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Guide: Vanuatu 
Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av cyklonen på Vanuatu 
 
Natten till lördagen 14/3-2015 drog cyklonen Pam in över öriket Vanuatu beläget mitt i Stilla 
Havet, utanför Australiens nordösta kust. Med vindstyrkor på över 89 meter per sekund, långt 
över orkangränsen på 32,7 meter per sekund, är katastrofen på Vanuatu ett faktum. Vanuatu 
består av 82 öar varav 62 av dessa är bebodda. De allra flesta av öarna kan bara nås av båt, 
vilket försvårar både hjälpinsatser och bedömningen av vidden av katastrofen. Enligt 
obekräftade uppgifter har minst 44 personer omkommit i katastrofen och siffran förväntas 
stiga. Omkring 132 000 människor varav 54 000 barn beräknas vara i akut behov av humanitär 
hjälp. Även den materiella förstörelsen är mycket stor och hela samhällen har blåst bort. 
Människor står utan bostäder och tillgången till sjukvård är begränsad då sjukhus och små 
kliniker har drabbats hårt av cyklonen.  

Reviderad: 2015-03-19, 2015-03-23 

Flera hjälporganisationer har startat katastrofinsamlingar och av denna anledning presenterar 
Givarguiden en guide till hur man kan stödja de organisationer som ger hjälp till de drabbade av 
översvämningarna på Vanuatu. Guiden uppdateras löpande, se www.givarguiden.se eller 
organisationernas egna hemsidor för den senaste informationen. 

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. För mer information om nedanstående organisationer och deras 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. 

http://www.givarguiden.se/
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Röda Korset www.redcross.se       

Verksamhet på plats: Röda Korset fanns på plats redan innan cyklonen Pam och arbetade 
bland annat aktivt förra året då Vanuatu drabbades av cyklonen Lusi.  

Katastrofhjälp: Lokala Röda Korset hjälper de lokala myndigheterna i de 26 evakueringscenter 
som har upprättats i huvudstaden Port Vila. Röda Korset har mobiliserat 200 frivilliga varav 
ytterligare 200 frivilliga finns redo på plats att hjälpa till. Röda Korset har även delat ut 200 
filter och presenningar och vidare undersökningar görs om vilka behov av hjälp som finns. 
Röda Korset befarar att cirka 43 miljoner kronor kommer att behövas i den initiala insatsen för 
att hjälpa Vanuatu (enligt uppgifter från IFRC).  

Stöd Röda Korset genom att ge en gåva till PG 900 800-4 eller BG 900-8004, SMS:a AKUT 100 till 
72 900 för att skänka 100 kr. Observera att pengarna går till Röda Korsets internationella 
katastroffond. Bidrag till Vanuatu kanaliseras via den internationella katastroffonden och det 
går alltså inte att öronmärka bidraget. 

Vill du ge en öronmärktgåva kan du vända dig till Röda Korset Australien här för att skänka 
direkt till arbetet efter cyklonen Pam. 

 

UNICEF www.unicef.se        

Verksamhet på plats: UNICEF är väletablerade på Vanuatu med kontor i huvudstaden Port Vila.  

Katastrofhjälp: UNICEF distribuerar förnödenheter som till exempel sjukvårdsutrustning, 
medicin, vätskeersättning, vattenreningstabletter, avmaskningstabletter, zinktabletter, vatten 
och hygienpaket samt myggnät mot malaria. Vidare drar UNICEF nu igång en 
vaccinationskampanj mot den dödliga sjukdomen mässlingen som hotar att drabba Vanuatu. 
UNICEF upprättar även trygga platser för barn att vistas samt levererar skolmaterial och 
pedagogiska leksaker.  

Stöd UNICEF genom att ge en gåva till PG 90 20 01-7 eller BG 902-0017 (märk insättningen 
”KATASTROF”), eller ge direkt på UNICEF:s hemsida här. Observera att pengarna går till 
UNICEFs katastroffond och kan inte öronmärkas till Vanuatu.  

  

 
 

Rädda Barnen www.raddabarnen.se      
 
Verksamhet på plats: Rädda Barnen har funnits på plats på Vanuatu i över 25 år och är den 
största frivilligorganisationen i området. Trots att Vanuatu är ett populärt turistmål är landet 
fattigt och i behov av hjälp. Rädda Barnen samarbetar med lokala myndigheter och driver bland 
annat program för att utbilda unga människor inom hälso- och utbildningsfrågor.  

http://www.redcross.se/
http://www.redcross.org.au/cyclone-pam-vanuatu-2015-appeal.aspx
http://www.unicef.se/
http://unicef.se/katastrof
http://www.raddabarnen.se/
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Katastrofhjälp: Rädda Barnen har än så länge delat ut 1800 hjälppaket med mat, vatten och 
hygienkit till utsatta barn och familjer befinner sig i evakueringscentren. Rädda Barnen 
samarbetar med lokala myndigheter och organisationer på plats för att nå de mest utsatta.  

Stöd Rädda Barnen genom att ge en gåva till PG 90 20 03-3 eller BG 902-0033 (märk 
insättningen "Katastrof"), eller SMS:a AKUT100 till 72 911 för att skänka 100 kr.  

Du kan även gå in här för att skänka direkt till Internationella Rädda Barnens katastroffond för 
cyklonen Pam.  

 

 
Oxfam  www.oxfam.se 
 
Verksamhet på plats: Oxfam samarbetar med två lokala organisationer, the Farm Support 
Association och Vanuatu Rural Development and Traning Center Association.  

Katastrofhjälp: Oxfam Australien samordnar Oxfams humanitära insats på Vanuatu. Oxfam 
skickade tidigt två utvärderingsteam till Vanuatu för att bedöma vilken hjälp som behövdes. 
Med varje team medföljde även medicinsk utrustning, hygien- och vattenreningskit. De uppger 
att mer hjälp är påväg.    

Stöd Oxfam genom att ge en gåva till PG/BG 900372-4 och märk gåvan genom att skriva ”Pam” i 
meddelandefältet.  

Observera att Oxfam inte är granskade av Givarguiden. 

 

 

World Animal Protection Sverige  www.worldanimalprotection.se    
 
Verksamhet på plats: WAP var på plats även i samband med cyklonen Lusi år 2013. Veckan 
innan cyklonen Lusi drabbade Vanuatu var WAP på plats och utbildade lokala organisationer i 
hur de kan skydda djuren på bästa sätt.  

Katastrofhjälp: WAP samarbetar med lokala djurskyddsorganisationer, veterinärer och 
myndigheter för att på bästa sätt kunna hjälpa utsatta djur. WAP har personal på plats och 
utbildar lokal personal inom både förebyggande djurskyddsarbete och direkta 
katastrofinsatser.  

Stöd World Animal Protection med en gåva genom att gå in här. Pengarna går direkt till 
katastrofarbetet på Vanuatu. När insamlingen för arbetet för katastrofinsatsen bedöms som 
tillräcklig kommer överskottet gå till andra djurskyddsprojekt inom WAP.    

 

https://secure.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.9264035/k.DF34/Donate_to_the_Cyclone_Pam_Childrens_Relief_Fund/apps/ka/sd/donor.asp?msource=westwpam0315
http://www.raddabarnen.se/
http://bidra.worldanimalprotection.se/index.php/ge-ett-bidrag/djur-i-katastrofer

