
Nigerian pakolaisleirit

Viime vuonna lähetimme tukea Nigeriaan pakolaisleireille, jonne kristityt ovat paenneet 
fulanien hyökättyä heidän kyliinsä. 

Yhteistyökumppanimme on pitänyt yhteyttä leireihin ja kertoo, että niitä on alettu sulkea, ja 
asukkaita ajettu pois, asumaan paikallisten asukkaiden joukossa. Nämä yhteisöt ovat kuitenkin 
pakolaisille vieraita ja koska heillä ei ole omaa maata viljeltäväksi, he elävät ankarassa 
köyhyydessä satunnaisten töiden tuloilla sinnitellen. 

Kylät, joista he pakenivat, ovat nyt fulanien asuttamia. Yhteyshenkilömme vieraili joissakin kylissä. Sellaisissa kylissä, joissa 
asuu sekä kristittyjä että muslimeja, kristityt elävät peläten joutuvansa kärsimään, jos fulanit jälleen hyökkäävät. 

Joulukuussa viranomaiset ilmoittivat, että pakolaiset voisivat palata turvallisesti. Juuri mitään apua ei kuitenkaan tullut, 
ja sitä saivat lähinnä he, joiden tilanne ei alkujaankaan ollut huonoin. Osa paenneista on ollut pakolaisia jo vuodesta 2013 
lähtien, ja monet ovat joutuneet pakenemaan kaksi tai kolmekin kertaa. Siksi viranomaisten vakuutuksiin turvallisuudesta on 
vaikea uskoa. 

”Herra, me pyydämme viisauttasi ja johdatustasi Nigerian tilanteen puolesta. Auta yhteistyökumppaneitamme tekemään 
oikeita ratkaisuja ja siunaa heidän työtään. Anna voimaa ja uskoa kaiken keskellä. Kiitos Herra, että Sinä voit avata heille 

kaikille ovet uusiin mahdollisuuksiin, sillä Sinulle mikään ei ole mahdotonta!

Nigeria – Tänä vuonna jo 350 kristittyä surmattu

”Nigeriasta on kirjaimellisesti tullut puolustuskyvyttömien kristittyjen kuolemankenttä”, 
raportoi nigerialainen Intersociety-järjestö. Raportissa kerrotaan, että tänä vuonna 350 
kristittyä on tapettu Nigeriassa. Lisäksi 100-150 kristittyä on siepattu maanteiltä. 

Raportissa kerrotaan, että fulanit olivat vastuussa 250 kristittyjen murhasta, Boko Haram ja 
”maantierosvot” lopuista sadasta. 

Intersocietyn mukaan Nigeriassa on surmattu yli 11.000 kristittyä vuoden 2015 jälkeen. 
Järjestön mukaan fulanien hyökkäykset kohdistuvat sataprosenttisesti kristittyihin, heidän uhrejaan on noin 7400. 
Boko Haramin hyökkäykset kohdistuvat pääasiassa kristittyihin. Nigerian presidentti väitti äskettäin Christianity Todayn 
haastattelussa, että 90 prosenttia Boko Haramin uhreista on ollut muslimeja. Vain viikkoa aiemmin Nigerian viranomaiset 
olivat julkaisseet lausunnon, jossa myönnettiin, että Boko Haram kohdistaa hyökkäyksiään nimenomaan kristittyihin. 
Fulanien hyökkäyksiä kristittyjä vastaan Nigerian viranomaiset katsovat yhä sormiensa lävitse. (Lähde: Christian Solidarity 
Worldwide)

”Herra, Sinun nimesi tähden omiasi surmataan kaiken aikaa. Anna lohdutuksesi omaisille, vahvista ja rohkaise heitä 
jälleennäkemisen toivolla. Rohkaise Nigerian kristittyjä Henkesi kautta, poista heidän pelkonsa ja täytä heidät rakkaudellasi. 
Auta, että heistä loistava hyvyytesi vetäisi heidän ahdistajansa Sinun luoksesi. Kiitos Herra, että Sinä olet turva, joka kestää.” 

Lyhyesti ja rukoillen – Nigeria

Nigerialainen tyttö pakeni sieppaajiltaan

Viisitoistavuotias Sadiya Amos siepattiin tammikuussa Kadunan osavaltion pohjoisosassa. 
Sadiya naitettiin yhdelle sieppaajistaan. Sadiya kertoo, että häntä pidettiin pienessä huoneessa, 
jonka ulkopuolella oli vartijat. Hänet yritettiin pakottaa kääntymään islamiin, jota hänelle 
opetettiin. 

Eräänä päivänä sieppaajat nukahtivat ja olivat myös vahingossa jättäneet oven lukitsematta. 
Sen huomattuaan Sadiya pakeni ja palasi perheensä tykö.

Perhe iloitsee kotiin palanneesta tyttärestään, joka sanoo yhä olevansa kristitty. Valitettavasti Nigeriassa on monia nuoria 
tyttöjä, jotka eivät ole yhtä onnekkaita kuin Sadiya, eivätkä koskaan pääse pakoon. Rukoilethan Nigerian nuorten naisten 
puolesta, jotka kohtaavat tämänkaltaista vainoa. (Lähteet: HACFO/Christian Solidarity Worldwide)

”Kiitos Jeesus Sadiyan uskon kestävyydestä ja siitä, että autoit häntä pakenemaan sieppaajiltaan. Herra, me rukoilemme 
Sinun veresi suojaa kaikille Nigerian kristityille, erityisesti nuorille naisille, jotta he välttyisivät Sadiyan kohtalolta ja 

kestävyyttä kaikessa vainossa, painostuksissa ja ahdistuksissa.” 


