Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan
Uppdaterad 2010-08-30
Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof.
Situationen har kontinuerligt förvärrats. Den 6 augusti beräknades 4,2 miljoner vara drabbade
men bara en vecka senare uppskattades över 14 miljoner människor beröras. 1 600 människor
beräknas ha omkommit och det finns risk för att dödstalen stiger. På grund av den
svårgenomträngliga terrängen och väderförhållandena distribueras mycket av nödhjälpen med
hjälp av åsnor eller till fots.
Ideella organisationer har nu påbörjat insamlingar för att hjälpa de drabbade i området. För att ge
dig hjälp att stödja de drabbade i Pakistan presenterar Charity Rating en guide över vilka av de
största ideella organisationer med 90-konto som bedriver insamling till förmån för de drabbade i
Pakistan och hur dessa arbetar. Allt för att det ska bli lätt att välja rätt.
Guiden presenterar följande ideella organisationer:
-

Erikshjälpen
Hoppets Stjärna
Läkare Utan Gränser
Läkarmissionen
SOS Barnbyar
Plan Sverige
PMU Interlife
Rädda Barnen
Röda Korset
UNICEF
Wateraid

Organisationerna presenteras i alfabetisk ordning.

Erikshjälpen www.erikshjalpen.se
Erikshjälpen har ingen egen personal på plats i Pakistan men samarbetar med den engelska
organisationen Tearfund. Insatserna fokuserar på att distribuera skydd, rent vatten och
hygienpaket. Erikshjälpen och Tearfund ingår i samma kristna nätverk, EUCORD.
Stöd Erikshjälpens arbete via:
-

Erikshjälpens hemsida.
Erikshjälpens plusgiro 90 09 28-3. Märk din gåva: "Översvämning Pakistan".
Sms till nummer 729 30. Skriv KATASTROF för att skänka 50 kr.
Bössinsamling i Erikshjälpens second-hand butiker.

Läs mer om Erikshjälpens arbete i Charity Ratings webbguide.
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Hoppets Stjärna http://www.hoppetsstjarna.se/
Hoppets Stjärna har ingen egen personal på plats men bedriver insamling till förmån för sin
samarbetspartner Svenska Alliansmissionen och dess lokal partner i Pakistan. Prioriterade
områden är rent, vatten, mat, husrum och sjukvård. Förnödenheter distribueras genom Svenska
Alliansmissionens lokala partner som har 10 anställda i området och volontärer samt svensk
personal från Svenska Alliansmissionen är på väg. Man har i dagsläget ingen uppfattning om hur
många som nåtts av nödhjälpen eller hur många man beräknar att nå.
Stöd Hoppets Stjärnas arbete via:
-

Hoppets Stjärnas hemsida.
Hoppets Stjärnas plusgiro 90 02 53-6. Märk din gåva: "Pakistan".
Sms till nummer 729 30. Skriv STAR50 för att skänka 50 kr.

Läs mer om Hoppets Stjärnas arbete i Charity Ratings webbguide.

Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se
Läkare Utan Gränser agerar genom den egna organisationen och finns på plats med 100
internationella fältarbetare och 1200 lokalanställda hjälparbetare. Läkare Utan Gränsers fokuserar
på sjukvård, rent vatten, sanitet samt utdelning av förnödenheter som presenningar,
matlagningsutrustning och hygienartiklar.
Sedan den 1 augusti har Läkare Utan Gränser haft över 9 000 patientbesök i de kliniker och
sjukvårdsinrättningar som de driver i de drabbade områdena. Organisationen har också åtta
mobila sjukvårdsteam som reser till svårtillgängliga områden och platser där människor samlats
efter att de lämnat sina hem.
Läkare Utan Gränser har hittills delat ut kit med förnödenheter till 6650 familjer, motsvarande ca
46 000 personer, i Kyber Pakhtunkhwa and Baluchistan provinserna. Läkare Utan Gränser renar
vatten och delar ut 310 000 liter vatten om dagen.
Läkare Utan Gränser har varit på plats i Pakistan sedan 2000 och arbetat med att ge olika utsatta
grupper sjukvård och förnödenheter.
Stöd Läkare Utan Gränsers arbete via:
-

Läkare Utan Gränsers hemsida.
Läkare Utan Gränsers plusgiro 90 06 03-2. Märk din gåva: "Akutinsatser".
Läkare Utan Gränsers bankgiro 900-6032. Märk din gåva: "Akutinsatser".
Sms till nummer 72 990. Skriv LIV för att skänka 50 kr.

Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Charity Ratings webbguide.

Läkarmissionen www.lakarmissionen.se
Läkarmissionen har ingen egen personal på plats men samarbetar med sina lokala partners
Tearfund och SSEWA-Pak. SSEWA-Pak i Pakistan har ca 200 professionella medarbetare och
organisationen har arbetat i landet sedan 1975.
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Akutinsatserna fokuserar på mat, dricksvatten, hälsa och sanitet för de mest utsatta. En första
målsättning är att undsätta 500 familjer, ca 3500 personer. Förnödenheter distribueras med lastbil
om vägarna är framkomliga, annars med båt.
Läkarmissionen avser bidra med 200 000 kr till att börja med.
Läkarmissionen har sedan 1994 stöttat lokala partners i Pakistan som ger fattiga barn möjlighet till
skolgång och var även involverade i en omfattande humanitär insats i samband med
jordbävningen 2005.
Stöd Läkarmissionens arbete via:
-

Läkarmissionens plusgiro 90 00 21-7. Märk din gåva ”Pakistan”.

Läs mer om Läkarmissionens arbete i Charity Ratings webbguide.

SOS Barnbyar www.sos-barnbyar.se
SOS Barnbyar finns på plats i Pakistan och samarbetar med två lokala organisationer CCP
(Concerned Citizens of Pakistan) och Fatima Memorial Hospital System.
SOS Barnbyar kommer i första hand dela ut matpaket till familjer i drabbade områden och räknar
med att nå ut till 100 000 familjer om 6-8 personer. SOS Barnbyar finansierar inköpen och den
lokala organisationen CCP sköter distributionen. SOS Barnbyar i Pakistans har även erbjudit
lokala myndigheter att ta emot ensamma barn och ge dem tillfälligt skydd. Man kommer vidare
att titta på behovet av läkemedel och möjligheterna att bidra till inköpen.
SOS Barnbyar har funnits i landet sedan 1975 och bedriver idag åtta barnbyar, ungdomshem,
skolor, yrkeskolor och en medicinklinik i Pakistan. Drygt 1000 personer arbetar för SOS Barnbyar i
Pakistan samt ett antal volontärer som hjälper till vid behov.
Stöd SOS Barnbyars arbete via:
-

SOS Barnbyars hemsida och köp matpaket för 150 kr.
SOS Barnbyars plusgiro 90 02 29-6. Märk din gåva: "Pakistan".
SOS Barnbyars bankgiro 900-2031. Märk din gåva: " Pakistan ".
Sms till nummer 72 930. Skriv SOSMAT för att skänka 150 kr.

Läs mer om SOS Barnbyars arbete i Charity Ratings webbguide.

Plan Sverige www.plansverige.org
Plan arbetar med akut katastrofhjälp med fokus på barn och kvinnor. Plan arbetar för att
säkerställa barns säkert och trygghet och ger psykosocialt stöd till barn. Vidare delar Plan ut mat,
vatten och hygienprodukter och sätter upp tält och latriner.
Plans insatser har hittills resulterat i att ca 96 000 människor med mat och hygienpaket har delats
ut till 4000 familjer. Man räknar med att nå 13 000 familjer, ca 100 000 människor, i de sex mest
drabbade distrikten i Södra Punjab och Sindh.
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Plan agerar både genom den egna organisationen och lokal partner, Indus Consortium for
Humanitarian, Environmental and Development Initiatives, som är specialiserade på
katastrofförebyggande arbete. Plan har 147 personal i Pakistan: varav 15 utgör det katastrofteam
som ägnar 100% av sin tid till det akuta hjälparbetet tillsammans med partners. Plan Pakistan
har påbörjtd rekrytering för att utöka teamet.
Plan har arbetat i Pakistan sedan 1997 och har verksamhet i tre programområden, (Islamabad,
Vehari och Chakwal). Det långsiktiga arbetet fokuserar på att tillvarata barns rättigheter.
Stöd Plan Sveriges arbete via:
-

Plan Sveriges hemsida, antingen en engångsbelopp eller anmäl dig som katastroffadder
och bidra långsiktigt

-

Sms till nummer 72 910. Skriv PAKISTAN för att skänka 50 kr.

Läs mer om Plan Sveriges arbete i Charity Ratings webbguide.

PMU Interlife www.pmu.se
PMU Interlife (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) har ingen egen personal på plats men
arbetar via sin lokala samarbetspartner Full Gospel Assemblies of Pakistan (FGA) för att
distribuera non-food items, t.ex. hygienartiklar, husgeråd, myggnät etc. Full Gospel Assemblies of
Pakistan samordnar sina insatser med andra organisationer på plats. Man räknar med att nå ut till
500 familjer motsvarande 3500 personer fram till sista augusti.
Samarbetet mellan PMU Interlife och FGA har pågått under 40 år och har fokuserat på både
utvecklingsarbete och katastrofinsatser.
Stöd PMU Interlifes arbete via:
-

PMU Interlifes hemsida.
PMU Interlifes plusgiro 90 00 50-6. Märk betalningen ”Översvämning Pakistan”.
Sms till nummer 72930 och skänk 50 kronor. Skriv PMU PAKISTAN.

Läs mer om PMU Interlifes arbete i Charity Ratings webbguide.

Rädda Barnen www.rb.se
Rädda Barnen finns på plats med 400-500 personer och har barnen som första prioritet. Rädda
Barnen arbetar framför allt genom egna insatser istället för lokala partners.
Rädda Barnens insatser har hittills nått fram till mer än 37 850 människor med katastrofsjukvård
och utdelning av hygienartiklar, presenningar och förnödenheter. Mat har delats ut till närmare
50 000 personer. Distributionen sker främst via vägtransporter eller till fots i svåråtkomliga
områden. Målsättningen är att nå ut till 600 000 personer varav 300 000 barn, denna siffra kan
dock komma att uppdateras inom kort.
Rädda Barnen har arbetat i Pakistan i över 30 år inom områdena Barns Skydd, System för Barns
Rättigheter (medvetenhet kring och uppbyggnad av nationella system), Grundutbildning samt
Child Rights Led Emergency Preparedness.
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Stöd Rädda Barnens arbete via:
-

Rädda Barnens hemsida.
Rädda Barnens plusgiro 902003-3. Märk din gåva: "Katastrof".
Rädda Barnens bankgiro 902003-3. Märk din gåva: "Katastrof".
Sms till nummer 72950. Skriv KATASTROF för att skänka 50 kr, eller 10KATASTROF för
att skänka 10 kronor.

Läs mer om Rädda Barnens arbete i Charity Ratings webbguide.

Röda Korset www.redcross.se
Röda Korset agerar på plats genom Pakistanska Röda Halvmånen, Internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationen (Federationen) samt Internationella Rödakorskommittén, ICRC. Totalt
beräknas mer än 1000 anställda och tusentals frivilliga vara involverade i katastrofarbetet.
Akutinsatserna fokuserar på att förse de drabbade med vatten, mat, akut hälsovård och tak över
huvudet, samt göra det möjligt för människor att sköta sin hygien för att undvika sjukdomar.
Förnödenheter och materiell kom inledningsvis främst från Pakistanska Röda Halvmånens
katastroflager samt Internationella Röda Korsets katastroflager i närområdet. Svenska Röda
Korset har bidragit med pengar och står redo att skicka en grupp vatten- och santitetsdelegater
och vattenreningsutrustning till området.
Röda Korsets insatser fram till och med den 11 augusti har resulterat i att 223 433 människor tagit
emot nödhjälp och 31 000 patienter fått vård genom Pakistanska Halvmånens medicinska team.
Röda Korset och Röda Halvmånen räknar med att tillgodose 350 000 personers basbehov de
kommande nio månaderna. Insatsen beräknas kosta 120 miljoner kronor men denna siffra
kommer troligen öka då en uppdaterad plan och budget väntas.
Röda Korset har funnits på plats i Pakistan och i de drabbade regionerna sedan länge, dels genom
Pakistanska Röda Halvmånen men också genom både Federationen och ICRC, den senare på
grund av områdets status som konfliktområde.
Stöd Röda Korsets insamling via:
-

-

Röda Korsets hemsida, välj ”Katastrofhjälp”.
Röda Korsets plusgiro 900 800-4. Märk din gåva: "Katastrofhjälpen".
Röda Korsets bankgiro 900-8004. Märk din gåva: "Katastrofhjälpen".
Sms till nummer 72 900. Skriv AKUT för att skänka 50 kr, AKUT 100 för att skänka 100 kr,
eller AKUT 200 för att skänka 200 kr.
Röda Korsets insamlingsbössor.
Pantautomaterna på ICA. Panta burkar och flaskor på ICA och tryck på Röda Korsknappen.

Läs mer om Röda Korsets arbete i Charity Ratings webbguide.

UNICEF www.unicef.se
UNICEF arbetar på plats i Pakistan tillsammans med lokala partners och jobbar främst för att
tillgodose behoven hos barn och mödrar. På kort sikt prioriteras tillgång till rent vatten, sanitet
och vaccin, men även näring och skydd. I sin roll som klusterledare för vattenfrågor samordnar
UNICEF insatserna kring vatten med andra organisationer. Man arbetar även med att ta hand om
barn utan anhöriga för att förhindra att dessa barn blir utnyttjade. Efter det initiala akutarbetet
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prioriterar UNICEF också att barn ska ha möjlighet att komma tillbaka till skolan så fort som
möjligt.
För att förbättra tillgången på rent vatten restaurerar man brunnar, distribuerar vatten med
tankbilar samt delar ut 4,2 miljoner vattenreningstabletter. UNICEFs insatser har hittills resulterat i
att 1 miljon människor nu har tillgång till rent vatten, 6 000 barn har vaccinerats mot mässlingen
och 130 barn som skilts från sina föräldrar har identifierats.
För att kunna genomföra hela katastrofplanen och nå fram till alla drabbade kommer UNICEF att
behöva 74,5 miljoner kronor.
UNICEF har arbetat i Pakistan sedan 1948 med frågor som berör barns rätt till överlevnad,
utveckling och skydd.
Stöd UNICEFs arbete via:
-

UNICEFs hemsida.
UNICEFs plusgiro 90 20 01-7. Märk din gåva: ”Pakistan”.
UNICEFs bankgiro 902-0017. Märk din gåva ”Pakistan”.
Sms till nummer 729 00. Skriv LIV för att skänka 50 kr.

Läs mer om UNICEFs arbete i Charity Ratings webbguide.

Wateraid www.wateraid.se
Wateraid finns på plats med egen personal i Pakistan genom ett tiotal anställda på
organisationens kontor i Islamabad. Wateraid samverkar med ett tiotal lokala väletablerade
organisationer som tillsammans har hundratals anställda som distribuerar hjälpen till de
drabbade.
Wateraids prioriterade områden är rent vatten och sanitet. Till en början avser man distribuera
150 000 vattenreningstabletter, 5 000 rehydreringssatser och 5 000 hygienpaket. Denna insats
beräknas nå tiotusentals drabbade.
Wateraid har varit verksamma i Pakistan sedan 1993 och på plats med eget kontor sedan 2006
med inriktning på långsiktigt bistånd inom vatten, sanitet och hygienutbildning.
Stöd Wateraids arbete via:
Wateraids hemsida.
Wateraids plusgiro 90 01 62-9. Märk din gåva: ”Pakistan”.
Wateraids bankgiro 900-1629 . Märk din gåva: ”Pakistan”.
Sms till nummer 72900. Skriv PAKISTAN för att skänka 50 kronor.
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