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Hjälp de drabbade i Ukraina.
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Har du inte swish är du välkommen att
sätta in pengar på bankgironummer: 900-8004.
Skriv kod: 2022503 eller Ukraina.
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Vad gör vi? Vart går pengarna?
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Vi är på plats i Ukraina och arbetar
dag och natt för att ge humanitärt
stöd till människor.
		 Många människor är rädda
för sina liv och flyr ut ur landet. Vi
är även på plats i alla grannländer
för att hjälpa de som flyr med bland
annat sovplatser och vård.
		
Exempel på våra hjälpinsatser:
n Rent vatten, mat och hygienartiklar
n Första hjälpen
n Sovplatser och vård till människor
som flytt till grannländerna
n Psykosocialt stöd
n Skydd
n Kontantstöd
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n Mediciner och utrustning till
hälsokliniker
n Vattenförsörjning och speciell
medicinsk utrustning till sjukhus
n Reparation av livsnödvändig
infrastruktur som vattenledningar
Hur stor del av min gåva går
direkt till människor drabbade
av konflikten?
I våra akutinsamlingar, som för konflikten i Ukraina, går 93 procent av alla
skänkta medel direkt till insamlingen.
7 procent används till administration,
så att vi kan se till att övriga pengar
går dit de ska.

När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset. Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet

Swisha ditt stöd till
900 80 79
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