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Ruokkikaa Nälkäiset hallituk-
sen jäsen Ville Männistö vie-
raili Pohjois-Irakissa ja vei 

ensimmäisen avustuserän pako-
laisleirille lähellä Mosulia. Monet 
kristityt ja muihin vähemmistö-
ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat jou-
tuneet pakenemaan kodeistaan 
ISIS:n vallatessa kaupunkeja ja kyliä 
vuonna 2014 alkaneen sodan jäl-
keen. Nyt Irakin armeija länsimai-
den avustuksella on valtaamassa 
takaisin Mosulia.

Ville Männistön raportti 
Irakista 5.12.2016: 
”Olen 10 kilometriä Mosulista ja 
kuulen miten tykit ampuvat. Ihmi-
siä virtaa ulos kaupungista pakoon, 
osa heistä suuntaa YK:n pystyttä-
mille leireille. Satoja tuhansia ihmisiä on kuitenkin vielä 
Mosulissa ja kun kaupunki kokonaan vapautuu, pako-
laisvirta tulee olemaan valtava.

Pakolaisleirit ovat aivan täynnä ja monet ihmiset jou-
tuvat etsimään suojaa muualta. Pakolaiset valtaavat 
puolivalmiita taloja ja pystyttävät kankaista väliaikaisia 
asumuksia. Talvi on tulossa ja Pohjois-Irakissa sataa tal-
vella lunta. Nämä ihmiset ovat täysin paljaan taivaan alla 
ja suuressa avun tarpeessa. Paikallinen kontaktimme 
kuvaili minulle, miten haavoittuvaisia perheet juuri nyt 
ovat. Kaiken kauheuden keskellä he ovat myyneet kai-
ken mahdollisen, koko omaisuutensa, jotta perhe ei kuo-
lisi.

 Paikalliset kontaktimme tekevät erittäin hyvää työtä 
rakentamalla suojakoteja ihmisille, toimittamalla leirille 
lääkäriapua sekä jakamalla perheille  ruokapaketteja. 
Ruoka-apu on erittäin tärkeää, koska perustarvikkeista 
kuten riisi, jauhot ja öljy on suuri pula.

Meidän täytyy olla valmiina suurempaan pakolaisvir-
taan, kun Mosul avautuu. Nyt on aika  aloittaa varojenke-
ruu ja luoda paikallisia suhteita avustustyön koordinoi-
mista varten. Kun valtavat pakolaisvirrat  tulevat, sitten 

on jo liian myöhäistä. Haluan rohkaisten todeta:  Nyt on 
Ruokkikaa Nälkäiset-järjestöllä  mainio mahdollisuus 
auttaa ja todella vaikuttaa!"

Ihmiset ovat tuskallisessa tilanteessa Irakissa ja Syyri-
assa. RN-järjestölle ovat avautuneet aivan uudet kanavat 
tukea ihmisiä paikan päällä. Apu on saatu ja saadaan 
perille. Tule mukaan ja auta meitä viemään ruokaa ja 
joulun sanomaa mahdollisimman monille.

Sydämellinen kiitos Sinulle 
lahjoistasi ja rukouksistasi 
vuonna 2016. 
Toivotamme Sinulle Levollista 
Joulua ja Riemullista 
Yhteistyövuotta 2017!

Ville Männistön kuvatervehdys Irakin pakolaisleiriltä.
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RN ruokkii Mosulista pakenevia perheitä

Anna Joululahjaksi Hyvän mielen lahja. 
Tarjolla on useita erilaisia ja eri hintaisia lahjoja esim malariaverkkoja, 
vuohia ja koulutarvikkeita.

Hyvän mielen lahja siunaa samalla kertaa useampaa ihmistä.  Kohde-
maassa lapsi saa lahjan, ystäväsi antamisen ilon ja sinä hyvän mielen.

Merkkipäivä / Joululahja-palveluumme voit tutustua kotisivulla 
www.ruokkikaanalkaiset.�

Köyhälle lapselle pienikin lahja on aina suuri ilo. 
Haluamme kiittää sinua jo etukäteen antamastasi jouluyllätyksestä!




