Givarguiden hjälper dig hjälpa alla de människor på flykt på Medelhavet
Flera stora insamlingar har dragits igång för att hjälpa de människor som flyr
sina hemländer över Medelhavet. Radiohjälpens insamling har enligt
generalsekreteraren Per Byman slagit rekord, då Radiohjälpen fick in 4 miljoner
kronor under insamlingens första dag. Hittills (fredag f.m.) har 5,6 miljoner
kronor samlats in. Radiohjälpen fungerar som en mellanhand och har ett antal
partnerorganisationer som arbetar på plats runt om i världen. Dessa
organisationer ansöker om medel från Radiohjälpen.
Viljan att hjälpa är stor och Givarguiden har samlat information ett antal stora
organisationer som finns på plats för att hjälpa människor på flykt.
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Sverige för UNHCR www.sverigeforunhcr.se
UNHCR är på plats i Grekland och ger skydd och livräddande hjälp till barn och familjer
som överlevt resan över havet. UNHCR delar bland annat ut nödpaket med vatten, mat,
handduk, torra kläder och filtar.

Sms:a HAV100 eller HAV200 till 72980 för att bidra till UNHCR:s arbete.

Röda Korset www.redcross.se
Pengarna från insamlingen går främst till insatser i länderna vid Medelhavet (Syrien,
Libanon, Italien och Grekland). Just nu fokuserar Röda Korset på att dela ut akut
nödhjälp som mat, vatten, kläder, hygienpaket, erbjuder sjukvård, första hjälpen och
medmänskligt stöd, ger människor tak över huvudet samt återförenar familjer.

Sma:a MED till 72 900 för att skänka 50 kronor eller Swisha valfritt belopp till
123 555 7764 till På flykt.

Rädda Barnen www.raddabarnen.se
Rädda Barnen finns på plats hela vägen från krigszonerna, längs flyktvägarna, i
flyktinglägren och här hemma i Sverige för barnen som flytt. De har insatser inne i
Syrien samt i regionerna omkring som tar emot många av de som flyr.
Bland annat har de specialistteam som hjälper barn att hantera traumatiska
upplevelser de varit med om, och de ser också till att barnen får möjlighet att återuppta
sin skolgång vilket är oerhört viktigt i katastrofsituationer.

Sma:a Akut 100, Akut200 eller Akut300 till 72 911 för att bidra till Rädda
Barnens katastroffond.

ActionAid www.actionaid.se
ActionAid finns på plats i Syriens grannländer Jordanien och Libanon för att ta emot de
som är på flykt. Hjälpen består bland annat i form av kläder, hygienartiklar och första
hjälpen kit. ActionAid fokuserar sitt hjälparbete på kvinnor som tillhör de mest utsatta
grupperna.

Sms:a ”ActionAid Syrien” till 72970 för att skänka 100 kronor eller swisha
valfritt belopp till 123 900 08 37. Ange ”Syrien” i meddelandet.

