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Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Irak
Enligt FN befinner sig landet i den högsta graden av krisläge och rapporterna om
massavrättningar, kidnappningar och förföljelse avlöser varandra. Stridigheterna
drabbar många civila och bara hittills i år har över en miljon människor tvingats
överge sina hem. Givarguiden presenterar nu en guide till hur du kan hjälpa till.
Sedan Irakkriget tog slut i december 2008 (i samband med att de sista amerikanska soldaterna
lämnade landet) har väpnade strider avlöst varandra mellan Iraks regering och olika
motståndsrörelser. I juni 2014 eskalerade de militära konflikterna ytterligare efter att den
terroriststämplade organisationen IS (Islamiska Staten) inledde en offensiv och därigenom tog
kontroll över stora delar av norra Irak, inklusive flertalet städer. IS är väldigt radikala i sin tro och
har gjort sig kända både för sin stränga tolkning av sharialagarna och sin brutalitet (till och med alQaida har tagit avstånd från dem). Deras målsättning är att ta politisk kontroll över muslimska
regioner världen över, i syfte att bilda ett gränsöverskridande islamskt kalifat.
Flera hjälporganisationer har startat katastrofinsamlingar och av denna anledning har Givarguiden
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.

	
  
	
  
	
  

