
Belarus (Vitryssland) 

 

Equmeniakyrkan Mysingö har i mer än 20 år sänt pengar till Belarus (Vitryssland) och nu ingår 

detta arbete i Hamnkyrkan. Pengarna  är avsedda att använda på två områden: Lägervistelse för 

vitryska barn och understöd av barmhärtighetssystrar. 

 
Lägervitelse för vitryska barn 
Baptistunionen i Belarus har sedan 1990-talet drivit lägergården Zhemchuzhinka (”den lilla pärlan”). 

Där får barnen förutom vanliga lägeraktiviteter och god mat  också läkarundersökning och tandvård 

vid behov. Lägervistelsen kostar ca 1000:-/ barn för ett treveckors-läger.  Pengar till detta brukar vi 

samla in genom riktade aktiviteter som till exempel ”kroppkakelunch” som kyrkans 

matlagningsgrupp ordnar, eller som gåvor enligt önskan vid någons bortgång.  

 

Understöd av barmhärtighetssystrar 
Runt om i Belarus finns det kvinnor och män som arbetar som barmhärtighetssystrar/-bröder – som 

kyrkans socialarbetare. Vi bidrar för närvarande med lön till 1,5 tjänst. Pengarna går till Tanja som 

arbetar i staden Kaminets och som vi betalar halva lönen för (Ca 10 000 kr/år) och Dima som jobbar 

i Minsk där vi står för hela lönen (Ca 20 000 kr/år). Tanja jobbar bland äldre och bistår med mat, 

omsorg, hjälp med mediciner etc. Situationen för de äldre, (framför allt på landet) är oerhört svår. 

Dima arbetar på ett barnhem för föräldralösa barn. De ordnar med aktiviteter, läger, adoptivhem etc. 

Pengar till barmhärtighetssystrarnas arbete har främst kommit in genom så kallade ”andelsgivare”  

(Från början ganska många, nu bara enstaka). 

 

Utöver dessa båda ändamål har vi från Oskarshamn också byggt ett hus för alkoholrehabilitering. 

Sedan huset står färdigt har vi inte sänt pengar till driften. 

 

Ett betydande problem är överförandet av pengar till understödet av barmhärtighetssystrarna då 

Baptistunionen i Belarus inte velat att överföringarna ska komma till myndigheternas kännedom. Vi 

har hittills klarat att skicka pengar med sådana som åker över för att besöka någon i Belarus. Inte 

alldeles enkelt och riskfritt. Till lägergården går det att skicka pengar, de har tillstånd att ta emot. 

Missionsrådet undersöker vidare hur vi kan skicka pengar i fortsättningen. 


