10 år av krig i Syrien- idéer för lokalmedia
Hitta en lokal vinkel
Fundera på hur kriget i Syrien har påverkat er ort och er krets och hitta en så kallad vinkel utifrån
det. Tex:

10 år av engagemang för de som drabbats av kriget i Syrien
Vad har kretsen gjort för insatser under de här 10 åren av krig? Samlat in pengar till insatserna i
Syrien och grannländerna? Startat eller utökat insatser lokalt för syriska flyktingar?
Är någon i kretsen från Syrien? Erbjud i så fall media att prata med den personen om hur hen känner
och tänker kring tio år av flykt och varför hen har valt att engagera sig frivilligt i just Röda Korset.

”Karlstadsborna har samlat in 4 miljoner kronor till Syrien”
Kan ni ta fram siffror över hur mycket kretsen har samlat in till Syrien under dessa år så kan det vara
ett sätt att få lokalmedias intresse för det är ett exempel på vad orten har bidragit med (även om det
bara är pengarna som gått via Röda Korset). Eventuellt kan ni få medias intresse genom att använda
siffran för vad vi har samlat ihop i hela Sverige (se nedan).

”Röda Korset vill samla in mat till 10 000 människor i Syrien”
Det är inte en stor kampanj eller kretskampanj men vi kommer att ha en öronmärkt kampanj i
digitala kanaler och genom samarbeten med influencers under mars. Pengarna kommer att gå till
Röda Korsets insatser i Syrien och i grannländerna (via katastrofapllen).

Underlätta för journalisten
En journalist har mycket hen ska hinna med och att ta sig an ämnet ”Kriget i Syrien” kan kännas lite
väl stort. Om ni underlättar för hen genom att ge siffror och bilder så ökar chansen att ni får dom
intresserade.

Erbjud bilder
Berätta för reportern att ”vi har bilder från Syrien som ni kan få använda”. Om dom är intresserade
så skicka dom följande länk (och påminn om att de behöver credda Röda Korset och fotografen,
namnet står i länken):
https://mediabank.rodakorset.se/mars/search_solr.start_link_ext?l=BBADDD735E40B81CE053DC00
320A55D3
Inlogg:
Användare: rkguest
Lösenord: visitor2.0

Erbjud siffror
Situationen i Syrien
•
•
•
•
•

Befolkningsmängd: 17 miljoner människor
Civila dödsoffer: 226 000 människor
Interna flyktingar: 6,5 miljoner människor
Flyktingar till andra länder: 5,6 miljoner människor
Människor som inte vet varifrån de ska få nästa mål mat: 9, 3 miljoner

Röda Korsets hjälp

Kommenterad [CS1]: @kassandra och @stina – låter det
här rimligt?

Över 96 miljoner kronor har Röda Korset runt om i Sverige samlat in under de 10 år som kriget har
pågått.
Exempel på Röda Korsets hjälp under 2020
•
•
•

1 miljon människor fick hjälp med mat
16 miljoner människor fick tillgång till rent vatten
Fler än 1 miljon människor vård och mediciner på våra sjukhus och vårdkliniker

Erbjud en expert
Säg till reportern att om dom vill få fördjupad kunskap om den humanitära situationen i Syrien och i
grannländerna (dit majoriteten av flyktingarna har tagit vägen) så kan de få prata med Röda Korsets
Mellanösternhandläggare Sofia Andersson som har bott flera år i regionen. Nappar reportern på det
så kan ni antingen kontakta Röda Korsets presstjänst eller be reportern att göra det direkt så ordnar
vi med en intervju.

