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6 månader efter jordbävningen på Haiti och Charity Ratings guide är tyvärr till
stora delar fortfarande lika aktuell!
Jordbävningen på Haiti tog 220 000 människoliv, skadade 300 000 personer och
lämnade över 2 miljoner människor hemlösa. 6 månader efter katastrofen på
Haiti bor fortfarande över en miljon haitier i tält. Hundratusentals barn lever
under svåra förhållanden med hög risk för sjukdomar och utsatthet för våld.
För att hjälpa människor att rikta sitt stöd till Haitis befolkning publicerade Charity
Rating under januari en guide till att hjälpa de drabbade på Haiti. Syftet var att
först rikta medel till ett antal organisationer som på kort sikt snabbt kunde ge den
katastrofhjälp som behövdes men även peka ut organisationer som i
förlängningen kan ge stöd till återuppbyggnad.
Under den senaste tiden har de stora internationella organisationerna som Charity
Rating rekommenderade släppt individuella rapporter kring de senaste 6
månadernas insatser på Haiti. Rapporterna ger en samlad bild av en
katastrofsituation långt värre än vad vi för 6 månader sedan kunde tänka oss.
Hjälporganisationerna har gjort stora insatser men mycket återstår fortfarande att
göra. De långtgående insatserna börjar successivt få effekt men katastrofarbetet
pågår fortfarande och kommer att göra så parallellt med landets återuppbyggnad.
Vanligtvis avslutas katastrofinsatser efter fyra månader där återuppbyggnadsfasen
tar vid. Kombinationen av jordbävningens magnitud, det faktum att Haiti redan
innan katastrofen var ett extremt fattigt land och den stundande regnperioden gör
att behovet av katastrofinsatser kvarstår.
De katastrofinsatser som organisationerna genomförde under de första veckorna
efter jordbävningen kommer nu tillbaka i form av gamla svårläkta sår och
ortopediska skador. Mycket av det arbete som idag genomförs är att ersätta den
sjukvård som egentligen aldrig funnits för Haitierna. Samtidigt kommer den
inledande regnperioden att ge ytterligare problem då landets infrastruktur ännu
inte är återuppbyggd och en stor del av befolkningen fortfarande är hemlösa eller
bor under presenningar och i tält.
De stora internationella organisationer som beskrevs i ”Charity Ratings guide till
att hjälpa de drabbade på Haiti” har hittills genomfört stora insatser, driver fortsatt
insamlingar och planerar att under lång tid framöver bedriva insatser på Haiti.
Exempelvis hade Läkare Utan Gränser den 31 maj gett över 173 000 patienter
akutvård. Rädda Barnen har tom juni nått ut med insatser till över 680 000
människor. Röda Korset har gett 600 000 personer byggnadsmaterial, delat ut 1
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miljon hygienpaket, köksutrustning, vattendunkar, hinkar, filtar och myggnät,
vaccinerat 150 000 personer, gett 95 000 personer hälsovård och installerat 1800
latriner. Unicef har gett mediciner till 1,7 miljoner människor, vaccinerat 225 000
barn, gett ca 190 000 barn A-vitamin och 2000 svårt undernärda barn vård.
Samtidigt ser organisationerna att de löpande insatserna på Haiti kommer att
fortgå under lång tid framöver och planerna sträcker sig från 3 till 6 år. Löpande
driver exempelvis Läkare utan Gränser idag nitton sjukvårdsinrättningar med
sängplats för 1000 patienter i och runt Port-au-Prince. Samtidigt beskriver
organisationen att det fortfarande finns ett stort behov av fortsatta insatser.
Rädda Barnen säger att hundratusentals barn fortfarande lever under svåra
förhållanden, med hög risk för sjukdomar och utsatthet för våld. Röda Korset
producerar varje dag 2,4 miljoner liter vatten till 280 000 människor, bygger
löpande provisoriska hus, behandlar 1700 patienter i veckan på sjukhuset i
Carrefour och ger 500 haitier i veckan utbildning i hälsofrågor. Unicef når löpande
1,4 miljoner människor med vatten och sanitet och distribuerar dagligen 1,66
miljoner liter vatten till 333 000 människor.
De långtgående insatserna börjar successivt få effekt men katastrofarbetet pågår
fortfarande och kommer att göra så under lång tid parallellt med landets
återuppbyggnad. Till detta utdragna katastrof- och återuppbyggnadsarbete är det
i stort sett endast Läkare Utan Gränser som inte säger sig behöva ytterligare stöd
från allmänheten. Även Radiohjälpen har dock avslutat sin insamlingskampanj till
förmån för Haiti.
Charity Rating måste dock tyvärr konstatera att den guide som släpptes i januari
till stora delar fortfarande är lika aktuell idag.
Ladda hem ”Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti”
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