Givarguiden.se hjälper dig hjälpa de drabbade i Syrien
Kriget i Syrien har nu pågått i över fem år. Kriget präglas av extremt våld där civila områden har bombats och
angreppen ofta följts av anfall på räddningsteam och vårdmottagningar. Det har förekommit attacker med
kemiska vapen. Evakuering av civila från Aleppo pågår och omkring 1.200 ska ha förts från den sista
rebellkontrollerade delen av Aleppo till ett område väster om staden rapporterar DN. En läkare som leder det
läkarlag som koordinerar en del av bussresorna från Aleppo rapporterar till nyhetsbyrån AFP att de
evakuerade är i fruktansvärt tillstånd. Uppgifterna om hur många som finns kvar i östra Aleppo varierar
mellan 30.000 och 50.000, rapporterar DN.

Senast uppdaterad: 2016-12-21
Givarguiden.se presenterar nedan ett antal organisationer som arbetar med att hjälpa människor i Syrien.
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 Korset är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta

inne i krigets Syrien. I den syriska kuststaden Tartous finns två stora lagerlokaler. De är Rödakorsoch halvmånerörelsens inkörsport för all nödhjälp till Syrien. För 18 månader sedan fanns här bara
ett mindre lager, men nu täcker de en yta av 10 000 kvadratmeter som bemannas av 43 anställda.

Katastrofhjälp: Din gåva blir till bland annat sjukvård, rent vatten, mat, varma filtar och
psykosocialt stöd till människorna som drabbats.

För att stödja Röda Korsets arbete i Syrien klicka här. Gåvan är öronmärkt till arbetet i Syrien.
Via länken kommer du också till gåvoshopen där du hittar gåvor så som läkare, nötkräm eller
matpaket till en familj.

Läkare utan Gränser www.lakareutangranser.se
Verksamhet på plats: Läkare Utan Gränser har arbetat i Syrien sedan 2009.
Katastrofhjälp: Läkare Utan Gränser driver och stödjer sedan 2009 ett flera sjukhus, kliniker och

fältsjukhus i Syrien. Läkare utan Gränser driver sex vårdinrättningar i norra Syrien och stödjer
mer än 150 vårdinrättningar runtom i landet, i områden där Läkare Utan Gränser inte kan arbeta.
De stödjer sjukhus i östra Aleppo men kan på grund av säkerhetsläget inte driva egna projekt där.
Vidare arbetar de också i grannländerna där de förser flyktingar med vård.
Under 2015 attackerades 65 av de sjukhus som Läkare Utan Gränser driver eller stödjer i Syrien
och även under 2016 har sjukhusattackerna fortsatt. Läkare Utan Gränser rapporterar om enorma
medicinska behov. Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Syrien här
För att stödja Läkare Utan Gränsers arbete klicka här. Akelius Stiftelse kommer att matcha alla
gåvor Läkare Utan Gränser får in under december.

UNICEF www.unicef.se
Verksamhet på plats: Unicef har varit på plats i Syrien sedan krigets utbrott 2011.
Katastrofhjälp: UNICEF finns på plats och genomför omfattande insatser. Genom att stödja

Unicefs arbete får fler barn tillgång till rent vatten, psykosocialt stöd, näring, vaccin och skolgång.
För att stödja Unicefs arbete i Syrien klicka här. Pengarna är öronmärkta till Unicefs arbete i
Syrien.

Rädda Barnenwww.raddabarnen.se
Verksamhet på plats: Rädda Barnen har funnits på plats i Syrien sedan krigets utbrott 2011.
Katastrofhjälp: Rädda Barnen finns på plats för barn och deras familjer under nästan hela deras
flyktväg. Från krigens Syrien och Afghanistan, genom de flesta av transitländerna – Libanon,
Jordanien, Irak– samt många europeiska länder, till mottagandet här i Sverige för de barn som
kommer hit. I krisområden förser Rädda Barnen barn och familjer med tak över huvudet, mat,
mediciner, hälsovård, näring, rent vatten och tak över huvudet. En av de första sakerna Rädda
Barnen gör när de kommer till en katastrofplats är att upprätta en trygg, barnvänlig plats.

För att stödja Rädda Barnens arbete klicka här. Pengarna är inte öronmärkta utan används där
behoven bland barnen är som störst och där Rädda Barnens experter bedömer att pengarna gör
störst nytta. En av Rädda Barnens viktigaste insatser just nu är att hjälpa och stötta barn och
familjer som befinner sig på flykt från konflikt- och katastrofområden.

SOS Barnbyar www.sos-barnbyar.se
Verksamhet på plats: SOS Barnbyar har arbetat i Syrien i mer än 30 år med att ge ett tryggt
hem, omvårdnad och stöd till utsatta familjer. SOS Barnbyar har en barnby utanför Damaskus
samt ytterligare tillfälliga boenden i Sabourah och Qura Al Assad. Dessutom pågår en utredning
för om var de ska öppna ytterligare två barnvänliga platser.

Katastrofhjälp: Efter att tillfälligt ha tvingats lägga ner nödhjälpsinsatserna i Aleppo på grund av

ökade stridigheter har nu en del av SOS Barnbyars humanitära arbete kunnat återupptas. Dagliga
måltider för 15 000 personer är målet. Förutom mat ger en vattenpump vid SOS Barnbyars lager i
Aleppo uppskattningsvis 700 familjer tillgång till dricksvatten varje dag.
För att stödja SOS Barnbyars arbete i Syrien klicka här, där du kan bidra till SOS Barnbyars
katastroffond. Pengarna är inte öronmärkta.

The White Helmets – the Syrian Civil Defence www.whitehelmets.org/en
The Syrian Civil Defence, eller De Vita Hjälmarna som de också kallas, är volontärer som riskerar
sina liv för att hjälpa människor fast i rasmassorna efter bombräder. Volontärerna är obeväpnade
och neutrala och har gett ett löfte av Humanity, Solidarity and Impartiality och hjälper
människor oavsett sida i konflikten. De Vita Hjälmarna har räddat över 73’000 liv – och siffran
växer dagligen.
Stöd de Vita Hjälmarna arbete genom att klicka här.

Observera att Givarguiden.se inte har granskat The Syrian Civil Defence.
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, förutom hos The Syrian Civil Defence som inte har granskats av Givarguiden.se 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.

