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Arbetet i Ryssland
Barnens RäddningsArk arbetar med hjälpsändningar till Ryssland, i huvudsak
till Kola- halvön i regionen runt Murmansk. Arbetet sker i samarbete med
olika organisationer i och utanför landet.
Barnens RäddningsArk har köpt in fyra stycken begagnade bussar som de
använder för transporterna. Frivilliga chaufförer ställer upp på sin fritid och
kör bussarna den långa vägen in till Kola och Karelen. En normal resa brukar
bli cirka 300 - 400 mil. Någon resa har varit uppemot 1 000 mil.
Sändningarna består bland annat av matpaket med basförnödenheter. Det
räcker cirka en månad för en familj på fyra personer. Med i transporterna
brukar också finnas kläder skor, filtar, leksaker och medicinsk utrustning.
Förhållandena i Ryssland är svåra att förstå för en svensk. Det är en så otroligt
stor skillnad i jämförelse mot det samhälle som vi lever i. Man kan komma
ihåg att några få procent av jordens befolkning använder sig av 80 % av
jordens resurser.
De som har det svårast är barnen och pensionärerna, men även människor som
har arbete har det svårt - lönerna betalas inte i tid. På B.R.A's senaste resa var
man i den lilla sågverksbyn Umba. Bland de 230 st sågverksarbetare som fick
var sitt matpaket frågade man en äldre kvinna när de senast hade fått lön. Med
en suck så svarade hon: "För fyra månader sedan !"

Bussarna
Barnens RäddningsArk äger fyra stycken bussar som man använder sig av i
transporterna till Ryssland, Ukraina, Rumänien, Lettland och Vitryssland.
Sedan 1992 har vi kört in hjälp till byar och städer på Kola. Det har varit
sjukvårdsutrustning, kläder, mat och en mycket stor mängd , cirka 200.000
biblar, Nya Testamenten på ryska och annan litteratur.
Tre av bussarna är nu stationerade i Gnosjö. Där kommer de att kunna
användas och stå till förfogande för församlingar och organisationer som vill
göra missions- och hjälpinsatser mot öst från de södra delarna av landet.
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Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och
en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runt om i vår värld.
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