
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beviljade projekt 

Jordbävningsdrabbade 
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SYRIEN OCH TURKIET 
 

 

BAKGRUND 
Bara några dagar efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien i början av februari startade Radiohjälpen en 

insamling för att skyndsamt kunna bidra till humanitära insaster på plats.  

 

Den 10 februari 2023 öppnade Radiohjälpens appell som lyftes under Melodifestivalens andra och tredje 

deltävlingar för att snabbt samla in och bidra till den humanitära respons som koordineras av bland annat 

Radiohjälpens partnerorganisationer.   

 

Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpen beviljat stöd till ansökningar för flera olika projekt som gör 

skillnad där det behövs som mest. Totalt har Radiohjälpen godkänt tre projekt, varav ett i sydöstra Turkiet 

och två i norra Syrien. Dessa projekt har beviljats medel från insamlingen. 

 

 

Matleveranser, förnödenheter, vatten och riktade insatser till barn, 2,5 miljoner kronor 
Den drabbade befolkningen i norra Syrien i områden i Aleppo och Idlib-provinserna får tillgång till 

livsuppehållande förnödenheter i form av mat, vatten, filtar, hygienartikler med mera. Ett särskilt fokus 

inom projektet är att arbeta med de mest utsatta och man har särskilt riktade insatser till barn i form av att 

etablera säkra platser för barn där de kan få stöd och säkerhet samt hjälp med att hitta familjemedlemmar 

vid behov. 7 800 personer nås genom projektet. 

Stödet sker från Radiohjälpen genom ACT Svenska kyrkan. 

 

 



 

Förnödenheter och psykosocialt stöd, 2 miljoner kronor 
Människor på intern flykt inom de värst drabbade områden i Turkiet nås via lokala samarbetsorganisationer 

och tar del av livsuppehållande förnödenheter såsom mat, tält, filtar, vatten. En viktig del av projektet är 

även att bidra med psykosocialt stöd för traumabehandling av överlevande. 1 500 hushåll (ca 5 000 

personer) erhåller tak över huvudet och överlevnadsrelaterat material som filtar och spisar, 1 850 personer 

erhåller matkuponger, 1 500 personer erhåller psykosocialt stöd. 

Stödet sker från Radiohjälpen genom PMU Sverige.  

 

Humanitärt stöd till jordbävningsdrabbade, 2,5 miljoner kronor 
Hjälpinsats sker genom basstöd som inkluderar mat, tak över huvudet, stöd till uppehälle, rent vatten och 

sanitet, hygienartiklar, riskreducering, beredskap och responskapacitet inför efterskalv m.m. i regionerna 

Aleppo, Latakia, Hama och Tartous. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen upprättar också efterforskning 

och återförening av familjemedlemmar, förebygger sexuellt och genderbaserat våld, ger stöd till överlevare 

samt säkerställer delaktighet och den drabbade befolkningens möjlighet till ansvarsutkrävande. 

Sammantaget beräknas 2 500 000 människor att nås med olika typer av katastrofstöd via Syriska Röda 

Halvmånen. Stödet sker från Radiohjälpen genom Svenska Röda Korset. 
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