
 

 

 S:ta Eugenia katolska församling 

Påskkollekt till utsatta människor i Filippinerna 
 

 Ungdomar med familjer under en gruppdiskussion 

 

Församlingens påskkollekt går till JRS, Jesuiternas flyktinghjälp, och dess arbete 

med internflyktingar i södra Filippinerna. Stridigheter i och omkring staden Ma-

rawi år 2017 tvingade hundratusentals människor på flykt. Många av dem är 

fortfarande på flykt och nöden är stor. 

JRS bistår dessa nödställda människor med särskild fokus på unga och kvinnor. 

Förutom att förbättra deras situation är ett mål att förmå dem att ta avstånd 

från våldsbejakande extremism. Även tidigare har vår församling stöttat JRS 

arbete i Filippinerna.  



 

Krisens bakgrund och nuläge 
 

Ungdomar med familjer under en gruppdiskussion. 

 

Södra Filippinerna har sedan lång tid härjats av väpnade konflikter. Under de-

cennier har rebellgrupper med våld sökt bryta loss vissa områden från staten. 

Konflikterna har ställt muslimer och kristna mot varandra. Sedan 2017 har det 

pågått strider mellan regeringsarmén och väpnade styrkor med koppling till Isla-

miska staten.  

Staden Marawi med invånare har drabbats hårt av konflikten. I samband med 

stridigheterna fördrevs hundratusentals människor från sina hem. Nöden är allt-

jämt stor och återuppbyggnaden av Marawi går långsamt. Flyktingarna står inför 

en rad utmaningar, däribland diskriminering, arbetslöshet och eftersatt skol-

gång. Till råga på allt elände har Coronapandemin ytterligare förvärrat situatio-

nen. 

 

 



Vad kollekten går till 
 

 

JRS vänder sig till 

både muslimer och 

kristna i sitt 

humanitära och 

fredsfrämjande ar-

bete. Fokus ligger 

på de internflyk-

tingar som faller 

mellan stolarna och 

får endast liten 

hjälp från myndig-

heterna och andra 

organisationer. I 

synnerhet ligger 

fokus på unga och 

kvinnor.De unga 

utgör den främsta 
 

Ungdomar ges gitarrlektioner     rekryteringsbasen 

för de väpnade grupperingarna. Ett viktigt mål är att förmå dem att ta avstånd 

från den våldsbejakande extremism som driver dessa grupper. Förutom yrkesut-

bildning utgör därför även psykosocialt stöd och ungdomsaktiviteter ett viktigt 

inslag i arbetet.  

Dessutom vill JRS understödja de kvinnokooperativ som driver gemensamma 

jordbruk i regionen, bland annat genom att hjälpa dem att söka finansiering från 

de lokala myndigheterna. Även här är förhoppningen att kvinnorna – genom att 

samarbeta i kooperativen – ska forma en avståndstagande attityd till extre-

mism. 

 

 

 



  

 

Lämna ditt bidrag i 

kollekthåven eller genom 

församlingens katastrofkonto. 

 

Tack för ditt engagemang! 
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