September 2019

Gåvkonto FI33 8000 1002 0372 33

EN NY DÖRR
ÖPPNAR
SIG MOT
TADZJIKISTAN!

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

EN NY DÖRR ÖPPNAR SIG MOT
TADZJIKISTAN

I de fattigaste trakterna dör 50% av barnen under 5 år till följd av fattigdom.

Ville, kunde ni på något sätt hjälpa? Jag har
sju barn och pengarna räcker inte till mat”
frågade mig en kvinna som jag blivit bekant
med på min resa.
Denhär frågan samt åsynen av många fattiga barn kändes djupt i hjärtat.
Tadzjikistan ligger norr om Afganistan i
Centrala Asien. Dethär landet är till 98% ett
muslimskt land som blev självständigt från
Sovjetunionen år 1991.
Jag besökte Tadzjikistan flere gånger när
jag bodde i Afganistan. Jag har lärt känna
lokala församlingar under ca 15 år och skapat
goda relationer till dem.

Nu glädjer jag mig stort över att vi genom
Ruokkikaa nälkäiset-organisationen kan vara
med och stödja detta land.
Vår lokala församlingskontakt har redan
verkat i landet i 25 år. Den här församlingen
håller på att utvidga verksamheten till tre nya
områden och vi vill vara med och hjälpa dem.
Till följd av olika katastrofer och inbördeskriget lever 30–40% av landets invånare fortsättningsvis under fattigdomsgränsen. Dethär
betyder att inkomsterna är under två euro per
dag.
Tadzjikistan är ett av de fattigaste länderna
i Centrala Asien, det fattigaste efter Afganis-

tan. Resultatet syns särskilt på barnen och på
grund av att familjerna är stora så finns det
mycket barn.
Till största delen är landet ett jordbruksland och således särskilt beroende av skördar.
Då skörden inte är god så syns det genast på
dödligheten bland barnen. Alla ställen där vi
hjälper finns i mycket fattiga trakter, där 50%
av barnen dör under 5 år till följd av fattigdom.
Vi kan tillsammans göra något åt saken!
Genom församlingarna kommer vi i direkt
kontakt med människora utan mellanhänder.
Församlingsmedlemmarna kan också i fortsättningen ta hand om att kontakten till de
fattiga kommer att fortsätta.
Avsikten med min resa var att analysera
antalet fattiga och deras situation och vilket

Till och med 30–40%
av invånarna försöker
komma till rätta med
under två euro per
dag.

det bästa sättet skulle vara att hjälpa dem.
Vi har nu beslutat dela ut matpaket till familjerna.
Ett paket kostar ca 25 euro och innehåller
ris, olja, mjöl och andra basförnödenheter. Vi
beslöt också att utöka paketet med tvål och
tvättmedel, så att vi skulle kunna hindra sjukdomar som beror på dålig hygien.
Kunde du delta och ge ett matpaket till en
eller två familjer? Dethär är en stor möjlighet
för oss alla att vara till välsignelse för tadzjikerna. Du kan ge dem en konkret förändring
i deras svåra vardag!

Välsigne er
Ville Männistö
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