Guide: Filippinerna

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av supertyfonen i Filippinerna
Supertyfonen Haiyan som drog in över Filippinerna i fredags tros vara den värsta
naturkatastrofen i Filippinerna i modern tid. Hur många människor som mist sina liv är det
ännu ingen som vet. Tidigt på söndagsmorgonen svensk tid kom uppgifter om att tyfonen
”Haiyan” skulle ha dödat minst 10.000 personer enbart i Leyteprovinsen i centrala Filippinerna.
Fyra och en halv miljon människor står utan hus och värst drabbad är staden Tacloban i
Leyteprovinsen där 95 procent av husen har förstörts enligt chefen för Filippinernas
katastrofmyndighet Eduardo del Rosario. Bristen på mat, vatten och andra förnödenheter är
stor och det är mycket svårt att nå de mest drabbade områdena.
Många Svenska
hjälporganisationer har startat katastrof- och akutinsamlingar och av denna anledning
presenterar Givarguiden en guide till hur man kan stödja de organisationer som ger hjälp till de
drabbade av tyfonen i Filippinerna.
Urvalet till denna guide har gjorts genom att hitta organisationer som redan arbetat i regionen
en längre tid för att minimera etableringskostnaden samt undvika mellanhänder för givaren.
Det är ofta dyrt och tar tid att sätta upp en ny apparat i ett land och hjälpen kommer snabbare
på plats om organisationen redan befinner där. För att maximera antalet kronor som kommer
fram till organisationen rekommenderar vi att du undviker mellanhänder. Bredvid
organisationsnamnet ser ni också betygen som erhållits i Givarguiden - Demokrati, Ekonomi
och Transparens. Vissa organisationer har inte grönt betyg men har bedömts göra ett bra
arbete när det gäller katastrofen i Filippinerna och är därför inkluderade.
För mer information om nedanstående organisationer och dess betyg rekommenderar vi
användandet av Givarguiden. Givarguiden hjälper dig att hitta en organisation som kombinerar
alla de faktorer som du tycker är viktiga. Det handlar både om vilken typ av hjälpverksamhet
du vill stödja och var i världen du vill att ditt bidrag ska göra nytta.
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Röda Korset www.redcross.se
Verksamhet på plats:: Röda Korset har funnits i Filippinerna sedan 1917 och
Rödakorsföreningen i Filippinerna är mycket erfaren att agera i den här typen av katastrofer
eftersom landet årligen drabbas av många tyfoner och andra naturkatastrofer. Det finns cirka
100 lokala rödakorskretsar spridda över hela landet som hjälpte till i den nuvarande insatsen,
bland annat med att evakuera mer än 125 000 familjer innan tyfonen nådde fram.
Katastrofhjälp: 25 katastrofteam från Filippinska Röda Korset arbetar för att hjälpa
befolkningen. Lokala lager av förnödenheter töms. Internationella Röda Korset skickar nu in
280 kubikmeter nödhjälp, bland annat presenningar, hygienkit och vattendunkar, från
katastroflagret i Kuala Lumpur. Internationella Röda Korset skickar även in katastrofexperter
för att utvärdera behoven.
Stöd Röda Korset genom att ge en gåva på BG 900-8004 eller PG 900 800-4 (märk inbetalningen
"Filippinerna"), eller SMS:a AKUT FILIPPINERNA till 72 900 för att skänka 50 kr.

Läkare utan gränser www.lakareutangranser.se
Verksamhet på plats: Läkare utan gränser har arbetat i Filippinerna sedan 1987 och har hjälpt
till vid flertalet av tidigare naturkatastrofer som drabbat landet, t.ex. under 2012 drabbades
landet av tre större orkaner.
Katastrofhjälp: Akutteam från Läkare Utan Gränser är på plats i Cebu i Filippinerna som
drabbats hårt av tyfonen Haiyan. Ytterligare 30 personer - medicinsk personal, logistiker och
psykologer - kommer att anlända under de närmaste dagarna. De skickar också 200 ton
medicinska förnödenheter som kommer att anlända i Cebu inom de närmaste dagarna. Lasten
innehåller medicinsk utrustning för behandling av sårade, material för medicinska
konsultationer, vaccin mot stelkramp samt tält och hygienartiklar. Det är mycket svårt att ta
sig till de drabbade områdena och teamet har ännu inte fått en full överblick över omfattningen
av behoven. De svåra förhållanden kommer att göra det svårt att avgöra hur behoven ser ut och
komplicera leveransen av humanitärt bistånd.
Stöd Läkare Utan Gränsers genom en gåva på PG 900603-2 eller BG 900-6032, märk
insättningen med ”Akutinsatser – Filippinerna” eller SMS:a din gåva till 72970 – skriv ”LIV 100”
i meddelandefältet för att skänka 100kr.
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PLAN Sverige www.plansverige.org
Verksamhet på plats: Plan har arbetat i Filippinerna sedan 1961. De finns i 420 samhällen och
arbetar i utvecklingsprojekt tillsammans med över 80 000 familjer.
Katastrofhjälp: Plan är sedan lång tid närvarande i flera av de drabbade områdena och har
därför kunnat starta hjälparbetet med omedelbar verkan. Plans personal har förberett lager
med dricksvatten, hygienkit och tält i de värst drabbade områdena och var beredda innan
stormen slog ner. Fortfarande saknas kommunikationer i stora delar av landet och det är svårt
att nå fram till de värst drabbade områdena.
Stöd Plan genom en gåva på Plusgiro 90 07 31-1 och märk inbetalningen ”KATASTROF” eller
SMS:a KATASTROF till 72910 så stödjer du med 50 kronor.

Rädda Barnen www.rb.se
Verksamhet på plats: Rädda Barnen har arbetat i Filippinerna under de senaste 30 åren och har
genom åren bedrivit humanitärt bistånd efter landets frekventa tyfoner och andra katastrofer.
De har stor lokal erfarenhet av katastrofinsatser.
Katastrofhjälp: Rädda Barnens insats fokuseras på den hårt drabbade staden Tacloban i
Leyteprovinsen där ett akutteam arbetat sedan i lördags. Rädda Barnen ger akut hjälp till barn
och familjer i drabbade områden som dricksvatten, filtar och psykosocial hjälp till chockade
barn. Fokus ligger på första hjälpen insatser för drabbade familjer då många förlorat sina hem
och infrastrukturen i området till stor del är förstörd.
Stöd Rädda Barnen genom en gåva på PG: 90 2003-3 eller BG: 902-0033 - Märk gåvan "Katastrof"
eller Sms:a KATASTROF100 till 72950 och skänk 100 kr.

SOS-Barnbyar www.sos-barnbyar.se
Verksamhet på plats: SOS-Barnbyar har funnits i Filippinerna i över 40 år och driver idag 4
barnbyar i landet. Barnbyarna i Calbayog och Tacloban ligger i den utsatta regionen och det
regnar och blåser fortfarande kraftigt. Skadorna är stora och det är svårt att ta sig fram till
Tacloban då vägarna är förstörda. Omfattande skador på barnbyn har rapporterats men barn
och personal är skakade men oskadda. I Calbayog har 33 familjer tagit skydd i SOS-barnbyars
yrkesskola där. Även byarna i Cebu och Iloilo har påverkats av stormen men familjerna i
byarna oskadda. Skolorna har dock varit stängda.
Katastrofhjälp: SOS- Barnbyar utvärderar just nu hur de bäst kan hjälpa till i de drabbade
områdena. I katastrofer fungerar vanligtvis deras barnbyar som en samlingspunkt där
människor kan söka skydd.
Stöd SOS-Barnbyars katastroffond genom en gåva direkt på deras hemsida här.
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UNICEF www.unicef.se
Verksamhet på plats: UNICEF har arbetat i Filippinerna sedan 1948 och har idag över 60
anställda på plats i landet. UNICEF genomför både snabba, livräddande insatser i Filippinerna
men det är även viktigt att arbeta långsiktigt för att hjälpa barnen och deras familjer. Utöver
leverans av akuta förnödenheter arbetar UNICEF för att skapa trygga uppsamlingsplatser där
barn skyddas mot våld och övergrepp.
Katastrofhjälp: UNICEF trappar upp insatserna då antalet drabbade barn nu beräknas vara hela
4 miljoner. Den omfattande förstörelsen gör det mycket svårt att nå fram med förnödenheter.
Arbete pågår med att distribuera mat, mediciner, hälsokit och rent vatten till 3000 familjer i de
värst drabbade områdena. De flyger även in förnödenheter från UNICEFs centrallager i
Köpenhamn för att hjälpa ytterligare 10 000 familjer.
Stöd UNICEF genom att ge en gåva på PG: 90 20 01-7 eller BG: 902-0017 – märk insättningen
”KATASTROF” eller ge direkt på UNICEFs hemsida här.
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