Tänk om du tvingades bo i ett stort flyktingläger under många år…
I Sydsudan pågår världens snabbast växande flyktingkris just nu. Svenska kyrkans internationella
arbete stöttar projekt i flyktinglägren för att människor ska kunna bygga upp ett fungerande liv igen.
På bilden här intill ser du Hawa som är 26 år och sexbarnsmamma. Hon bor tillsammans med sina
barn i ett flyktingläger i Ysusf Batil i Sydsudan. I flyktinglägret finns 43 200 personer som under svåra
omständigheter försöker skapa sig ett liv.
I januari 2010 bildade över hundra organisationer med kyrklig bakgrund en av världens största
biståndsallianser, ACT-alliansen. ACT står för Action by Churches Together och betyder kyrkor
tillsammans i handling. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta
effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.
Det handlar både om katastrofinsatser för de som drabbats av konflikter och om mer långsiktigt arbete
för försörjning och konfliktlösning. För Svenska kyrkans del betyder medlemskapet i ACT-alliansen
att vår kyrka har fått ansvar för ett särskilt uppdrag, nämligen den psykosociala miljön i flyktinglägret.
Vad betyder det? Alla sociala nätverk slås ut i en katastrof och det gäller att bygga nya nätverk i
flyktinglägret. Det är så viktigt att människorna får hjälp att organisera sig, hitta sin grupp, finna en
gemenskap och känna en trygghet där man också kan utvecklas. En katastrof kan bli som ett blödande
sår i ett samhälle. Den förstör rutiner och människors förmåga att skydda och ta hand om sig själva
och sina familjer. Inte minst för barnen är det viktigt att skapa särskilda platser där leken får vara i
centrum och där barnen så snart som möjligt efter en katastrof kan leka tillsammans utan att vara
rädda. Leken hjälper barnen att få en chans återhämta sig känslomässigt.
Hawa hade turen att bli utvald av sitt byråd för att få gå en skräddarkurs, en mycket eftertraktad
utbildning i lägret. Först fick Hawa lära sig att räkna och läsa så att hon kunde mäta upp tyget och för
att kunna driva en egen skräddarverksamhet. Utbildningen pågick under 18 månader.
Svenska kyrkans psykosociala arbeta i alla flyktingläger som vi är involverade i strävar mot att
återskapa framtidstro, skapa utbildningar där människor blir bättre rustade för en ny framtid. Det går
att utvecklas även i ett flyktingläger om resurserna för detta finns; engagerade kursledare och pengar
som kan möjliggöra studier, att det finns tillgång till symaskiner!
Efter sin utbildning startade Hawa sin egen skräddarfirma där hon syr skoluniformer som hon säljer.
Hon säljer dem för 100 sudanesiska pund (cirka 8 kr). Hawa syr även kläder till sig själv, till sin familj
och sina släktingar. Symaskinen har hon ställt på ett bord utanför sitt hus, en hydda av lera och trä som
familjen byggde själva.
-Min symaskin ska synas! Då kan folk beställa av mig, när de går förbi, förklarar Hawa.
En undran till dig som läser denna text: Om du hamnade i ett flyktingläger under många år, vad skulle
du vilja göra för att kunna möta din framtid?
Årets fasteinsamling startar den 11/2 och pågår fram till palmsöndagen den 25/3. Du har möjlighet att
stödja detta arbete
Sms:a ordet HOPP till 72905 så ger du 50 kr
eller sms:a ordet LIV till 72905 så ger du 100 kr.
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