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Bästa vänner,
Nu är det dags – att packa julpaket! Ett julpaket är hundratals utsatta familjers, barns och
åldringars livlina under jul- och nyårshelgen. Framförallt är julgåvorna symboler för
omtanken och kärleken till nästan. Förutom fysiska paket och julgåvor, tar vi med stor
tacksamhet emot penninggåvor. Tack vare penninggåvorna kan vi köpa matvaror, som vi
packar och fraktar till Lettland och Litauen. Penninggåvorna möjliggör också mathjälp till
barnen och familjerna i Haiti, Indien och Argentina. Läs mer om insamlingen i broschyren!
Jag skriver denna hälsning till er från de argentinska slätterna – närmare bestämt
befinner jag mig i provinsen Chaco, i staden Saenz Pena. De senaste dagarna har
temperaturen varit 33 grader och dammet ligger som en tjock matta. Jag har talat med
drygt 50 barn och deras föräldrar och besökt ett tjugotal hem i byarna där Hoppets
stjärna bedriver hjälparbete bland ursprungsbefolkningen Toba. I slutet på 1970-talet, då
arbetet påbörjades, hade regionen extremt hög spädbarnsdödlighet, inget rent vatten
och befolkningen svalt. Familjerna tvingades lämna sina markområden som tillhört dem
sedan urminnestider; de bosatte sig i de slumliknande områdena endast i skydd av
presenningar och plåtbitar. Tack vare långsiktiga satsningar på hälso- och sjukvård,
utbildning och förbättrade boendeförhållanden möts jag idag, 35 år senare, av ett stolt
folk som vill att barnen ska kunna gå i skola och få en utbildning. De kämpar för att
behålla sin identitet. Anmärkningsvärt många unga mammor studerar. Otaliga är också de
ungdomar som lyckas bryta sig loss från fattigdomen och marginaliseringen. Ta del av
bilder och berättelser från Argentina i bilagan till detta månadsbrev.
Man har kommit en lång väg, men jag ser också stora behov av hjälp bland Tobabefolkningen. Det finns många ungdomar och barn som p.g.a. undernäring under
spädbarnstiden har läs- och skrivsvårigheter och som därför behöver extra stöd.
Ungdomar som avbrutit skolgången, som förlorat sin identitet och sina rötter, är mycket
utsatta och hamnar lätt i alkohol- och drogmissbruk. Missbruket leder i sin tur till
prostitution, våld och kriminalitet. Man talar om ”den förlorade generationen” i och med
att problemen tilltar i styrka och håller på att förstöra en hel generation Toba. Här kan vi
göra skillnad! Med långsiktigt, målinriktat arbete, upplysning och fostran i samarbete med
föräldrar kan vi vara med och stärka och värna om denna ursprungsbefolkning.
Jag har den senaste tiden känt stor glädje över hjälpviljan som finns hos både stor och
liten. Det kan vara frågan om att ställa upp för en medmänniska som flytt från krig, det
kan handla om att donera varor eller pengar. Jag är glad över varje individ som öppnar sitt
hjärta för människors nöd! Kom med och ge ett julpaket, kom med och stöd vårt
biståndsarbete. Varje paket och varje donerad euro gör skillnad för en annan människa.
Obs! På Åland finns nu en insamlare för julpaket! Om du bor på Åland och vill ge ett julpaket
kan du ta kontakt med Linda Nordmyr, tfn. 040 7424999. Bor du i Vasa-regionen kan du
lämna julpaket hos Bernice Sten, Sundom, tfn. 050 404 0677.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

