Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
Den 27 december, 8 dagar efter att den 6 månader långa vapenvilan gått ut, anföll Israel Gaza.
Under det flera veckor långa kriget har över tusen människor dödats och tusentals skadats varav
många är civila offer, kvinnor och barn. Gaza står inför en humanitär katastrof där många av de
mest grundläggande mänskliga behoven inte kan tillgodoses. När nu hoppet om ett eld upphör
tänts öppnas även behovet för och möjligheterna till stöd för internationell humanitär hjälp. Av
denna anledning presenterar Charity Rating en liten guide till hur man kan stödja de
organisationer som ger denna hjälp till invånarna i Gaza.

Akuthjälp
Läkare Utan Gränser www.lakareutangranser.org
Organisationen har funnits på plats i Gaza sedan 1989. Teamet som består av 3 internationella
medarbetare och 70 Palestinska anställda befinner sig för närvarande i Jerusalem, men kommer
så snart möjlighet ges att stödja palestinsk personal på Shifa-sjukhuset i Gaza. Tillstånd har
beviljats av de israeliska myndigheterna men beskjutningar och bombningar gör det omöjligt för
teamet att både ta sig in i området. En del av teamet är försedda med akuta förnödenheter för att
kunna behandla patienter i hemmet. Dessutom är 21 ton medicinska förnödenheter på väg,
inklusive en mobil klinik med två operationssalar och en intensivavdelning med plats för tio
patienter.
Stöd Läkare Utan Gränsers arbete genom en gåva på plusgirokonto 900603-2 (märk insättningen
med Gaza) eller direkt på www.lakareutangranser.org.
Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=104
Rädda Barnen www.rb.se
I den situation som nu råder är tillgången på färska matvaror och möjligheten till sjukvård,
mediciner och sjukvårdsmaterial. Trots det pågående kriget har organisationen lyckats dela ut
matpaket till drygt 14 000 personer. Så snart situationen tillåter kommer organisationen att utöka
sitt arbete på plats i Gaza genom kontroll av barns näringsstatus, distribution av mat, vatten,
hushålls- och hygienartiklar och skolmaterial och första hjälpen kit till familjer och
sjukvårdskliniker.
Stöd Rädda Barnens arbete genom en gåva på plusgirokonto 902003-3 (märk insättningen med
Gazas barn) eller direkt på www.rb.se.
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 bedriver sitt arbete i Gaza genom den Palestinska Röda Halvmånen
organisationen. Palestinska Röda Halvmånen ansvarar för ambulansservice, humanitära
katastrofinsatser, sjukhusvård och primärvård. Hundratals rödakorsvolontärer arbetar på plats i
Gaza för att hjälpa de nödställda. Det råder akut brist på läkarvård och framförallt ambulanser i
Gaza och Svenska Röda Korset försöker nu samla in 5,1 miljoner kronor för inköp av 10
ambulanser. Dessa kommer sedan att skänkas till Röda Halvmånen i Gaza.
Stöd Röda Korsets insamling genom en gåva på plusgirokonto 900800-4 (märk insättningen med
Gaza) eller direkt på www.redcross.se.
Läs mer om Röda Korsets arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=121
SOS-Barnbyar www.sos-barnbyar.se
Organisationens verksamhet i Gaza omfattar barnby, förskola, skola, ungdomsboende för flickor
socialt center för ungdomar och medicinklinik. Sammantaget tar organisationen hand om
tusentals människor varje år. Personalen på plats i de palestinska områdena planerar nu för det
återuppbyggnadsarbete som kommer att krävas framöver. Här ingår att distribuera mat, kläder,
medicin, skolmaterial men mycket resurser behöver även satsas på psykologer och socialarbetare
för att hantera alla trauman som barnen upplevt.
Stöd SOS-Barnbyars insamling genom en gåva på plusgirokonto 900229-6 (märk insättningen
med insatser i Gaza) eller direkt på www.sos-barnbyar.se.
Läs mer om SOS-Barnbyars arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=129
UNICEF www.unicef.se
Organisationen finns på plats och arbetar för att barnen i Gaza ska få den hjälp de behöver. Detta
inkluderar att sända in mat, medicin och bränsle till Gazas sjukhus, att se över behoven för särskilt
skydd av barn som förlorat sina föräldrar och behovet av tillfälliga skolor. Men mer hjälp behövs
och din gåva gör nytta. Exempelvis räcker 220kr till 40 paket högenergikex och 370kr räcker till 2
000 vattenreningstabletter som kan rena minst 400 liter vatten.
Stöd Unicefs arbete genom en gåva på plusgirokonto 902001-7 (märk insättningen med barnen i
Gaza) eller direkt på www.unicef.se.
Läs mer om Unicefs arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=145
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Kooperation Utan Gränser www.utangranser.se
Organisationen arbetar på plats i Gaza med att i första hand restaurera det jordbruk som förstörs
av den israeliska ockupationsmakten - exempelvis demolerade höns- och växthus, skövlade
olivträd eller pipelines som körts sönder av israeliska stridsvagnar. Organisationen arbetar även
med att organisera bönder och hjälpa dem att höja kvaliteten på deras produktion. Så snart
situationen gör det möjligt ska organisationen börja distribuera nödhjälp i Gaza. I ett första skede
ska pengarna användas för att ge 2 500 människor i norra Gaza ett överlevnadspaket med bland
annat pulvermjölk, olivolja, konserver med sardiner och tonfisk. Organisationen hoppas sedan
kunna komplettera överlevnadspaketen med grönsakskorgar som köps in från bönderna i de egna
projekten i Gaza.
Stöd Kooperation Utan Gränsers arbete genom en gåva på plusgirokonto 901001-8 (märk
insättningen med Gaza).
Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=101
Individuell Människohjälp www.manniskohjalp.se
Organisationen driver i Gaza dagcenter, skolor och yrkesträning för intellektuellt
funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. IM har även inrättat resursrum på reguljära skolor,
en integration som är viktig för att förändra de negativa attityder som ofta riktas mot människor
med funktionshinder. Så snart det är möjligt kommer personal på plats i Gaza att söka upp de
barn, ungdomar, vuxna och familjer som organisationen arbetar med för att se hur deras situation
är och vad de behöver hjälp med. Samtidigt måste personalen skapa sig en bild av vad som
behöver repareras centret och förskolorna.
Stöd Individuell Människohjälps arbete genom en gåva på plusgirokonto 900706 – 3 (märk
insättningen med Gaza).
Läs mer om Individuell Människohjälps arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=98

Demokratiutveckling och långsiktigt utvecklingsarbete
Diakonia www.diakonia.se
Organisationen bedriver genom sina samarbetsorganisationer ett långsiktigt utvecklingsarbete
med fokus på mänskliga rättigheter, demokratisering, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet
och fred och försoning. Organisationen finns i östra Jerusalem, i Gaza och på
Västbanken. Organisationens stöd fokuseras i första hand till kvinnor, barn och ungdomar. Den
övergripande målsättningen är att stödja utvecklingen av ett civilt demokratiskt samhälle i
Palestina och att förespråka och skydda de mänskliga rättigheterna för palestinier på Västbanken,
Gaza och i östra Jerusalem.
Stöd Diakonias arbete genom en gåva på plusgirokonto 903304-4 (märk insättningen med Gaza).
Läs mer om Diakonias arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=75

______________________________________________________________________________
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

Kvinna till Kvinna www.kvinnatillkvinna.org
Organisationen arbetar långsiktigt för fred, försoning och demokrati genom kvinnors deltagande i
det fredsbyggande arbetet. Organisationen har en rad samarbetsorganisationer inom Palestina.
Samarbetspartners i Gaza är Palestinian Center for Human Rights www.pchrgaza.org och
Women’s Affairs Center www.wac.org.ps Organisationen behöver din hjälp för att förstärka
stödet till fredsrörelser i Israel och Palestinska kvinnoorganisationer.
Stöd Kvinna till Kvinnas arbete genom en gåva på plusgirokonto 901800-3 (märk insättningen
med Fred i Israel och Palestina).
Läs mer om Kvinna till Kvinnas arbete i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=103
Olof Palmes Internationella Centrum www.palmecenter.se
Organisationen arbetar för att bygga upp nödvändiga samhällsfunktioner och stärka det civila
samhället i Gaza. Palmecentret är sedan början av 90-talet starkt engagerat i fredsarbetet i
Mellanöstern. Organisationen ingår idag i ett nätverk med betydelsefulla aktörer för fred,
försoning och mänskliga rättigheter i regionen.
Stöd Olof Palmes Internationella Centrum genom solidaritetsfonden. Fonden har plusgirokonto
570-2. (märk insättningen med Gaza).
Läs mer om Olof Palmes Internationella Centrum i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=173

Säg din mening och engagera dig aktivt
Svenska Amnesty www.amnesty.se
Organisationen bedriver arbete för de mänskliga rättigheterna runt om i världen, och
organisationen bedriver ett löpande kampanjarbete för att förmå de stridande parterna att
omedelbart inleda en vapenvila så att humanitär hjälp når befolkningen i Gaza och evakuering kan
ske. På Amnesty Sveriges hemsida www.amnesty.se kan du ladda ner färdigskrivna mail att
skicka till de stridande parterna i syfte att få dem att inleda vapenvila. Du kan även bli medlem i
Amnesty Sverige.
Du kan bli medlem i Amnesty Sverige eller stödja Amnestys arbete genom att sätta in pengar på
organisationens plusgirokonto 900072-0.
Läs mer om Olof Palmes Internationella Centrum i Charity Ratings webbguide
www.charityrating.org/organisationer_intro.php?org=63
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