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Guide: Balkan 
Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av översvämningarna på Balkan 

Cyklonen Tamara som drog in över Balkan den 13 maj uppges vara det värsta oväder som drabbat 
regionen under de 120 år som vädermätningar genomförts. Ovädret pågick endast i tre dygn men 
motsvarade tre månaders regnfall, med katastrofala översvämningar som följd. Hittills har över 50 
personer mist livet och effekten på ländernas infrastruktur är förödande. Värst drabbat är Bosnien-
Hercegovina och Serbien, men även Kroatien har påverkats allvarligt. Tiotusentals har förlorat sina hem, 
stora delar av regionen är utan ström, över en miljon människor beräknas sakna tillgång till rent vatten 
och det kommer ta upp till fem år innan jordbruket har återhämtat sig. Dessutom har minor från 
krigstiden exponerats och flyttats vilken medför ytterligare risk för människorna i området. Nu börjar 
kampen för att den bristande hygienen och sjukdomar från döda djur inte skall utvecklas till epidemier. 
Flera hjälporganisationer har startat katastrofinsamlingar och av denna anledning presenterar 
Givarguiden en guide till hur man kan stödja de organisationer som ger hjälp till de drabbade av 
översvämningarna på Balkan. Guiden uppdateras löpande, se www.givarguiden.se eller organisationernas 
egna hemsidor för den senaste informationen. 

Urvalet till denna guide har gjorts genom att hitta organisationer som redan har verksamhet i regionen, 
för att minimera etableringskostnaden samt undvika mellanhänder. 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 sig 
där. Kritiska röster har även höjts mot den korruption och svarthandel som förekommer i området. För att 
maximera nyttan av ditt bidrag rekommenderas att du skänker pengar till hjälporganisationer som finns i 
både Sverige och på Balkan, istället för att skicka ner medel till lokala organisationer. Bredvid 
organisationsnamnet ser ni betygen som erhållits i Givarguiden för Demokrati, Ekonomi och Transparens.  

För mer information om nedanstående organisationer och deras 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 genomför hjälpinsatser på plats i både Bosnien-Hercegovina och 
Serbien genom lokala rödakorsföreningar. Dessa föreningar styr arbetet själva men skickar förfrågningar 
till andra rödakorsföreningar med önskemål om vilken typ av stöd de behöver. 

Katastrofhjälp: Röda Korset finns på plats med över 400 anställda och 3,000 volontärer som arbetar såväl 
med att akut evakuera personer som att dela ut förnödenheter och erbjuda krisstöd. Röda Korset delar ut 
filtar, gummistövlar, kläder, mat och annat till de drabbade. I dagsläget har de lokala 
rödakorsföreningarna endast efterfrågat pengar från sina systerföreningar för att bland annat snabbt 
kunna köpa in förnödenheter, anordna transporter samt sätta upp evakueringscenter. 

Stöd Röda Korset genom att ge en gåva till PG 90 08 00-4 eller BG 900-8004 (märk inbetalningen 
"BALKAN"), eller SMS:a AKUT BALKAN till 72 900 för att skänka 50 kr. 

 

UNICEF www.unicef.se        

Verksamhet på plats: Då UNICEF är en del av FN är det framför allt FN:s lokalkontor (UNCT) i Serbien som 
aktivt deltagit i katastrofarbetet. UNCT arbetar tillsammans med lokala myndigheter och Röda Korset för 
att ta reda på vilka behov som finns. UNICEF har fältkontor både i Bosnien-Hercegovina och Serbien. 
Dessa arbetar vanligtvis inte med katastrofinsatser men det allvarliga läget på Balkan, där mer än 500,000 
barn drabbats, gör att UNICEF ändå valt att delta.  

Katastrofhjälp: I Serbien har UNICEF utbildat 120 volontärer (för att ge stöd till barn på barnvänliga och 
trygga platser i landet), samt tillhandahållit hygienpaket, filtar och vattenpumpar till 2,000 familjer. I 
Bosnien-Hercegovina har UNICEF levererat hygienkit och hjälpt till att rena vattenkällor. Framöver 
kommer UNICEF bland annat skydda barn i området mot polio, uppföra tillfälliga skolor samt återställa 
hälsocenter. UNICEF har ingen öronmärkt insamling till Balkan, men du kan ge ett bidrag specifikt till 
deras katastrofinsatser. 

Stöd UNICEF genom att ge en gåva till PG 90 20 01-7 eller BG 902-0017 (märk insättningen ”KATASTROF”), 
eller ge direkt på UNICEF:s hemsida här. 

 

Rädda Barnen www.raddabarnen.se      

Verksamhet på plats: Rädda Barnen har arbetat i Bosnien-Hercegovina sedan 1996 och i Serbien sedan 
1994 med program för att skydda barn, erbjuda utbildning och arbete för barns rättigheter. 

Katastrofhjälp: Rädda Barnen har bidragit med båtar, generatorer, pumpar, kläder och sandsäckar till 
räddningsteam i Bosnien. De delar även ut förnödenheter och hjälper evakuerade barn och familjer runt 
om på Balkan. De arbetar tillsammans med myndigheter, olika partners och andra ideella föreningar för 
att bistå de drabbade så effektivt som möjligt. Deras insatser fokuseras på de mest akut drabbade 
områdena och människor som saknar eller helt förlorat sina hem, däribland många romer och hemlösa 
barn. 

Stöd Rädda Barnen genom att ge en gåva till PG 90 20 03-3 eller BG 902-0033 (märk insättningen 
"Katastrof"), eller SMS:a AKUT100 till 72 911 för att skänka 100 kr. 
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SOS Barnbyar www.sos-barnbyar.se      

Verksamhet på plats: SOS Barnbyar har funnits i Serbien sedan 1970-talet (då det fortfarande var en del av 
Jugoslavien) och sedan början av 1990-talet arbetar de även i Kroatien och Bosnien-Hercegovina. Idag 
finns ett flertal barnbyar, ungdomscenter och familjestärkande program utspritt över Balkan som hjälper 
och stöder barn, ungdomar samt familjer i nöd. 

Katastrofhjälp: Barnbyarna i Serbien, Bosnien-Hercegovina och Kroatien tar emot evakuerade familjer och 
erbjuder dem tillfälligt katastrofboende. SOS Barnbyar förbereder även öppnandet av barnvänliga platser i 
de drabbade länderna för att erbjuda omsorg till barnen medan föräldrarna städar och ordnar upp sina 
förstörda hem. 

Stöd SOS Barnbyar som byfadder, barnfadder eller SOS vän genom att bli månadsgivare på 
organisationens hemsida, eller gör en engångsdonation till SOS Barnbyars katastroffond. 


