Givarguiden.se hjälper dig hjälpa de drabbade av orkanen Matthew på Haiti
Den 4 oktober nådde orkanen Matthew Haiti med vindstyrkor på över 60 meter i sekunden, nästan dubbelt
så mycket som det blåste under stormen Gudrun i Sverige. På grund av den stora förödelsen och
svårigheter att ta sig fram har det tagit tid att få en klar bild över omfattningen av katastrofen. Dödssiffran
efter Matthew varierar och enligt nyhetsbyrån Reuters beräknas över 1000 personer ha omkommit. FN
varnar för en stundande humanitär katastrof och minst 1,4 miljoner människor är i behov av humanitära
insatser.
Haiti höll fortfarande på att återhämta sig från jordbävningskatastrofen 2010. Vid jordbävningskatastrofen
dog tusentals människor på Haiti i kolera och nu verkar sjukdomen ha brutit ut igen. Enligt Reuters har
sju personer avlidit i kolera.

Senast uppdaterad: 2016-08-13
Givarguiden.se presenterar nedan ett antal organisationer som arbetar med att hjälpa de drabbade på Haiti.
Guiden uppdateras löpande, se www.givarguiden.se eller organisationernas egna hemsidor för den senaste
informationen. Läs mer om urvalet av organisationer på sista sidan.

Röda Korset www.redcross.se
Verksamhet på plats: Röda Korsets hjälpinsats efter jordbävningen 2010 är avslutad men
Internationella Röda Korset arbetar med att sprida hälsoinformation och stärka den nationella
rödakorsetföreningen på Haiti.

Katastrofhjälp: Då organisationen redan finns på plats i landet har hjälp snabbt kunna

mobiliseras. Över 3000 rödakorsare har mobiliserats för att bland annat ge första hjälpen, rent
vatten och hjälpa till med sanitet och tillfälliga bostäder.
Swisha valfritt belopp till 123 000 4663 för att stödja Röda Korsets Katastrofhjälp. Gåvan är inte
öronmärkt till Haiti men tack vare Katastrofhjälpen kan Röda Korset snabbt bistå med akut
hjälp.

Hoppets Stjäna www.starofhope.se
Verksamhet på plats: Hoppets Stjärna arbetar främst med för- och grundskoleverksamhet på

Haiti för att ge barn en bra start i livet och en bättre framtid. Hoppets Stjärna driver idag sju
skolprojekt på Haiti som omfattar 3000 barn samt driver en syskola för vuxna, getprojektet ”Pay
it forward” samt har tidigare gjort insatser vid naturkatastrofer, framförallt i samband med
jordbävningen 2010.

Katastrofhjälp: Hoppets Stjärna har skickat ned ett team från Sverige som är med och genomför
en kartläggning av nödvändiga behov. Första insatsen är inköp och leverans av matvaror
rapporterar Hoppets Stjärna på sin Facebooksida.

Swisha valfritt belopp till 123 900 253 6 och märk din betalning ”Haiti” eller smsa Haiti 100 (eller
valfritt belopp) till 72970 för att skänka 100 kronor.

UNICEF www.unicef.se
Verksamhet på plats: UNICEF har personal på plats på Haiti och samarbetar med landets

regering för att bekämpa vattenburna sjukdomar så som kolera på Haiti. UNICEF arbetar för att
stärka sjukvården och tillgången till rent vatten runt om i landet.

Katastrofhjälp: I helgen landade ett flygplan i Port-au-Prince, med flera ton livräddande

produkter från UNICEF. Lasten innehöll bland annat vattenreningstabletter och andra
produkter för att testa och rena vatten, utbildningsmaterial och sjukvårds- samt
näringsprodukter. UNICEF fortsätter sina insatser mot kolera och kämpar för att barn och
familjer ska ha tillgång till rent vatten och toaletter. UNICEF delar ut vattenreningstabletter,
behandlar vattenkällor och sätter upp tillfälliga latriner där människor sökt skydd. Vidare kör
UNICEF också in massor av rent vatten med lastbilar till hårt drabbade områden, sjukhus och
platser där många familjer sökt skydd.
För att stödja Unicefs arbete klicka här. Pengarna är inte öronmärkta till Haiti utan används där
de behövs mest just nu.

Svenska Kyrkans Internationella arbete www.svenskakyrkan.se
Verksamhet på plats: Svenska Kyrkans driver arbete för bättre bostäder & självförsörjning i byn
Gressier, en by där det finns skola, fritidsgård, där hemlösa får stöd och där fattigdomen minskar.
I byn finns hus som bättre kan stå emot jordbävningar, träd för att förhindra erosion, brunnar för
rent vatten, vattenledningar som kräver minimalt med underhåll, solpaneler och nya arbeten.

Katastrofhjälp: Svenska kyrkans lokala partner i ACT-alliansen har inlett hjälpinsatser där man
bland annat delar ut mat och rent vatten, hygienkit, madrasser och filtar samt ordnar tillfälligt
skydd för de som nu förlorat sina hem. Stödet riktar sig till de områden och de människor som
drabbats allra hårdast.

För att stödja Svenska Kyrkans arbete klicka här. Pengarna öronmärks till Haiti-insatsen när
man anger K261.

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.se. Givarguiden.se 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.
Du vet väl att du kan bli medlem i Charity Rating, organisationen bakom Givarguiden.se? Klicka här för mer
information.

