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Guide: Gaza 
Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av oroligheterna på Gaza 

Oroligheterna i mellanöstern har pågått länge och konflikten är invecklad. Idag står konflikten framför 
allt mellan Israeliska staten och det politiska partiet Hamas (”Islamiska Motståndsrörelsen”) vilka är det 
folkvalda regeringspartiet i Palestina, med säte i Gaza. I mitten av juni fördes tre israeliska ungdomar bort 
på Västbanken och hittades senare mördade. Detta blev gnistan som gjorde att konflikten återigen 
flammade upp, med anklagelser och hämndaktioner, mellan Israel och Gaza. Den senaste veckan har 
mängder av raketer skickats från båda sidor och intensiva strider har ägt rum sedan Israel beslutat att gå 
in med marktrupper i Gaza. Bara i och med den senaste tidens oroligheter uppges omkring 600 personer 
hittills ha dödats och flera tusen skadats. Antalet internflyktingar är enormt men i och med Israels 
blockad av Gazaremsan är det svårt för människor att ta sig från det krigsdrabbade området. 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. Guiden uppdateras löpande, 
se www.givarguiden.se eller organisationernas egna hemsidor för den senaste informationen. Har vi 
missat någon organisation, hör av er till info@givarguiden.se. 

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. 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 arbetar på båda sidor i konflikten, både i Israel (Röda Korset i Israel) och 
i Gaza/på Västbanken (Palestinska Röda Halvmånen). Organisationerna hjälper de som drabbats av 
striderna genom att evakuera döda och skadade samt hjälpa civilbefolkningen med akut nödhjälp. Den 
Internationella Rödakorskommittén finns också på plats för att påminna parterna om deras skyldigheter 
att skydda civila under den internationella humanitära rätten samt skapa förutsättningar för 
hjälparbetare att komma fram med nödhjälp och evakuera skadade. 

Katastrofhjälp: Svenska Röda Korset bidrar med ekonomiskt stöd till sina systerföreningar som arbetar i 
konfliktområdet och ett första bidrag har skickats till båda föreningarna. Nu har Palestinska Röda 
Halvmånen bett om mer finansiellt stöd för att klara av arbetet och insamlade medel i Sverige kommer 
därför huvudsakligen att gå till Palestinska Röda Halvmånen. Totalt i området har över 1,400 volontärer 
och mer än 2,000 anställda mobiliserats. Akutmottagningar, evakueringscenter och skyddsrum har 
öppnats och över 770 ambulanser står redo att rycka in. Röda Korset distribuerar också nödhjälp till de 
värst drabbade områdena och ger psykosocialt stöd till familjer i behov av detta.  

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

 

UNICEF www.unicef.se        

Verksamhet på plats: UNICEF är FN:s barnfond och arbetar på plats för att skydda barn, hjälpa familjer 
som förlorat sina hem, hjälpa de lokala sjukhusen samt bistå skolor. På plats finns även organisationen 
UNRWA (FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar), vilken UNICEF har ett nära samarbete med. 

Katastrofhjälp: UNICEFs arbete är fokuserat kring fyra teman: vatten och sanitet, skydd av barn, hälsa och 
näring, samt utbildning. UNICEF levererar hygienpaket till hemlösa familjer, tillhandahåller 
vattenreningstabletter, stödjer fem katastrofteam som kan ge psykosocialt stöd till minst 25 000 barn, 
leverera läkemedel och vaccin till sjukhus i området, tillhandahålla bland annat leksaker och fotbollar för 
att barn som nu sökt skydd i skolor ska få en chans till lek och återhämtning, samt erbjuder 
ungdomsvänliga trygga platser för att de unga ska få en chans att uttrycka sig och hjälp att hantera 
situationen. 

Stöd UNICEF genom att ge en gåva till PG 90 20 01-7 eller BG 902-0017, SMS:s UNICEF till 72 900 för att ge 
100 kr, eller ge en gåva till UNICEFs katastroffond på www.unicef.se/katastrof. 
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Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se    

Verksamhet på plats: Läkare Utan Gränser har arbetat i Palestina sedan 1996 med att ge medicinsk, 
kirurgisk och psykologhjälp samt har 96 internationellt och lokalt anställda på plats. I staden Khan Yunis 
i södra Gaza har de kirurgteam som regelbundet besöker Nasser-sjukhuset. De flesta patienterna är barn, 
ofta med svåra brännskador. Organisationen arbetade även i området under akutsituationen 2009 och 
2012 i Gaza. 

Katastrofhjälp: Läkare Utan Gränsers vanliga aktiviteter på Nasser-sjukhuset har avbrutits på grund av 
konflikten. Läkare Utan Gränser stöttar nu Al Shifa-sjukhuset i Gaza City med extra kirurgteam, 
medicinsk utrustning och akutmaterial och har även donerat akutmaterial till de centrala apoteken i 
södra och norra Gaza. 

Stöd Läkare Utan Gränser genom att ge en gåva till PG 900603-2 eller BG 900-6032, SMS:a LIV till 72 970 för 
att ge 100 kr, eller ge en gåva direkt på www.lakareutangranser.se/gavor/belopp. 

 

Olof Palmes Internationella Center www.palmecenter.se   

Verksamhet på plats: Olof Palmes Internationella Center har länge arbetat för att främja dialog i regionen 
och bedriver ett flertal projekt, både i Gaza och på Västbanken. Samarbetet sker med lokala organisationer 
i civilsamhället och i fokus står strävan efter att kvinnor och ungdomar ska ha möjlighet att aktivt delta i 
politiska processer. I krigets Gaza samarbetar Palmecenter bland annat med organisationerna Palestina 
Peace Coalition, Filastiniayat, DWRC, Pyalar, Civitas Institut och Leaders. 

Katastrofhjälp: Tillsammans med Aftonbladets ledarsida samlar Olof Palmes Internationella Center in 
pengar till arbetet i Palestina. Insamlade medel går till Palmecenters samarbetsorganisationer på plats, 
vilka med anledning av kriget nu främst arbetar med humanitär verksamhet; delar ut mat, besöker 
sjukhus och tröstar skadade barn, sprider information om situationen i Gaza genom sociala medier, 
organiserar människor att städa bland ruinerna, hjälper föräldralösa barn att hitta familjer som kan ta 
hand om dem, gör behovsanalyser med mera. 

Stöd Olof Palmes Internationella Center genom att ge en gåva till PG 570-2 (märk inbetalningen ”Du och 
jag för Gaza”), eller ge en gåva direkt på www.palmecenter.se/sv/Stod-oss-NY/Om-fonden/Sa-stoder-du-
vara-insatser/Donation. 

 

 


