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Ruokaa pakolaisille 
Libanoniin ja Syyriaan

Ruokkikaa Nälkäiset auttaa Syyri-
an konfliktin uhreja pääosin Liba-
nonissa. Nyt olemme laajentamas-
sa avustustyötä Syyrian Aleppossa 
ja Afrinessa libanonilaisten kristit-
tyjen kanssa.

Pastori Saadin  
raportti Libanonista:

”Rakkaat RN-tukijat, Iloisena ilmoi-
tan, että lahjoitustenne ansiosta 
pystymme tehokkaasti auttamaan 
yhä useampia Libanoniin saapunei-
ta syyrialaisia pakolaisia. Lahjoituk-
senne käytetään ruoan, patjojen, 
huopien ja lääkkeiden hankkimi-
seen. Kuljetus- ja varastointikus-
tannukset hoitaa seurakuntamme 
Rock Eternal Church. Tällä hetkellä 
kanavoimme apua myös Syyriaan 
Aleppon ja Afrinen kaupunkeihin. 
Vain harvat järjestöt toimivat siellä, 
koska alueella sotatila on jatkuva. 
Alueella toimiminen on vaarallista, 
mutta emme voi sulkea silmiämme 
ihmisten hädältä. 

Rukoilen, että Jumala koskettaisi 
sydäntänne voidaksenne myötä-
elää syyrialaisten kärsimyksen niin 
Syyriassa kuin pakolaisten kärsi-
myksen täällä Libanonissa.

Te Suomesta ette pääse viemään 
apua kärsiville mutta rahallinen 
tukenne antaa meille mahdolli-
suuden viedä avun perille. Aute-
taan yhdessä!”

RUKOILLAAN YhdeSSÄ SYYRIALAISTeN PUOLeSTA.
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Syyrian alue on kristinuskon 
syntysijoja. Islam laajeni sinne 
600-luvulla ja Syyriasta tuli yksi 
uuden uskonnon keskuksista. 

Syyria on virallisesti demokraat-
tinen tasavalta, mutta totali-
taarinen Baath-puolue hallitsi 
sitä vuodesta 1963.  Puoluetta 
vastaan nousseet köyhät sun-
nimuslimit järjestivät maalis-
kuusa 2011 mielenosoituksia, 
jotka hallitus tukahdutti väki-
valloin. Tämän jälkeen opposi-
tio on jakaantunut useaan eri 
ryhmään, joista osa on aseel-
lisia ääri-islamisteja. Yli kolme 
vuotta jatkuneet levottomuudet 
ovat muuttuneet sisällissodaksi.

Syyriaa diktaattorin ottein 
1979-2005 hallinneen Baath-
puolueen johtajan Hafez al-As-
sadin kuoltua, valtaan nousi 
hänen poikansa Bashar al-As-
sad. Diktatuuri jatkui mutta 
alaviitti-muslimivähemmistöön 
kuuluva Bashar al-Assad on 
sallinut kristittyjen kokoontua 
vapaasti. Nyt tilanne on sisäl-
lissodan takia oleellisesti muut-
tunut. Aseelliset ääri-islamistit, 
erityisesti IS-liike ja sen perus-
tama Kalifaatti, ovat vastuussa 
kristittyjen joukkomurhista.

Sotaa on paennut yhteensä ar-
violta yhdeksän miljoonaa Syy-
rian kansalaista: heistä Syyrian 
sisällä 6,5 miljoonaa ja maan 
rajojen ulkopuolelle 2,5 miljoo-
naa.

Lapset kärsivät tilanteesta kaik-
kein eniten. Sodassa on kuollut 
noin 10 000 lasta ja paennut 
arviolta 4,2 miljoonaa lasta. 
YK:n mukaan Syyria on lapsille 
yksi maailman vaarallisimmista 
paikoista.

Maitoa lapsille

Aleppo oli ennen moderni, elämän-
iloinen kaupunki Syyriassa, mutta nyt 
paikka on tuhoutunut. Kaupungin vielä 
elossa olevat asukkaat kärsivät nälästä, 
sairauksista ja jatkuvasta pelosta. Mo-
net heistä ovat päiväkausia ilman ruo-
kaa eivätkä pienet lapset  edes tiedä 
miltä maito maistuu.  Nyt Aleppon ja 
Afrinen alueen köyhimmille lapsiper-
heille jaetaan peruselintarvikkeiden li-
säksi Libanonista tuotua maitoa. Ko-
timaiseen maitoon on varaa enää 
harvalla; litra saattaa maksaa mustas-
sa pörsissä jopa 20 dollaria. Tavoit-
teemme on ruokkia myös Syyrian syrjä-
seuduilla 200 perhettä. 

Lähi-Idän vainotut kristityt

Syyrialaisten ja irakilaisten kristittyjen ti-
lanne on erittäin vaikea, marttyyrikuo-
lemat ovat lähes jokapäiväisiä. Syyrian 
kolme vuotta kestäneet levottomuudet, 
kesällä sodaksi leimahtanut konflikti Is-
raelin ja palestinalaisten välillä ovat pa-
hentaneet kristittyjen vainoja. 

ISIS (Islamic State of Irak and Syyria) 
on ääri-islamilainen terroristiryhmä, 
joka perustettiin huhtikuussa 2013. 
ISIS on ollut läheisessä yhteydessä Al-
Gaida -järjestön kanssa helmikuuhun 

2014 asti. Kahdeksan kuukautta kestä-
neen voimienmittelön jälkeen Al Gaida 
katkasi kaikki siteet vedoten ISIS -jär-
jestön julmuuksiin. ISIS -järjestön yksi 
päätavoitteista on islamistisen valtion 
perustaminen, mikä merkitsee hengen-
vaaraa kristityille. Maltillinen muslimie-
nemmistö tuomitsee ryhmän toimin-
nan, mutta on voimaton huolellisesti 
suunniteltujen ja suurta tuhoa kylvävi-
en terrori-iskujen ja siviileihin kohdistu-
van väkivallan edessä.

Kahden viime kuukauden ajan ISIS, 
joka nykyisin kutsuu itseään nimeltä IS 
(Islamic state) on vainonnut kristittyjä 
ja muita vähemmistöjä etupäässä Ira-
kissa ja Syyriassa. IS levittää kristityille 

lentolehtisiä, joissa kehoitetaan kään-
tymään muslimiksi tai poistumaan 
maasta. Muita vaihtoehtoja ei ole. 

Raakuuksien seurauksena useat tu-
hannet kristityt ovat joutuneet pake-
nemaan kodeistaan, syyrialaiset ensi-
sijaisesti Libanoniin. Pakolaiset ovat 
joutuneet jättämään kaiken eikä heil-
lä vieraassa maassa ole mahdollisuut-
ta hankkia perheelleen toimeentuloa 
ja antaa lapsilleen ruokaa ja suojaa. 
Avuntarve on valtava, ja siksi sinun lah-
jasi merkitsee näille ihmisille enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin.

Pakolaisten virta Syyriasta jatkuu. He etsivät turvaa mm. Libanonista, missä Ruokkikaa Nälkäiset ry auttaa.

Kristittyjen vainot ovat karua todellisuutta Lähi-idässä.

Lapset kärsivät eniten
Syyrian lapset ovat yli kolme vuotta kes-
täneen kriisin herkimpiä uhreja. Yli 2 
miljoonaa lasta ei ole voinut jatkaa kou-
lunkäyntiä konfliktin aikana. 

Perheiden kurjuudessa lapsia uhkaavat 
lapsityö, varhaiset avioliitot ja värväys 
asevoimiin. 

Kymmeniä tuhansia lapsia on joutunut 
pakenemaan rajan yli Turkkiin, Jorda-
niaan, Libanoniin, Irakiin ja Egyptiin il-
man vanhempiaan. Monet pakolais-
leireillä teltoissa asuvat lapset elävät 
epähygieenisissä oloissa, joissa taudit 
leviävät helposti.

Valitettavasti ruokaa riittää jaettavaksi 
vain muutaman kerran viikossa. Ruoan 
lisäksi pakolaiset tarvitsevat paljon hen-
kistä tukea ja rohkaisua selviytyäkseen. 
Kontaktiseurakuntamme tarjoaa lapsille 
kodinomaisen ympäristön ja turvallisen 
sylin. Aikuisten kanssa vietetään aikaa 
myös Raamatun tutkistelun merkeissä.



Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Lämmin huopa lämmittää mieltäkin. Apua jaetaan kaikille tarvitseville.Ruokkikaa Nälkäiset  saa avun perille luotettavien kanavien kautta.

näin laHJoituksesi auttaa Pakolaisia
10 eur:  viikon ruoat pakolaisperheelle
20 eur:  patja ja huopa tai lääkärissäkäynti lääkkeineen yhdelle
65 eur:  kuukauden ruoat pakolaisperheelle
100 eur:  kuukauden majoitus, terveydenhuolto ja ruoat pakolaisperheelle

Tule mukaan viemään Syyrian pakolaisille toivoa paremmasta huomisesta ja 
palauttamaan heidän uskoaan hyvän voittoon! Me huolehdimme siitä, että apusi 
tavoittaa sitä tarvitsevat ihmiset. Kiitos jo etukäteen lahjastasi!

Käyttämällä viitenumeroa 4242 suuntaat apusi vainotuille kristityille ja syyrialaisille.

 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Kontonummer för ålänningar: 
FI08 8146 9710 0747 73

Insamlingstillstånd  Åland: 
ÅLR 2013/9162

Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014. 
Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan 
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa, 
katastro�alueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Ruokkikaa Nälkäiset ry

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

”Kiitollisena voin kertoa Jeesuksen pelastaneen ja parantaneen satoja muslimipakolaisia. 
Haluan rohkaista teitä edelleen lähettämään tukea tähän hedelmälliseen työhön” 
kirjoittaa, pastori Saad.


