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Det märks bland många 
haitier att årets jordbävning 
och all tragik den medförde 

även triggade trauman från den 
svåra jordbävningen 2010 då Port 
au Prince drabbades värst. Minne-
na av döda, panik och oro märks 
i sömnstörningar, depressioner, 
kraftlöshet, smärta och sjukdom. 
När dessutom samhället i övrigt är i 
gungning finns inget läkande lugn.

Nu har ännu fler upplevt trage-
dier. Barn och vuxna behöver hjälp 
att bearbeta sina upplevelser.

Metoder som hjälper
Bibelsällskapet på Haiti har, visa av 
erfarenheten, satsat på att utbilda 
handledare i bibelbaserad trauma- 
bearbetning. Konceptet används 
redan på flera ställen i världen, till 
exempel i Syrien, och är utvecklat 
så att det går att arbeta både i grupp 
och enskilt utifrån specifika behov.

Att vara med om svåra upplevel-
ser gör en människa skörare, och 
det är viktigt att ha någon att luta 
sig mot medan man hittar sin styrka 
och riktning igen.

Traumahandledarna är redo att 
möta dem som lider, men behöver 
hjälp med kostnaderna för resor och 
uppehälle så att de kan fokusera på 
att hjälpa människor att läka.
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Ijuli blev Haitis president Jovenel Moise mördad, och landet har präglats av 
oroligheter och demonstrationer. Beväpnande gäng som anser sig bestäm-
ma över vissa områden har satt upp vägspärrar och försvårat framkom-

ligheten. Människor är otrygga. Våldsamheter och kidnappningar har blivit 
vardag. En förödande jordbävning ägde rum i augusti, och strax därpå drog en 
kraftig orkan in över Karibien. Enligt Magda Victor, generalsekreterare på Hai-
tis bibelsällskap, var livet på Haiti redan en fråga om överlevnad innan somma-
rens naturkatastrofer. Men Magda och hennes kollegor vill hålla hoppets fana 
högt och med ditt stöd möta folkets nöd. ”Mirakel är möjliga”, säger Magda.

BIBLAR
NÖDPAKET
TRAUMASTÖD
till människor drabbade 
av jordbävning och orkaner.

Hjälp Haiti !Hjälp Haiti !
Den 14 augusti drabbades Haiti av en jordbävning. Två dagar senare drog en orkan in över ön. Flaggan vajar trotsigt vidare i rasmassorna.

Många har tvingats  
flytta tilli tältläger.

Förlusten av familjemedlemmar och 
dramatiska händelser sätter sina 
spår. Sorgen är naturlig, men är 
man traumatiserad kan man behöva 
hjälp att bearbeta sina minnen och 
upplevelser för att kunna fungera.

Med en gåva kan du 
vara med och bidra 
till bibelböcker och 
biblar, nödpaket och 
traumabehandling. 
En bibelbok kostar 
20 kr, en bibel 50 kr 
och ett nödpaket 
300 kr. Om du vill 
ge via Swish är 
numret 900 62 63.

Swish  
900 62 63



”De har förlorat allt”
Bibelböcker till skolbarn är en vik-
tig satsning för bibelsällskapet på 
Haiti. Det är ofta ont om skolmaterial 
i klassrummen. Nya böcker med goda 
budskap välkomnas av lärarna. Gäng-
kriminalitet, skottlossning och våld är 
vardag för många haitier, och det gäller 
att presentera alternativ till detta.

Lördagen den 14 augusti 
ägde en kraftig jordbäv-
ning rum på södra Haiti. 
Magnituden låg på 7,2 på 
Richterskalan. Hundra- 
tusentals människor drab-
bades av förödelsen.

Jorden skakade

Iden södra delen ligger samhäl-
let Les Nippes, nära jord-
bävningens epicentrum. Där 

hade pastor Désir Jonasse nyligen 
byggt sitt hus. 

– Jag skulle kunna falla på knä 
här och nu för att säga tack till 
Gud. Han räddade mitt liv den 
där lördagsmorgonen. Han lät 
mig inte dö ...

– Klockan var 08:29 och jag 
låg fortfarande i sängen eftersom 
jag inte mådde så bra. Plötsligt 
kände jag en skakning. Jag reste 
mig snabbt och gick till dörren. 

Anders Göranzon
Svenska Bibelsällskapets 

generalsekreterare

Så jobbar vi
Svenska Bibelsällskapet hör samman 
med 150 bibelsällskap verksamma 
i 240 länder och territorier genom 
United Bible Societies. Uppgiften är 
att göra Bibeln översatt, känd, spridd 
och använd – i Sverige och i världen.

Ibland måste humanitära behov gå 
hand i hand med bibelupdraget. Då 
kan det lokala bibelsällskapet gå in 
och täcka områden där myndigheter 
eller andra organisationer inte räcker 
till och göra insatser med omsorg om 
människorna. Vår bibelpartner i Haiti 
är bibelsällskapet baserat i Port au 
Prince. De arbetar med att förse alla 
åldrar med bibelmaterial, men satsar 
också på alfabetisering, traumabe-
handling och nödhjälp.

Svenska Bibelsällskapet har 90-konto. 
Kommer det in mer pengar till ett 
projekt än vad det finns behov 
av går överskjutande medel till 
liknande bibelprojekt! 

Pastor Désir Jonasse överlevde trots att 
hans nybyggda hus rasade samman 
under jordbävningen den 14 augusti.

Haitis bibelsällskap har utbildat trauma- 
behandlare som är redo att resa till de värst 
drabbade områdena i landet för att leda  
traumagrupper och ha samtal med människor 
som lider av svåra upplevelser och förluster.

Du kan bidra till traumabehandlarnas resor 
och uppehälle när de är på uppdrag.

Traumabehandling
Många lever under torftiga förhållanden efter 
att deras hus rasat eller är farliga att vistas i. 
Paket med mat och hygienprodukter under-
lättar i en till synes hopplös situation.

 
Du kan hjälpa till att fylla påsarna med 
mat och hygienartiklar.

Nödpaket1 När människors biblar blir förstörda av 
vatten och lera, eller blir begravda i ras-
massor, måste de få nya biblar. Kyrkor och 
enskilda bönfaller bibelsällskapet på Haiti 
att komma med hopp och hjälp.

Du kan ge någon en ny bibel. En bibel på 
kreol eller franska kostar 50 kronor. 

Biblar

– De ringer varje dag och ber förtvivlat om hjälp, säger Magda Victor 
på Haitis bibelsällskap när hon berättar om kaoset i landet efter pre-
sidentmord, våld, jordbävning och häftiga orkaner.

Du kan stötta bibelsällskapets insatser så att traumatiserade får behandling och nödpa-
ket delas ut. Nya biblar som ersätter de som förlorats i rasade hus och skyfall står också 
högt på önskelistan hos Haitis församlingar. Vill du hjälpa Magda att möta behoven?

När generalsekreterare Magda Victor på Haitis bibelsällskap får frågan om vad folket behöver, svarar hon: 
”De har förlorat allt! Det behövs tält och takplåt, förnödenheter och hjälp till traumatiserade. Och det behövs 
biblar! Hela församlingsuppsättningar har gått till spillo.” Vi i Sverige kan hjälpa Magda att hjälpa sitt folk.
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Då föll husväggen ner över säng-
en, precis där jag nyss legat! Jag 
gjorde mig redo att gå ut när en 
röst liksom sade till mig: ”Stanna 
där, gå inte ut!” Jag stod kvar i 
dörröppningen medan jorden 
skakade och mitt hus kollapsade, 
men jag stod oskadd! Jag förlora-
de mitt hus och alla grejer, men 
jag slutar aldrig att tacka Gud.

Biblar till tält -
läger och skjul

Haitier i sorg finner hopp 
och tröst i Guds ord. 
Därför är det viktigt att 

ersätta förlorade biblar. Efterfrågan 
är överväldigande! Ditt stöd blir till 
nya biblar i väntande händer.

Clovia var en liten flicka när hon förlora-
de sin far i jordbävningen 2010. Bibeln 
hon fått av bibelsällskapet är till stor 
tröst nu när landet åter drabbats.

””Vi bor i ett land  
som skulle kunna vara ett paradis,  

men vi har upplevt något som liknar en  
nedstigning till helvetet. Hemska händelser har följt  

efter varandra. Våra liv präglas av naturkatastrofer, otrygghet, 
kidnappningar, skjutningar, gatuprotester, våld, blockerade 

vägar, fattigdom och brist på det mesta ...”

Bibelsällskapets ledare på Haiti

Magda VictorMagda Victor

Swish 900 62 63
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