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Behovet av hjälp för de som flyr från Mosul i Irak är 
enormt. Enligt Röda Korset är flera miljoner människor 
i behov av humanitär hjälp. Säkerhetssituationen har 

försämrats markant under början av året. Människorna sö-
ker trygghet. Under första veckan i maj påbörjade Ruokkikaa 
Nälkäiset matutdelning. RN-organisationens styrelsemedlem 
Ville Männistö är i Irak för att koordinera arbetet i en by när-
liggande till Mosul, dit ca 2000 människor har anlänt.

Rapport från Irak:
"Vet du, Ville, hur det känns för en far att mätta en sexper-
soners familj med ett ägg?" frågade en flykting från Mosul av 
mig. Jag hade inget svar på den frågan. Jag försökte svälja 
och hålla tillbaka tårarna. Läget i Irak just nu är chockerande. 

Jag träffade denna familj i en flyktingby som finns utanför 
Mosul. Situationen är värst i de byar som inte har FN:s stöd. 
Problemet är det att många av FN:s läger är så helt fyllda till 
brädden, att inte ens familjerna som finns där får ordentligt 
stöd. Dessutom är det så, att de som kommer sig till nå-
got av lägren, kommer sig inte ut därifrån. Detta förhindrar 
vuxna att söka arbete och barnen att studera. Just därför 
söker många familjer hellre en boendeplats i någon av de 
inofficiella byarna, vilka så småningom har byggts upp och 
iordningställts från halvt förstörda bostadsområden.

Ruokkikaa Nälkäiset skickade 6000€ till Irak för att hjälpa 
dessa familjer. Min uppgift var att komma för att säkerställa 
att hjälpen når fram. Det är svårt att beskriva känslan man 
får då man ser glädjen och hoppet stråla fram i människornas 
ansikten! Då jag gav en stor kasse fylld med mat till denhär 
familjen, som föregående dag hade ätit endast ett ägg, blev 
pappans ögon fuktiga av tårar och han sa bara "tack, tack, 
tack Gud".

Att få se hopp i människorna är det som motiverar oss att 
arbeta ännu hårdare! Tack vare mat-hjälpen mår människorna 
bättre, blir inte sjuka och klarar av att arbeta eller studera. 

Jag uppmuntrade många personer att gå till våra samar-
betspartners lokala klinik eller att delta i olika skolningstill-
fällen. Jag tror att mat-hjälp och utbildning går hand i hand. 
Enbart dessa två områden tillsammans kan utgöra svaret för 
problemen med fattigdomen i världen.

Tack till dig för allt det stöd som du har gett. Jag kan be-
kräfta härifrån på plats, att vi tillsammans kan åstadkomma 
stora förändringar och göra mycket för andra!

HJÄLP FAMILJER SOM FLYR FRÅN MOSUL!HJÄLP FAMILJER SOM FLYR FRÅN MOSUL!

Päivi Sarjasto
koordinator

Arto Mäkinen
ordförande

Första hjälpsändningen är framme, men vi skulle snart vilja 
sända iväg mera hjälp. Ditt stöd har varit till stor välsignelse! 
Hjälp oss att bidra med hjälp i fortsättningen också!

Det offentliga flyktinglägrets landskap.

Tack för ditt stöd till dem som lever mitt i nöden.

Ville Männistö är i  Irak för att koordinera arbetet.




