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Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti 

– uppdatering 2010-01-28 

Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande 
svårt att uppskatta hur många som drabbats men det står klart att Haitis befolkning är i desperat 
behov av stöd. I jordbävningens spår behövs först och främst katastrofhjälp och i nästa steg 
behövs stöd för återuppbyggnad. Många Svenska hjälporganisationer har redan startat 
katastrofinsamlingar och av denna anledning presenterar Charity Rating en liten guide till hur man 
kan stödja de organisationer som ger hjälp till Haitis befolkning. 

Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.se  

Organisationen finns på plats i Port-au-Prince. Ett av organisationens sjukhus är fullständigt 
förstört men ett nytt är på väg. Läkare Utan Gränser har drygt 30 internationella fältarbetare och 
800 lokalanställda på plats och fler är på väg. Just nu arbetar organisationens personal för att 
försäkra patienternas och personalens säkerhet samt upprätta resurser att ta emot inkommande 
patienter. Hittills har cirka 3000 skadade behandlats och 400 kirurgiska ingrepp genomförts, men 
behoven är fortfarande enorma och Läkare Utan Gränsers team arbetar med extremt rudimentära 
verktyg och hjälpmedel. Sjukhusen är överfulla och även om kapaciteten att genomföra kirurgiska 
ingrepp har ökat något är det långt ifrån tillräckligt för att möta behoven för de tusentals patienter 
som måste opereras för att överleva. För närvarande arbetar Läkare Utan Gränser på tio platser i 
Port-au-Prince och dess omgivningar. 

Stöd Läkare Utan Gränsers arbete genom en gåva på plusgirokonto 900603-2 (märk insättningen 
med Akutinsatser) eller sms:a LIV till 72990 och skänk 50kr. 

Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Charity Ratings webbguide 
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=104  

Rädda Barnen www.rb.se  

Rädda Barnen finns på plats genom sin amerikanska systerorganisation. Den akuta hjälpen går i 
första hand till hygienpaket med tvål, handdukar och tandborstar och familjepaket med filtar, 
myggnät och behållare för vatten, till de drabbade. Organisationen håller på att sätta upp speciellt 
säkra platser för barn. Rädda Barnen har även fått ansvaret att ta hand om den övergripande 
koordinationen av barnskyddet vilket innebär att se till att alla inblandade organisationer och 
myndigheter samarbetar när det gäller att registrera barn som hittas utan vårdnadshavare, att se 
till att familjespårning och återförening sker, att det finns ansvariga for barnskyddsfrågor i de 
flyktingläger som sätts upp och att barn skyddas från övergrepp eller annat utnyttjande. Rädda 
Barnen räknar med att behöva 20 miljoner dollar för att kunna hjälpa och skydda 600 000 barn 
under sex månader. Det fortsatta humanitära i Haiti arbetet kommer att fortgå under minst fem år. 
Hittills har Internationella Rädda barnen fått in 12 miljoner dollar. 

Stöd Rädda Barnens arbete genom en gåva på plusgirokonto 902003-3 eller sms:a KATASTROF 
till 72950 och skänk 50kr eller HAITI200 till 72950 och skänk 200kr. 

Läs mer om Rädda Barnens arbete i Charity Ratings webbguide 
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=116  
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Röda Korset www.redcross.se  

Svenska Röda Korset finns på plats och bistår katastrofarbetet. Organisationen fokuserar sina 
insatser på katastrofsamordning, vatten och sanitet, tak över huvudet, telekommunikation och 
hälsofrågor och kommer att bygga upp ett fältsjukhus med kapacitet att ta emot 50 patienter. 
Infrastrukturen i Port-au-Prince är utslagen och säkerhetsläget blir allt värre i takt med att 
människors desperation ökar. Utmaningen består nu i att transportera den nödhjälp som anlänt 
till de överlevande så snabbt som möjligt. Internationella Röda Korset har ungefär 400 
medarbetare på plats. Dessutom fanns före katastrofen ungefär 1000 frivilliga verksamma inom 
Haitis egen rödakorsförening, och många av dem är nu en värdefull kraft i räddningsarbetet trots 
att de själva drabbats av katastrofen. 

Stöd Röda Korsets insamling genom en gåva på plusgirokonto 900800-4 (märk insättningen med 
Haiti) eller sms:a AKUT till 72900 för att skänka 50kr.  

Läs mer om Röda Korsets arbete i Charity Ratings webbguide 
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=121  

UNICEF www.unicef.se  

Organisationen finns på plats och arbetar för att barn snabbt ska få mat, tak över huvudet och 
beskydd nu i de inledande katastrofinsatserna. Unicef har just öppnat en katastrofinsamling för att 
skicka förnödenheter, förhindra spridningen av sjukdomar, skydda barnen och stoppa potentiell 
undernäring. Exempel på livsviktiga förnödenheter som flygs in från UNICEFs katastroflager: 
Vattencontainrar, rör, slangar, kranar, vattendunkar, vattenreningstabletter, vätskeersättning, 
medicin, förstahjälpenlådor, operations- och barnmosrskeutrustning, högenergikex, näringskräm, 
köksutrustning, tvål, tandborstar, filtar, plastlakan, presenningar, tält för tillfälliga klassrum, apotek 
och lager, IT-utrustning, truckar, lastbilar, bensin, school-in-a-box, lek- och sportutrustning (för att 
hjälpa barn att bearbeta trauma). 

Stöd Unicefs arbete genom en gåva på plusgirokonto 902001-7 eller sms:a HAITI till 72900.  

Läs mer om Unicefs arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=145  

SOS-Barnbyar www.sos-barnbyar.se  

Organisationen driver två barnbyar på Haiti som når ut till ungefär 5000 barn och vuxna genom 
en verksamhet som förutom barnbyar även innefattar ungdomsboenden, grundskolor, 
yrkesskolor och familjestärkande program. Organisationen har startat en insamling för att dela ut 
sjukvårdsmaterial, mat och vatten till familjer i områden där man har verksamhet. Organisationen 
kommer även att ordna tillfälligt boende för barn i drabbade områden och stödja barn som har 
förlorat sina föräldrar i jordbävningen. Organisationens familjestärkande program har drabbats 
hårt och fungerar inte just nu. Första prioritet är att bygga upp en fungerande krisorganisation på 
plats och säkra tillgången på mat. 

Stöd SOS-Barnbyars insamling genom en gåva på plusgirokonto 900229-6 (märk insättningen 
med Jordbävningen på Haiti) 

Läs mer om SOS-Barnbyars arbete i Charity Ratings webbguide 
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=129  
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Plan Sverige www.plansverige.org  

Organisationen har arbetat i Haiti sedan 1973 och stöder där 42 000 barn och deras familjer. Plan 
har drygt 140 anställda i Haiti som kom igång med akuta hjälpinsatser direkt efter skalvet. Projekt 
bedrivs för närvarande inom områdena Beudet, Cayes-Jacmel, Croix-des-Bouquets, Dolney, Fort-
Liberté, Frères, Jacmel, Lavallée, Ouanaminthe och Trou-du-Nord. Plan har förstärkt den lokala 
organisationen i Haiti med personal från Dominikanska Republiken. Den initiala hjälpen fokuserar 
på att tillhandahålla tak över huvudet, rent vatten och sanitet, hälsovård och rådgivning, 
psykosocialt stöd för att lindra barns trauman. Utbildning och inrättande av tillfälliga skolor 
kommer också att prioriteras när återhämtningen fortskrider.  

Stöd Plan Sveriges insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 07 31-1 (märk insättningen 
med Haiti) eller sms:a HAITI till 72910 för att skänka 50kr. 

Läs mer om Plan Sveriges arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=115  

Hoppets Stjärna www.hoppetsstjarna.se  

Organisationen driver/stöder 10 skolor och 2 barnhem i landet. 3 av byarna skolorna finns har 
klarat sig relativt oskadda. Organisationen har ett läkarteam (9 personer) från Sverige på plats i 
Port-au-Prince och organisationen har startat en insamling för att ge katastrofstöd till både den 
egna verksamheten och till katastrofen i sin helhet. Parallellt med organisationens katastrofarbete 
- där man bland annat har ett läkarteam som är på väg till sjukhuset "Nos Petits Frères et Soeurs" 
för att bistå de utarbetade sjukvårdare som redan finns där - kommer personal på plats att arbeta 
för att få fram mer information om situationen på organisationens projekt. Man planerar och 
arbetar nu för att få fram akuthjälp till organisationens drabbade byar och förbereder 
återuppbyggnadsarbetet. Så snart det är möjligt kommer man att återuppta skolverksamheten 
och se till att barnen som drabbats får en möjlighet att hitta tillbaka till normalitet och vardag igen. 

Stöd Hoppets Stjärnas insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 02 53-6 eller sms:a HAITI 
till 72930 för att skänka 200kr. 

Läs mer om Hoppets Stjärna arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=96  

Radiohjälpen www.svt.se/radiohjalpen  

Radiohjälpen har startat en insamling till förmån för organisationer som arbetar med 
katastrofinsatser och återuppbyggnad i Haiti.  

Stöd Radiohjälpens insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 1950-6 (märk insättningen 
med Haiti). 

Läs mer om Radiohjälpens arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=117  



______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kungsgatan 29, 4tr, 111 56 Stockholm Telefon +46 (0)8 525 05 155 Fax +46 (0)8 525 05 101 

www.charityrating.org 

Läkarmissionen www.lakarmissionen.se  

Organisationen har startat en insamling för att genom deras partnerorganisation på plats ge stöd 
till de drabbade. Organisationen har ännu ej beslutat hur de medel som samlas in kommer att 
användas. Klart är att det i dagsläget finns ett enormt behov av i första hand sjukvård. 
Läkarmissionens partner Woord en Daad har åkt till Haiti för att hjälpa till med det som är mest 
akut, mat och vatten. Parole et action, en partner som befinner sig på plats arbetar redan intensivt 
med medicinska insatser och omsorg av skadade. 

Stöd Läkarmissionens insamling genom en gåva på plusgirokonto 900021-7 (märk insättningen 
med Haiti). 

Läs mer om Läkarmissionens arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=105  

Sjundedags Adventistsamfundet/ADRA www.adra.se  

Genom den egna organisationen på plats har organisationen inledningsvis delat ut mat, vatten 
och vattenreningstabletter. Organisationen har nu startat en insamling för att få fram resurser för 
att ge ett mer långsiktigt stöd. ADRA-organisationerna runt världen kommer nu att samarbeta för 
att hjälpa de drabbade. För att snabbt komma igång med hjälparbetet kommer ADRA-kontoren 
samla in minst 500.000 dollar (ca 3,5 miljoner kronor) under de närmaste sju dagarna. Men detta 
är bara början på hjälpinsatsen. Målet är att samla in minst en miljon dollar på längre sikt. 

Stöd ADRA:s insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 07 21-2 (märk insättningen med 
Katastrof). 

Läs mer om ADRA:s arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=126 

Erikshjälpen www.erikshjalpen.se  

Organisationen förmedlar pengarna genom sin internationella kontakt Tearfund, som nu arbetar 
både med egen personal och samarbetspartners på plats. Dessutom finansierar Erikshjälpen 
hjälpsändningar genom Human Bridge, som redan skickat fem pallar med materialbistånd. I de 
pallar som skickats finns det nödvändigt förbrukningsmaterial för att läkarteamet ska kunna göra 
sin insats. Bland annat innehåller de: operationsutrustning, amputationskit, sprutor och kanyler 
och kompresser och förband. På plats i Haiti kommer Hoppets Stjärna att ta emot pallarna och se 
till att de sedan transporteras till det team på fyra personer, läkare och sjuksköterskor, från 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala, som finns på plats. Arbetet är en långsiktig satsning och varje 
vecka kommer fem nya pallar att skickas. 

Stöd Erikshjälpens insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 09 28-3 (märk insättningen med 
Jordbävningskatastrofen i Haiti) eller sms:a KATASTROF till 72930 för att skänka 50kr. 

Läs mer om Erikshjälpens arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=81  
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PMU Interlife www.pmu.se  

Organisationen har beslutat att starta en insamling för de drabbade. Insatser kommer att göras i 
samarbete med den amerikanska pingströrelsens, Assemblies of God´s, humanitära gren, 
Convoy of Hope. På grund av den rådande situationen finns i dagsläget inte exakta besked om 
vilken typ av insatser som pengarna kommer att användas till. Convoy of hope har dock folk på 
plats i Haiti och har bland annat arbetat med att förse de drabbade med rent vatten. 

Stöd PMU:s insamling genom en gåva på plusgirokonto 90 00 50-6 (märk insättningen med Haiti 
jordbävning 2010) eller sms:a HAITI till 72930 för att skänka 50kr 

Läs mer om Erikshjälpens arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=131 

Skandinaviska Barnmissionen www.barnmissionen.se  

Organisationens samarbetsorganisation Humedica har skickat 16 läkare och sjukvårdspersonal till 
Haiti som landade fredagen den 15/1. Måndagen efter landade ytterligare räddningsteam plus 30 
ton läkemedel och sjukhusutrustning. Humedicas sjukvårdspersonal har etablerat sig på ett 
sjukhus som klarat sig från jordbävningskatastrofen på Haiti. 

Stöd Skandinaviska Barnmissionens insamling genom en gåva på plusgirokonto 901080-2 (märk 
insättningen med katastrof Haiti). 

Läs mer om Skandinaviska Barnmissionens arbete i Charity Ratings webbguide 
http://www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=127 

 

 

 

 

 

 

 


