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Stort engagemang för jordbävningens offer i Haiti
Jordbävningen i Haiti har väckt många frivilligas engagemang under helgen i hela
landet. Röda Korset är på plats och kämpar med att ge första hjälpen, förser
människor med rent vatten och bidra med medicinskt stöd till sjukhus. Femton
katastrofteam från Röda Korset är eller kommer de närmaste dagarna att vara i
fullgång, däribland ett fältsjukhus, tre hälsokliniker och två vatten- och
sanitets-team.
Den vädjan om stöd som Internationella Röda Korset gick ut med tidigare i veckan har nu så gott som
tiofaldigats för att kunna bistå 300 000 människor under tre års tid. De omkring 740 miljoner kronor som
Internationella Röda Korset nu vädjar om kommer att användas dels för akuta insatser, som att omedelbart fokusera på att minska riskerna för vattenrelaterade sjukdomar, och dels för att på längre sikt
återuppbygga både bostäder och infrastruktur.
- Maskineriet är igång och hjälpen rullar in. Det är en kamp mot klockan och i förhållande till att rädda
liv kan vi aldrig vara tillräckligt snabba. Flygplatsen i Port-au-Prince är visserligen till vissa delar
obrukbar men den har varit delvis öppen ända sedan katastrofens andra dag och bland annat har nödhjälp
från Röda Korset kunnat flygas in. Själv har jag åkt med i en konvoj med katastrofhjälp från grannlandet
Dominikanska Republiken, säger Maude Fröberg, från Röda Korset.
Svenska folket har visat stort engagemang under helgen när ett stort antal rödakorsare har varit ute med
insamlingsbössor. Bössorna har fyllts ovanligt snabbt och många personer har också hört av sig och vill
vara med i insamlingsarbetet själva. Sammanlagt har Röda Korset i Sverige fram till söndagen 17 januari
kl 14.00 samlat in närmare nio miljoner kronor till hjälparbetet i Haiti.
- Stämningen var positiv och det var lätt att att samla in pengar. Många har tackat för att vi fortsätter att
samla in till stöd för de som har drabbats av jordbävningen i Haiti, säger Charlotte Signahl, ordförande i
Södermalmskretsen, som i helgen var med och samlade in pengar.
För mer information kontakta
Ann-Charlotte Johansson, tillförordnad kommunikationschef Röda Korset
0730534729
Arash Mokhtari, pressekreterare Röda Korset
070 388 49 46
Kort fakta hjälpinsatsen. Läs mer på www.redcross.se.
* Röda Korset deltar aktivt i eftersöknings- och räddningsinsatserna och har blivit tilldelade en särskild del av Port-au-Prince.
* Röda Korset ger första hjälpen
* Röda Korset delar ut rent vatten. Ett vattenreningssystem som kan tillhandahålla 40 000 liter rent vatten om dagen är på plats. Vattendistributionen förväntas vara igång i stor skala om ett par dagar.
* Både hygienartiklar, köksutrustning, hinkar, tält samt annan materiel för att enkelt kunna skapa sig tillfälligt tak över huvudet är på väg in till
Haiti.
* Rödakorsrörelsens arbete med att efterforska familjemedlemmar och, om möjligt, återförena dem med sina familjer pågår. Genom
www.FamilyLinks.icrc.org kan man, vart man än bor i världen, söka efter information om sina höriga i Haiti.
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