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SÅ GÖR VI SKILLNAD
MOT HUNGERN
I flera länder som Kenya, Somalia, Etiopien och Sydsudan är torkan i kombination
med konflikt ett allt större problem. Den gör att skördar slår fel, att boskap dör, att
jobben blir färre och att människor inte får tillräckligt med mat och vätska.
En stundande hungersnöd är att vänta.
HYGIEN

MAT

Varje dag hjälper vi människor i
akut matbrist att överleva genom att
dela ut matpaket och lagade mål.

VÅL

T
Att kunna tvätta sig
minskar risken för
sjukdomar, som i tider av torka och
hunger kan få dödliga konsekvenser
och spridas snabbt.
SJUKVÅRD

RENT VATTEN

Dagligen förser vi
människor med vatten
att dricka, laga mat och sköta
sin personliga hygien med. När
den vanliga vattenförsörjningen k ollapsat lagar eller ersätter
vi brunnar. I de fall det inte
finns rent vatten så delar vi ut
vattenrengöringstabletter och
reningsfilter.

Vi stöttar mobila och permanenta hälsokliniker. Dessa
har möjlighet att ta sig till
områden dit ingen annan
hjälp når vilket ofta blir en
livsnödvändighet när torka,
konflikt och akut hunger slår till.

BARN

Barn är extra utsatta vid
torka och i konflikter. Vi
förser dem med jordnötsbaserat livsmedel och i
akuta fall dropp genom
våra sjukvårdskliniker.

VAR MED OCH HJÄLP TILL GENOM ATT:
>> Skänk pengar via BG: 900-8004, märk insättningen ”Akut hunger”
>> Skänk pengar via http://stod.redcross.se/foretag/
>> Starta en egen insamling på http://egeninsamling.redcross.se/
Då kan ni sprida den till anställda och kunder samt exempelvis gå
in och matcha insamlade medel.
>> Sprid ordet! Dela våra inlägg på sociala medier, lägg in ett eget,
eller lägg upp våra banners på era hemsidor.

DJUR

Vi jobbar
för att ersätta död boskap
till familjer likväl som att
säkerställa att djur utfodras
och får vatten. Djurens
överlevnad är under dessa
omständigheter mycket viktig
för människornas fortsatta
välbefinnande och försörjningsmöjligheter.

PENGAR

Genom vårt cashprogram överförs pengar
direkt till mobiltelefoner så att
människor kan handla livsnödvändiga varor. Långsiktigt har
detta även stor effekt på hela
samhällen, då det upprätthåller
handel och ser till att människor
kan försörja sig.

