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Guide: Syrien 
Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien 

Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets 
ledning och president Bashar al-Assad. Regeringen agerade kraftigt mot protesterna och 
svarade demonstranterna med skarp ammunition. Detta har lett till den nuvarande konflikten 
där motståndsrörelsen nu ligger i öppen våldsam konflikt med regeringen. Hittills uppges 
striderna ha dödat mer än 100 000 människor. 4 miljoner syrier är på flykt i sitt eget hemland 
och 2 miljoner har flytt utomlands, varav 1 miljon barn. Då många organisationer inte har fullt 
tillträde till Syrien fokuseras en stor del av biståndsinsatserna på just dessa flyktingar i 
grannländerna utöver arbetet i Syrien.  Många Svenska hjälporganisationer har startat 
katastrof- och akutinsamlingar och av denna anledning presenterar Givarguiden en liten 
guide till hur man kan stödja de organisationer som ger hjälp till de drabbade av konflikten i 
Syrien.  

Urvalet till denna guide har gjorts genom att hitta organisationer som redan arbetat i regionen 
en längre tid för att minimera etableringskostnaden samt undvika mellanhänder för givaren. 
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 där. För att maximera antalet kronor som kommer 
fram till organisationen rekommenderar vi att du undviker mellanhänder. Bredvid 
organisationsnamnet ser ni också betygen som erhållits i Givarguiden - Demokrati, Ekonomi 
och Transparens. Vissa organisationer har inte grönt betyg men har bedömts göra ett bra 
arbete när det gäller Syrien och är därför inkluderade.  

För mer information om nedanstående organisationer och dess betyg rekommenderar vi 
användandet av Givarguiden. Givarguiden 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. 

Läs mer om de olika organisationerna här. 



 

______________________________________________________________________________ 
 

Givarguiden | Charity Rating 
Brahegatan 30, 114 37, Stockholm Telefon +46 (0) 737 170 573 

www.givarguiden.se 

 

Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se   

Röda Korset www.redcross.se  

Läkare utan Gränser har arbetat i de oppositionskontrollerade områdena sedan mitten av 
2012 och driver idag sex fältsjukhus i områden i norra Syrien. Läkare Utan Gränser finns 
på plats för att hjälpa alla människor som drabbats av konflikten och planerar att 
ytterligare utöka insatserna i Syrien och för flyktingar i grannländerna Libanon, Irak, 
Jordanien och Turkiet. Det gäller bland annat fler mobila kliniker. Utöver att arbeta på de 
sex fältsjukhusen och i mobila kliniker stödjer de 26 sjukhus och 49 vårdcentraler i Syrien 
med mediciner, materiel och andra förnödenheter såsom hygienkit, madrasser, filtar, 
vattendunkar och mat.  

Den humanitära situationen i Syrien fortsätter att förvärras i takt med att kriget eskalerar. 
Det humanitära biståndet täcker inte de enorma hjälpbehoven, attacker mot 
sjukvårdsinrättningar fortsätter och det är fortfarande mycket svårt att få tillgång till stora 
delar av landet på grund av osäkerhet och hårda strider. 

Stöd Läkare Utan Gränsers insamling en gåva på plusgirokonto 90 06 03-2 (märk 
insättningen med ”Akutinsatser”), Ring 0900 35 90 för att skänka 100 kronor eller SMS:a 
din gåva till nummer 72 970. I meddelandefältet skriver du Syrien 100 om du vill skänka 
hundra kronor eller Syrien 200 kronor. 

Röda Korset är en av få organisationer som finns på plats och kan arbeta i Syrien just nu. 
Nästan all internationell humanitär hjälp i Syrien distribueras av Syriska Röda 
Halvmånen. Fokus på hjälpinsatserna är akut katastrofhjälp vilket inkluderar mediciner, 
mat, rent vatten, tält, filtar, kuddar, madrasser, hygienartiklar, Första hjälpen-kit, 
medicinsk utrustning och sjukvårdsmateriel. Vidare arbetar Röda Korset med första 
hjälpen, ambulansverksamhet, sjukvård och att förse rent vatten till befolkningen. Röda 
Korset uppger att de varje månad ger följande hjälp:  

• Mat till fler än 2 miljoner människor (406.000 familjer) 
• Annan nödhjälp, som hushållsartiklar och hygienprodukter till 275.899 familjer. 
• Hälso- och sjukvård till 235.527 människor via Syriska Röda halvmånens mobila 

team och fältsjukhus. 
• Rent vatten och sanitet till drygt 16 miljoner människor. 

Säkerhetsriskerna är stora i Syrien och gör hjälparbetet extremt komplicerat. Sedan 
konflikten började har generalsekreteraren och 22 frivilliga från Syriska Röda Halvmånen 
dödats och många har skadats när de försökt hjälpa de som drabbats. Röda Korset ger 
också humanitär hjälp i grannländerna där situationen är akut för de många syriska 
flyktingar som flytt hemlandet.  

Stöd Röda Korsets insamling genom en gåva på plusgirokonto PG 90 08 00-4 (märk 
insättningen med Syrien) eller sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 för att skänka 50kr.  
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UNHCR www.unhcr.se  

 

Rädda Barnen www.rb.se  

 

  

 

 

FN:s flyktingorgan UNHCR är på plats i framförallt Syriens grannländer och ger 
flyktingarna tak över huvudet, madrasser, köksutrustning och förnödenheter. De svårast 
att nå fram med hjälp till - så många som 6,8 miljoner – är kvar i Syrien. Hundratusentals 
flyktingar är beroende av UNHCR:s hjälpinsatser och stödet från lokalbefolkningen för att 
överleva. I början av 2013 nådde UNHCR för första gången ut med förnödenheter till de 
oroliga norra delarna av Syrien. Tusentals tält och filtar delades ut. Utöver det humanitära 
biståndet registrerar UNHCR flyktingar. Då identifierar de behoven för att ge rätt stöd 
tidigt, det gör också att familjer kan hitta varandra och återförenas. De som drabbas mest 
av konflikten är kvinnor och barn. De har hemska minnen från kriget och därför arbetar 
UNHCR för att ge dem trygghet, psykologiskt stöd och barnen möjlighet att gå i skolan. 

Stöd UNCHRs arbete via deras hemsida eller SMS:a SYRIEN50 till 72 980 för att ge 50 kr, 
eller SYRIEN200 för att ge 200 kr. 

Rädda Barnen har funnits på plats sedan början av konflikten och arbetar för närvarande i 
Irak, Jordanien, Libanon och Egypten, liksom inne i själva Syrien. Till exempel ger Rädda 
Barnen varje dag bröd till 117.000 flyktingar i det jordanska flyktinglägret Za'atari. Sedan 
konflikten började har de hjälpt över 700.000 personer, varav 400.000 barn, med 
grundläggande förnödenheter, t ex filtar, kläder och mat. Rädda Barnen intensifierar nu 
arbetet i Syriens grannländer, liksom inne i Syrien där organisationen arbetar under 
extremt svåra förhållanden.  

Rädda Barnen arbetar med att ge stöd till barn som utsatts för våldsamma upplevelser 
under kriget eller under flykten från striderna, och arbetar också med att förebygga att 
barn utsätts för övergrepp eller våldshandlingar. De har även dokumenterat brott mot barn 
och aktivt försökt påverka medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att enas kring deras krav på 
humanitär access till konfliktområden i Syrien.  

Stöd Rädda Barnens insamling via deras hemsida eller SMS:a KATASTROF100 till 72 950 
eller ring  +469 00 29 08  för att skänka 100 kr. 
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UNICEF www.unicef.se  

 

SOS-Barnbyar www.sos-barnbyar.se  

 

Erikshjälpen www.erikshjalpen.se  

UNICEF ser till att Syriens barn får rent vatten, hälsovård, vaccin och mediciner samt att de 
får psykosocialt stöd. I samband med den pågående konflikten har UNICEF t.ex. vaccinerat 
barn mot mässling, gett stöd till mobila hälsoteam, delat ut vatten- och hygienpaket, sett 
till att barnen fått tillfällig undervisning i flyktinglägret och upprättat barnvänliga platser 
för lek och rekreation.  

Inför skolstarten nu i dagarna har ett stort antal skolväskor delats ut och barnen har fått 
skrivböcker och pennor. Aktiviteten i samband med skolstarten är bara en början på 
kampen för att få tillbaka barnen i skolan. Sedan förra året har närmare 2 miljoner barn 
mellan 6 och 16 år tvingats hoppa av skolan. Nu fortsätter UNICEF sitt arbete för att se till 
att barnen får rent vatten, hälsovård, utbildning och annat stöd.  

Stöd Unicefs arbete genom att ge en gåva här. 

SOS Barnbyar har varit verksamma i Syrien sedan mitten på 70-talet. Idag finns det två 
barnbyar i landet, en i Qodsaya utanför Damaskus och en i Aleppo i norra delen av landet. 
De driver även två ungdomsboenden, en förskola och ett social center.  

Den akuta hjälpen består av matpaket och andra förnödenheter som madrasser, 
hygienartiklar och kläder till utsatta barn och familjer. Barnvänliga platser i flyktingläger 
där barn kan få psykologiskt stöd och hjälp att bearbeta trauman med hjälp av erfaren 
personal är en annan del av det utökade stödet. SOS- barnbyar kommer även att hjälpa till 
så att barn kan fortsätta att gå i skolan under den här svåra tiden bland annat genom att 
betala skolavgifter och tillhandahålla skolutrustning. 

Stöd SOS-Barnbyars insamling genom en gåva till katastroffonden. 

Erikshjälpen bidrar sedan början av 2013 med hjälp till bostad till de värst utsatta 
flyktingarna. Den allra största delen flyktingar som flytt till andra länder finns i Jordanien 
och många bor i tillfälliga bostäder utanför de officiella flyktinglägren. Ofta bor de i hyrda 
bostäder eller hos värdfamiljer. Många har uttömt alla sina ekonomiska resurser eller satt 
sig i skuld för att ha råd med boende. I Jordanien samarbetar Erikshjälpen med 
schweiziska Medair.  

Stöd Erikshjälpens insamling genom en gåva på plusgiro 90 09 28-3 (märk insättningen 
med ”Katastrof Syrien”). 
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Läkarmissionen www.lakarmissionen.se   

 

Diakonia www.diakonia.se  

 

 

 

 

 

Läkarmissionens insats riktar sig mot barn och familjer som lyckats fly över gränsen till 
Libanon. I samarbete med schweiziska Medair, som är specialiserade på katastrofinsatser, 
och Heart of Lebanon, en lokal libanesisk organisation, inledde Läkarmissionen sin insats 
strax före julen 2012. Då handlade det främst om att göra flyktingarnas provisoriska 
bostäder ”vintersäkra” med hjälp av tjock vinylplast och vedeldade kaminer. 
Läkarmissionen hjälpinsats i Bekaa-dalen i östra Libanon handlar främst om att ge 
nyanlända tak över huvudet, madrasser, filtar och nödvändig köksutrustning.  

Läkarmissionen arbetar bara i Libanon och inte andra grannländer då de anser att 
behoven i Bekaa-dalen är större. Läkarmissionen hjälper även en del familjer som befann 
sig i Libanon som gästabetare, men som nu inte kan återvända hem till Syrien. Dessa 
betraktas av FN som migranter och kan inte enligt Läkarmissionen få flyktinghjälp via FN-
systemet.  

Stöd Läkarmissionens insamling genom donera pengar på deras hemsida. 

 

I Libanon har Diakonia ett mångårigt samarbete med organisationen Arc en Ciel. Dess 
medarbetare och aktiva har stor erfarenhet av att arbeta med människor i krissituationer, 
bland annat efter kriget mellan Israel och Hizbollah 2006, då de också hjälpte människor 
som var på flykt. Just nu är det framför allt i områdena Bekaadalen och i Halba Akkar i 
norra Libanon som Arc en Ciel jobbar med att hjälpa flyktingar från Syrien; människor som 
är i akut behov av humanitär hjälp och stöd. Arc en Ciel arbetar framförallt med unga och 
funktionshindrade människor.  

Det finns för tillfället bara möjlighet att stödja Diakonias övergripande verksamhet i 
Mellanöstern och därför kan inte Charity Rating bedöma hur mycket av din gåva som går 
till arbetet i Libanon med Arc en Ciel.   

Stöd Diakonias insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 33 04-4 (märk inbetalningen 
med ”Mellanöstern”). 
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PMU Interlife www.pmu.se  

 
 

Kvinna till Kvinna www.kvinnatillkvinna.se  

PMU:s samarbetspartner World Vision Lebanon bistår över 125.000 syriska flyktingar och 
deras värdfamiljer med mat, hygienartiklar och insatser för bättre sanitära förhållanden 
och rent vatten. PMU har förmedlat varma vinterkläder och stöder en utbildningsinsats för 
flyktingbarn i Bekaadalen så att de inte ska hamna långt efter jämnåriga elever i skolan. 
Planer finns på ett utökat stöd inom det område som bedöms som mest akut. 

Stöd PMU:s insamling genom en gåva på postgironummer 90 00 50–6 (märk insättningen 
med Syriens barn) eller Sms:a SYRIEN till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller SYRIEN100 om du 
vill ge 100 kr till insamlingen.  

De organisationer som Kvinna till Kvinna samarbetar med i Syriens grannländer har alla 
påverkats av det stora antalet flyktingar. Deras arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor 
och ge kvinnor kunskap om sina rättigheter har den senaste tiden fått stå åt sidan till 
förmån för stöd till nyanlända kvinnor från Syrien. Kvinna till Kvinna stödjer nu dessa 
organisationer för att de ska kunna fortsätta sitt långsiktiga arbete för kvinnors mänskliga 
rättigheter, och involvera syriska kvinnor i det arbetet. 
 
I Libanon jobbar Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer för att göra flyktinglägren 
säkrare för kvinnor, ge hälsoinformation och arbeta mot sexuella övergrepp och 
barnäktenskap. I Jordanien kan de syriska kvinnorna delta i yrkesutbildningar för att 
kunna försörja sig. I Irak utbildas kvinnor i sina mänskliga rättigheter och tränas i att göra 
sina röster hörda.  
 
Stöd Kvinna till Kvinnas insamling genom en gåva på postgiro 90 18 00-3 eller SMS:a 
SYRIENSKVINNOR till 72 980 så skänker du 50 kronor. För att skänka 200 kr SMS:ar du 
SYRIENSKVINNOR200. 


