orkar 
bära européernas 
fattigdomsbördor.
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Din hjälp behövs i Albanien

Albaniens åldringar och änkor lever i nödläge. 

Det finns hopp!
Erion Sylari från Lushnja skriver:
"I januari, då temperaturen sjönk under -10 C, delade vi förutom mat ut värmeelement till 80 fa-
miljer i byarna Grabia, Gramsh och Saveri. Under ett års tid har mathjälp förts även till Rrogozhina, 
där 95% av  invånarna är muslimer. I oktober grundades en församling där. Till gudstjänsterna 
kommer ca 150 personer. Mathjälp öppnar verkligen hjärtan även för evangeliet.
Vår målsättning är att köpa djur till fattiga familjer, eftersom det skapar arbete och så småningom 
även inkomster. På samma sätt vill vi skaffa utsäde, så att människorna då våren kommer kan 
sköta egna trädgårdslotter och ordna självförsörjning. Målet för hjälpen är sammanlagt drygt 250 
familjer, av vilka många försöker klara sig på 3-5 euro per vecka."

Kom med och hjälp!

Gå in på hemsidans Eläinkauppa och se efter, vilka djur du kan skaffa för att hjälpa albanerna. 
www.ruokkikaanalkaiset.fi 


