
 

 
 
Mars 2019                                               schwed 
Vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för mig. 

 (Matt. 25:40)                                                 
______________________________________           
                      För dig! 
                      For you! 
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Kära Ni, ordets vänner! 
 
 En sådan fattigdom hade vi inte förväntat oss när vi under vårt läger i Albanien kom 
till Fermentim för första gången, ett ytterdistrikt av Shkodra. Plötsligt befann vi oss i ett 
område med fattiga hyddor. De leriga gatorna var neddammade på sommaren och full av 
gyttja på vintern. Och överallt var det barn som lekte. De flesta invånare i kvarteret hade 
kommit hit från de albanska bergen. De var främmande och förblev främmande, lämnade åt 
sig själva. Stadsförvaltningen ignorerade dem. 
 
 Elona, en ung student, hade uppvuxit i Shkodra. Även hennes familj hade bara det 
nödvändigaste för att leva, ett tak över huvudet, en ren säng, tillräckligt med mat och en intakt 
familj. När hon såg hur fattiga barnen var i den här delen av hennes hemstad var hon mycket 
bestört. De här barnen hade det så mycket värre än hon själv. Bilderna som hon hade sett 
lämnade henne ingen ro. Tillsammans med tre ordenssystrar som redan engagerade sig och 
deras vänner övervägde de vad de kunde göra gemensamt. 
 
 Det blev snabbt tydligt att föräldrarna inte kunde säkerställa sina barns utbildning. Det 
var detta som de behövde hjälp med framför allt. Därför bestämde sig Elona och sina vänner 
för att anordna speciella eftermiddagar för Fermentims barn varje lördag. De erbjuder hjälp 
med läxorna, extra lektioner i matematik, albanska och engelska, idrott och lekar – och det har 
de nu gjort i två år! En gång berättade Elona att det bästa med det här arbetet är att se barnens 
glädje när de får bättre betyg i skolan. 
 
 Under tiden har Elona flyttat till Albaniens huvudstad Tirana. Varje lördag, när det är 
hennes tur, åker hon tillbaka med bussen – två och en halv timmars färd! ”Vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina systrar och bröder, det har ni gjort för mig”, sa Jesus till 
sina vänner. Den här unga albanska kvinnans konkreta kärlek är alltså bokningar på himlens 
konto, för genom allt hon gör säger dem: För dig! – For you! 
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