Guide: Irak

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av kriget i Irak
Sedan Irakkriget tog slut i december 2008 (i samband med att de sista amerikanska soldaterna lämnade
landet) har väpnade strider avlöst varandra mellan Iraks regering och olika motståndsrörelser. I juni 2014
eskalerade de militära konflikterna ytterligare efter att den terroriststämplade organisationen IS
(Islamiska Staten) inledde en offensiv och därigenom tog kontroll över stora delar av norra Irak, inklusive
flertalet städer. IS är väldigt radikala i sin tro och har gjort sig kända både för sin stränga tolkning av
sharialagarna och sin brutalitet (till och med al-Qaida har tagit avstånd från dem). Deras målsättning är
att ta politisk kontroll över muslimska regioner världen över, i syfte att bilda ett gränsöverskridande
islamskt kalifat. Enligt FN befinner sig landet i den högsta graden av krisläge och rapporterna om
massavrättningar, kidnappningar och förföljelse av shiamuslimer, kristna samt yazidier avlöser varandra.
Hittills i år har över en miljon människor tvingats överge sina hem. De som kunnat har tagit sig över
gränsen till något av Iraks grannländer, men många har tvingats upp i bergen där de istället hotas av svält
och uttorkning. 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. Observera att i vissa fall går det inte att specifikt stödja en insamling för Irak utan donerade
pengar kanaliseras genom organisationernas katastroffonder. Detta betyder att organisationerna själva
prioriterar hur din gåva används.
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 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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UNHCR www.sverigeforunhcr.se
Verksamhet på plats: UNHCR är FNs flyktingorgan med uppdrag att leda internationella insatser till
skydd av flyktingar världen över. UNHCR har arbetat i Irak sedan 1980-talet med att skydda utsatta
människor samt hjälpa flyktingar, asylsökande och statslösa personer genom att tillhandahålla
flyktingläger och arbeta för mer långsiktiga lösningar.
Katastrofhjälp: FN:s flyktingorgan UNHCR ger skydd och nödhjälp som mat, vatten, tält och
förnödenheter. De erbjuder även sjukvård till behövande. Hittills har organisationen levererat över 7.000
tält, 30.000 madrasser, 20.000 filtar, 1.000 spisar och 24.000 nödhjälpspaket.
Stöd UNHCR genom att ge en gåva till PG 90 01 64-5 eller BG 900-1645 (märk inbetalningen ”IRAK”), SMS:a
IRAK150 till 72 980 för att ge 150 kr, eller ge en gåva direkt på www.fnflykting.se.

UNICEF www.unicef.se
Verksamhet på plats: UNICEF är FN:s barnfond och arbetar för att samla in pengar, påverka beslutsfattare
samt informera och utbilda om barns rättigheter. UNICEF har arbetat i Irak sedan 1952 när de genomförde
ett projekt för att skydda befolkningen mot malaria. I dag består deras arbete bland annat av att skydda
barn, hjälpa familjer som förlorat sina hem, stödja lokala sjukhus med materiell och utbildning samt bistå
skolor.
Katastrofhjälp: UNICEF bistår med katastrofhjälp bland annat i form av matransoner, vätskeersättning,
vattenflaskor, hygienpaket, tält och filtar. Tillsammans med WHO och Iraks hälsomyndighet arbetar de för
att massvaccinera alla barn i hela landet, detta sedan polioviruset började spridas tidigare i år.
Organisationen håller också på att skapa ett stödcenter för familjer på flykt i samarbete med den
kaldeisk-katolska kyrkan och planerar i samarbete med det kurdiska regionala styret ett
kontantbidragsprogram så familjer på flykt själva skall kunna handla de viktigaste förnödenheterna på
lokala marknader.
Stöd UNICEF genom att ge en gåva till PG 90 20 01-7 eller BG 902-0017, SMS:a UNICEF till 72 900 för att ge
100 kr, eller ge en gåva till UNICEFs katastroffond på www.unicef.se/katastrof.

Rädda Barnen www.raddabarnen.se
Verksamhet på plats: Rädda Barnen har arbetat i Irak sedan 1991 och har fältkontor i Erbil, Dohuk,
Sulaymaniyya och Basra. Organisationen arbetar med att ge stöd till barn och familjer såväl i det kurdiska
självstyret i landets norra del som i andra delar av Irak.
Katastrofhjälp: Rädda Barnen distribuerar hygienartiklar, vattendunkar, tält och nödproviant i de värst
drabbade områdena. Sammanlagt har organisationen förmedlat stöd till omkring 100.000 människor
sedan striderna inleddes i början på juni.
Stöd Rädda Barnen genom att ge en gåva till PG 90 20 03-3 eller BG 902-0033, ge en gåva till Rädda
Barnens katastroffond på www.raddabarnen.se/stod-oss/katastroffonden, eller SMS:a AKUT100 till 72 911
för att ge 100 kr.
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Röda Korset www.redcross.se
Verksamhet på plats: Den Internationella Rödakorskommittén har funnits i Irak sedan 1980 och har i dag
cirka 100 internationella delegater och 800 lokalanställda på plats. Även Internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationen (IFRC) har anställda på plats. Tillsammans arbetar de bland annat med frågor
gällande krigets konsekvenser, möjliggör för fängslade människor att hålla kontakten med sina familjer
samt arbetar för att förbättra tillgången på mat, rent vatten och hälsovård.
Katastrofhjälp: Svenska Röda Korset bidrar till hjälparbetet dels med pengar från sin katastroffond
men också genom att, tillsammans med norska och tyska Röda Korset, stärka upp Irakiska Röda
Halvmånens arbete med extra personal. Röda Halvmånen har mobiliserat stora resurser för att hjälpa
människorna som är på flykt i landet med mat, dricksvatten, och skydd/tak över huvudet. Hittills har
organisationen delat ut vatten och mat till över 200 000 personer i sju provinser i norra Irak.
Stöd Röda Korset genom att ge en gåva till PG 90 08 00-4 eller BG 900-8004 (märk inbetalningen
"Katastrofhjälpen"), eller SMS:a AKUT IRAK till 72 900 för att ge 50 kr.

Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se
Verksamhet på plats: Läkare Utan Gränser har arbetat i Irak sedan 2003 och i dag har organisationen
omkring 300 medarbetare på plats. Läkare Utan Gränser arbetar för att stärka upp landets
sjukvårdssystem, vilket försvagats av de långvariga oroligheterna och konflikterna i landet, genom att
driva specialistkliniker, öppna vårdcentraler samt bistå de lokala sjukhusen med personal efter att
hundratals anställda flytt utomlands eller dödats.
Katastrofhjälp: Läkare Utan Gränser arbetar på båda sidor av gränsen mellan norra Irak och Syrien för att
snabbt kunna bistå flyktingar med sjukvård. Bland annat driver de mobila kliniker och bygger upp
vårdcentraler i flyktinglägren, distribuerar hygienartiklar och ser till att det finns rent vatten. De bistår
även sjukhusens akutavdelningar med att utföra operationer, i Bagdad och Fallujah arbetar de med
människors mentala hälsa och på distriktssjukhuset Al-Zahra i Najafs specialistklinik för barn- och
mödravård arbetar de för att minska dödligheten hos nyfödda.
Stöd Läkare Utan Gränser genom att ge en gåva till PG 90 06 03-2 eller BG 900-6032, SMS:a LIV till 72 970
för att ge 100 kr, för över pengar via Swish till nummer 9006032, eller ge en gåva direkt på
www.lakareutangranser.se/ge-gava.
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