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RUOKAA SODAN RUNTELEMAAN AFGANISTANIIN

• Afganistanissa asuu 28 miljoonaa ihmistä. 
• Valtaosa afganistanilaisista on sunnimuslimeja.
• Terveydenhuoltojärjestelmä ei toimi, äitiys -ja lapsikuolleisuusluvut ovat 

maailman huonoimmat. Naisten asema on surkea.
• Korruptio läpäisee koko yhteiskunnan.
• YK:n arvion mukaan ulkomailla elää 3–5 miljoonaa afgaanipakolaista, maan 

sisäisiä pakolaisia on yli 450 000.
• Turvallisuus tavallisten kansalaisten näkökulmasta on hyvin heikko. 
• Talebanhallinnon sorron symbolit burkat ovat yleisiä.

Ruokkikaa Nälkäiset ry  auttaa yhdessä 
Feeding the Nations -järjestön kanssa Af-
ganistanin köyhiä. Viimeksi kuluneen kah-
den kuukauden aikana on lähetetty kaksi 
isoa lastillista ruokaa, yhteensä 840 000 
annosta. Ruoka on toimitettu orpokotei-
hin, sairaaloihin, invalideille ja kouluihin 
18 eri kylässä. Avunsaajien joukossa on 
myös paljon leskiä, joilla on useita lapsia 
ruokittavana. Yhteistyökumppanina Afga-
nistanissa on paikallinen Lamia Afghan 
Foundation. RN-ruoka pitää elossa  ja ter-
veenä viiden orpokodin, koulun  ja kolmen 
sairaalan lapset. Avuntarve on suuri, sillä 
Taliban -liikkeen uusien hyökkäysten vuok-
si yhä useamman afganistanilaisen arki on 
muuttumassa eloonjäämistaisteluksi.

”Haluan kiittää Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöä ruoka-avusta. Lastit saapuivat perille ja ne on jo jaettu 
tarvitseville. Yhteensä 3000 aikuista ja lisäksi suuri määrä lapsia sai ruokaa. Tapasimme paljon kiitol-
lisia ihmisiä. Ruoka osoittaa hädänalaisille, että on olemassa ihmisiä, jotka välittävät. Kaikille lapsille 
sota on ollut arkea syntymästä saakka. Ruoka tuo lohtua ja toivoa paremmasta. Kiitos teille tukijat, 
että teitte tämän projektin mahdolliseksi,” kirjoittaa afganistanilainen avustustyöntekijä Safi.

Afganistanin lapset eivät ymmärrä aikuisten 
maailmaan kuuluvaa sotaa ja vihanpidon histo-
riaa. Mutta yhden asian he ymmärtävät: heillä 
on nälkä. 

Meillä suomalaisilla on  
mahdollisuus auttaa.
Ruokkikaa Nälkäiset ry tarvitsee tuki-
joita, jotka haluavat osoittaa rakkautta 
käytännössä. Sellaisia ystäviä, jotka nyt 
ojentavat auttavan kätensä, jotta ruoka-
projekti Afganistanissa voi jatkua. 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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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. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
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Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset  

RUOKA-APUA SODAN 
RUNTELEMAAN AFGANISTANIIN
Afganistan on yksi maailman vähiten 
kehittyneistä maista. Pitkä sota on raunioittanut 
infrastruktuurin.  Kiitos lahjastasi!

Kaikki Afganistaniin kanavoitu ruoka 
saadaan lahjoituksena. Ruokkikaa 
Nälkäiset maksaa vain kuljetuksen ja 
siksi aterian hinta on alhainen.
  
Ateria 20 lapselle maksaa 1 euron
25 eurolla aterian saa  500 lasta
50 eurolla aterian saa 1000 lasta
100 eurolla aterian saa 2000 lasta
250 eurolla aterian saa 5000 lasta

Kuinka monta lasta sinä haluat ruokkia?  


