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Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av oroligheterna i Gaza
Hittills uppges omkring 600 personer ha dödats, många barn och civila, och
flera tusen ha skadats. Antalet internflyktingar är enormt men i och med
blockaden av Gazaremsan är det svårt för människor att ta sig från det
krigsdrabbade området. Givarguiden presenterar nu en guide till hur du kan
hjälpa de drabbade av konflikten.
Oroligheterna i mellanöstern har pågått länge och konflikten är invecklad. Idag står konflikten
framför allt mellan Israeliska staten och det politiska partiet Hamas (”Islamiska
Motståndsrörelsen”) vilka är det folkvalda regeringspartiet i Palestina, med säte i Gaza. I
mitten av juni fördes tre israeliska ungdomar bort på Västbanken och hittades senare
mördade. Detta blev gnistan som gjorde att konflikten återigen flammade upp, med
anklagelser och hämndaktioner, mellan Israel och Gaza. Den senaste veckan har mängder av
raketer skickats från båda sidor och intensiva strider har ägt rum sedan Israel beslutat att gå
in med marktrupper i Gaza.
Givarguiden har sammanställt en guide till organisationer du kan stödja, vilka arbetar i
konfliktområdet. Givarguiden rekommenderar framför allt att ge pengar till organisationer
som har en etablerad verksamhet i regionen, för att minimera etableringskostnaden samt
undvika onödiga 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.
Guiden uppdateras löpande, se www.givarguiden.se eller organisationernas egna hemsidor för
den senaste informationen.

Gerda Larsson,
Verksamhetschef Charity Rating
Givarguiden drivs av den ideella föreningen Charity Rating – Givarnas intresseorganisation. Har
du frågor eller vill veta mer om Givarguiden eller Charity Rating? Hör av dig till
verksamhetschef Gerda Larsson, gerda.larsson@charityrating.org eller 073 717 05 73.

Charity Rating är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och
informationskälla. Med information och rådgivning hjälper vi givare att göra medvetna val i
sitt givande. Genom att skapa förutsättningar för givaren att se ett tydligt resultat av sina
insatser bidrar Charity Rating till att det blir både enklare och roligare att utveckla hållbara
och långvariga ideella engagemang.

	
  
	
  
	
  

