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Afrikas horn 
 
Charity Rating har tittat närmare på situationen på Afrikas horn (Somalia, 
Etiopien, Kenya och Djibouti) för att stötta givare med övergripande 
information. I Givarguiden till Afrikas horn hittar du en sammanfattande 
beskrivning av den rådande situationen samt en sammanställning av vilka 
organisationer man som givare kan skänka ett bidrag till för att hjälpa den 
lokala befolkningen. 
 
Översikt 
FN har klassat svältkatastrofen i södra Somalia som den värsta av sitt slag i 
världen idag och hjälporganisationerna världen runt fokuserar nu på att 
utöka sina verksamheter för att rädda liv. 

 
Det beräknas att 3,7 miljoner människor befinner sig i kris i Somalia, av vilka 
2,8 millioner befinner sig i den södra regionen (vilket omfattar 63% av de 4,5 
millioner invånarna i Södra Somalia).  Under de senaste månaderna har tio 
tusentals Somalier dött, varav majoriteten barn.   
 

Efter många perioder av svår torka och pågående konflikter är nivåerna på 
undernärda i Södra Somalia för närvarande den högsta i världen. Det finns 
uppskattningsvis 310 000 akut undernärda barn i regionerna Shabelle, 
mellersta och nedre Juba, Bay, Bakool, Banadir, Gedo och Hiraan.  
Dödstalen för barn under fem är högre än 4 av 10 000 per dag inom alla 
områden i söder.  Detta innebär att 10% av alla barn under fem dör var 11e 
vecka.  

 
Flera hundra tusen människor har flytt landet för att söka hjälp och skydd i 
grannlandet Kenya och Etiopien. Över 160 000 personer (100 000 av dem i 
Mogadishu) beräknas ha fördrivits sedan i januari på grund av konflikter och 
torka vilket ökar det totala antalet internt fördrivna personer 
(internflyktingar) till 1,46 miljoner. 

 
Förutom svält råder det stora utmaningar vad gäller säkerhet och tillträde 
till södra och centrala Somalia. I takt med att konflikten har utvecklats 
under det senaste året har tillträdet för humanitära organisationer krympt 
till oacceptabla nivåer i vissa områden.  Resultatet av detta är att många 
organisationer upplever allvarliga begränsningar att snabbt svara på 
situationen. Trots dessa utmaningar har vissa organisationer i södra Somalia 
kunnat skala upp verksamheten och fått tillgång till nya områden. 

 

Prognosen är att hjälpbehoven kommer att bestå långt in på nästa år och 
kanske även längre.  Akut hjälp för att rädda liv är i fokus den närmsta tiden 
och därefter kommer man att behöva hjälp med återuppbyggnad av 
människors liv. 
 
Från många håll konstaterar man att detta är bland de värsta 
svältkatastroferna de senaste 60 åren och att det kommer att bli värre de 
närmsta månaderna.  Tusentals Somalier har tagit sig till fots genom öknen 
för att komma till Dadaab flyktingläger i östra Kenya.  Detta flyktingläger 
var byggt för 90 000 flyktingar men idag har nästan 400 000 flyktingar sin bas 
här vilket innebär enorma påfrestningar både för flyktingar och 
organisationer på plats. 
 
I Kenya och Etiopen råder också akut matbrist men FN förutspår inte akut 
svält utanför södra Somalia. 
    
 

http://www.care.org/careswork/emergencies/dadaab/
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Behoven 
 
OCHA är den del av FN som ansvarar för att samordna de olika 
hjälporganisationernas insatser. OCHA säkerställer också att det finns ett 
ramverk, en konsoliderad process, som tydliggör hur varje aktör kan bidra. 
Genom Financial Tracking Service (FTS) kan man se det konsoliderade 
behovet av hjälp.  OCHA bedömer att det behövs 1,06 miljarder dollar till 
olika insatser.  Grafen nedan illustrerar finansieringsbehovet den 5 augusti: 
 

 
 
 
Information till givare 
 
Med nuvarande säkerhetsproblem har få välgörenhetsorganisationer tillgång 
till områden med största behoven i södra Somalia. 
 
Detta är en mycket utmanande situation för hjälporganisationerna på plats 
och det är därför svårt att avgöra vem som har möjlighet att använda 
donationerna effektivast.  Vi uppmanar därför givare att noggrant undersöka 
den organisation som du tänker donera pengar till.  Behandla din donation 
på samma sätt som du behandlar andra investeringar. Se upp för 
bedrägerier, och om du skänker pengar på nätet, se till att du är på den 
utsedda organisationens hemsida. 
 
 
 
 
Källor: 
 
 http://reliefweb.int/ 
 http://fts.unocha.org/ 

http://unocha.org/
http://reliefweb.int/node/439566
http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=932
http://reliefweb.int/
http://fts.unocha.org/
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Du som vill hjälpa till kan bidra genom att skänka pengar till följande 
organisationer: 
 
 
 
 

Organisatio Kontaktinformation Hur du kan bidra Mer information om hur organisationen 
bidrar  

Actionaid Roddargatan 15, 116 
20 Stockholm 

Plusgiro: 900083-7  
http://www.actionaid.se/engagera_dig/katas
trofer/ 

  Telefon: 08-615 55 50 Bankgiro:900-0837  

  E-post adress:   

  info@actionaid.se   

  Organisationsnummer:
802431-3044 

  

        

ADRA Box 536, 101 30 
Stockholm 
Besöksadress: 
Olof Palmes gata 25. 
2tr 

Genom att skicka 
sms:  Katastrof till 
72930 så skänker du 
100 k till ADRAS 
Katastroffond.   

 http://www.adra.se/artikel/483/adra-
utvidgar-hjalpen-till-svaltande-i-
ostafrika.aspx 

 Telefon: 08-54529770 Plusgiro:90 07 21-2   

  E-post adress: 
info@adra.se 

Bankgiro:900-7212   

  Organisationsnummer: 
816400-0922 

Märk gåvan 
"Katastroffond - 
Afrikas horn".  

 

        

Diakonia Box 140 38, 167 51 
Bromma 
Besöksadress: 
Gustavslundsvägen 18 
Alviks Torg 

Plusgiro: 903304-4  
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=4
042 

  Telefon: 08-4536900  Bankgiro: 903-3044  

  E-post: 
diakonia@diakonia.se 

  

  Organisationsnummer: 
802017-3517 

  

        

Erikshjälpen 
 

Box 1,  
570 15 Holsbybrunn 
Besöksadress: 
Bergmossevägen 5, 
570 15 Holsbybrunn 

Plusgiro: 
900928-3 
Märk gåvan ”Afrikas 
horn” 

http://www.erikshjalpen.se/index.php/omeri
kshjalpen/nyheter/stoed-till-svaeltdrabbade/ 
 

 Telefon: 0383-467450 
 

  

 E-post adress: 
info@erikshjalpen.se 

  

 Organisationsnummer:  
827500-4789 

  

    

http://www.actionaid.se/engagera_dig/katastrofer/
http://www.actionaid.se/engagera_dig/katastrofer/
http://www.actionaid.se/engagera_dig/katastrofer/
mailto:info@actionaid.se
http://www.adra.se/artikel/483/adra-utvidgar-hjalpen-till-svaltande-i-ostafrika.aspx
http://www.adra.se/artikel/483/adra-utvidgar-hjalpen-till-svaltande-i-ostafrika.aspx
http://www.adra.se/artikel/483/adra-utvidgar-hjalpen-till-svaltande-i-ostafrika.aspx
mailto:info@adra.se
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=4042
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=4042
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=4042
mailto:diakonia@diakonia.se
http://www.erikshjalpen.se/index.php/omerikshjalpen/nyheter/stoed-till-svaeltdrabbade/
http://www.erikshjalpen.se/index.php/omerikshjalpen/nyheter/stoed-till-svaeltdrabbade/
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Organisation Kontaktinformation Hur du kan bidra Mer information om hur organisationen 
bidrar  

        

Läkare utan 
Gränser 

Box 34048, 100 26 
Stockholm 
Besöksadress: 
Gjörwellsgatan 28, 4 
trappor 

Plusgiro: 900603-2 http://lakareutangranser.se/gava/timme/Sa-
arbetar-vi-i-krisomradet1/ 

  Telefon: 08-55609800 Bankgiro:900-6032  

  E-post adress:   

  office-sto@msf.org   

  Organisationsnummer: 
802017-2360 

  

        

Plan Sverige Box 92150, 120 08 
Stockholm 
Besöksadress: 
Textilgatan 43. 4tr 

Plusgiro: 900731-1  http://plansverige.org/nyheter/plans-
insatser-p%C3%A5-afrikas-horn 

  Telefon:  08-58775500 Bankgiro:900-7311  

  E-post: 
plan@plansverige.org 

  

  Organisationsnummer: 
802404-9150 

  

     

Radiohjälpen Oxenstiernsgatan 26, 
105 10 Stockholm 

Du kan sms:a 50, 
100 eller 200 till nr 
72 999 för att 
skänka motsvarande 
belopp. 

http://svt.se/radiohjalpen 

  Telefon: 08-7840000 Plusgiro: 90 1950-6  

  E-post: 
radiohjalpen@svt.se 

 Bankgiro 901-9506  

  Organisationsnummer: 
802007-9755 

  

        

Rädda Barnen Landsvägen 39, 107 88 
Stockholm 

Plusgiro: 902003-3  
https://www.rb.se/vartarbete/internationell
t/krig-och-
katastrofer/pagaendeinsatser/ostafrika/Pages
/default.aspx 

  Telefon: 08-6989000 Bankgiro: 902-0033  

  E-post: info@rb.se   

  Organisationsnummer: 
802002-8638 

  

        

http://lakareutangranser.se/gava/timme/Sa-arbetar-vi-i-krisomradet1/
http://lakareutangranser.se/gava/timme/Sa-arbetar-vi-i-krisomradet1/
mailto:office-sto@msf.org
http://plansverige.org/nyheter/plans-insatser-p%C3%A5-afrikas-horn
http://plansverige.org/nyheter/plans-insatser-p%C3%A5-afrikas-horn
mailto:plan@plansverige.org
http://svt.se/radiohjalpen
mailto:radiohjalpen@svt.se
https://www.rb.se/vartarbete/internationellt/krig-och-katastrofer/pagaendeinsatser/ostafrika/Pages/default.aspx
https://www.rb.se/vartarbete/internationellt/krig-och-katastrofer/pagaendeinsatser/ostafrika/Pages/default.aspx
https://www.rb.se/vartarbete/internationellt/krig-och-katastrofer/pagaendeinsatser/ostafrika/Pages/default.aspx
https://www.rb.se/vartarbete/internationellt/krig-och-katastrofer/pagaendeinsatser/ostafrika/Pages/default.aspx
https://www.rb.se/vartarbete/internationellt/krig-och-katastrofer/pagaendeinsatser/ostafrika/Pages/default.aspx
mailto:info@rb.se
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Organisation Kontaktinformation Hur du kan bidra Mer information om hur 

organisationen bidrar  

Röda Korset Box 17563, 118 91 
Stockholm 
Besöksadress: 
Hornsgatan 54 

Plusgiro: 900800-4 http://www.redcross.se/te
man/torka-ostra-afrika/ 
 

  Telefon: 08-4524600 Bankgiro: 900-8004   

  E-Post: 
info@redcross.se 

Du kan också sms:a 
AKUT TORKA till 72 900 
för att skänka 100 kr.  

 

  Organisationsnummer:
802002-8711 

  

        

UNHCR Ynglingagatan 14, 6 
tr, 113 47 Stockholm 

SMS:a till 72970:  http://www.unhcr.org/page
s/4e1ff4b06.html 

  Telefon: 08 457 48 80    - För att ge 100 kr, 
SMS:a FLYKTING 

 

  E-post: 
swest[at]unhcr.org  

   -  För att ge 50 kr, 
SMS:a FLYKTING 50 

 

   Plusgiro: 90 01 64-5   

   Bankgiro: 900-1645  

        

UNICEF Box 8161, 104 20 
Stockholm 
Besöksadress: 
St: Eriksgatan 46C 

Plusgiro: 902001-7  
http://www.unicef.se/stod-
oss/aktuella-
insamlingar/katastrofhjalp-
till-afrikas-horn 

  Telefon: 08-6922500 Bankgiro: 902-0017  

  E-post: 
unicef@unicef.se 

  

  Organisationsnummer: 
802401-4386 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redcross.se/teman/torka-ostra-afrika/
http://www.redcross.se/teman/torka-ostra-afrika/
http://www.redcross.se/teman/torka-ostra-afrika/
mailto:info@redcross.se
http://www.unhcr.org/pages/4e1ff4b06.html
http://www.unhcr.org/pages/4e1ff4b06.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6osaopWqjdyn:knc');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6osaopWqjdyn:knc');
http://www.unicef.se/stod-oss/aktuella-insamlingar/katastrofhjalp-till-afrikas-horn
http://www.unicef.se/stod-oss/aktuella-insamlingar/katastrofhjalp-till-afrikas-horn
http://www.unicef.se/stod-oss/aktuella-insamlingar/katastrofhjalp-till-afrikas-horn
http://www.unicef.se/stod-oss/aktuella-insamlingar/katastrofhjalp-till-afrikas-horn
http://www.unicef.se/stod-oss/aktuella-insamlingar/katastrofhjalp-till-afrikas-horn
mailto:unicef@unicef.se

