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Syrien – en av de största humanitära katastroferna någonsin 

Striderna i Syrien har i mars pågått i sex år och FN beräknar att mer än 250 000 människor 

dödats och att 13.5 miljoner är i behov av akut hjälp.  

 

I snart sex år har den syriska civilbefolkningen mötts av militärt våld, flygattacker och 
klustervapen från regimen och väpnade oppositionsgrupper. Miljontals människor har drivits 
från sina hem, över 4 miljoner har tvingast fly landet, och ännu fler är nu flyktingar i sitt eget 
land. FN rapporterar om ständigt ökande flyktingströmmar som har fått börja leta sig vidare 
till allt mer avlägsna länder.  

Situationen i Syrien är en av de största humanitära katastroferna någonsin. FN arbetar aktivt 
för att nå fram med stöd till de drabbade och har hittills lyckats bistå miljontals människor. 
Behoven är fortfarande enorma och många människor lever utan de mest basala saker som 
vatten och mat.  
 

   

Din hjälp behövs! 

FN:s matprogram (WFP) arbetar 
hårt för att nå ut med mat till 
utsatta människor och har hittills 
lyckats bistå miljontals 
människor med pasta, ris, bulgur, 
olja, vetemjöl, bönor, salt, socker 
och konserver. Resurserna är 
knappa och behoven stora. 

 

Så kan du hjälpa 

Stöd FN-fondens katastrofinsamling så att FN kan 
nå ut med mat till fler behövande. 

Sms:a  SYRIEN till nummer 72 909 (50 kr) eller 
swisha valfri summa till 1239000795. Märk 
insättningen med ”Syrien”.  

Insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll. 

50 kr räcker till mat för 2 personer i en vecka 
125 kr räcker till mat för en familj i en vecka 
250 kr räcker till mat för en familj i två veckor 

 

Ditt bidrag gör skillnad! 

Tack för ditt stöd. Tillsammans kan vi rädda liv. Läs mer på www.fn.se/syrien. 

http://www.fn.se/syrien

