
 

HUNGERDAGEN 2021  
Vi stöder varandra. Alltid.  

 

 
 

 

  
Hjälp till katastrofoffer  
Under Hungerdagen samlar vi in 

obundna medel till Finlands Röda Kors 

katastroffond. Med hjälp av 

katastroffonden kan vi hjälpa snabbt  

och effektivt där hjälpbehovet är som 

störst. 

 

Behovet av hjälp kan orsakas av en 

plötslig naturkatastrof, konflikt eller till 

exempel en pandemi. Vilken katastrof  

det än är fråga om är människors 

grundläggande behov i nöden  

likadana: först behövs vatten, 

mat och skydd. Och efter det ofta  

psykiskt stöd.  

 

Beredskap inför katastrofer och 

nödsituationer är en viktig del  

av Röda Korsets arbete både i Finland 

och runt om i världen. Genom att  

utveckla samhällenas förmåga att 

förbereda sig för krissituationer, kan  

det mänskliga lidandet orsakade av  

dessa lindras.  

September–oktober 
2021 
DIGITAL INSAMLING 

 

23–25.9.2021 
RIKSOMFATTANDE BÖSSINSAMLING 

 

41:a gången 
DÅ HUNGERDAGEN ORDNAS  

 

 

 

 
  

Hjälpkedjan i Finland och i världen 
 

Röda Korsets frivilliga är permanent närvarande i nästan alla länder 

i världen. Därför är det möjligt att få fram hjälpen effektivt och 

pålitligt i nödsituationer.  

 

Finlands Röda Kors hjälper på Filippinerna där otaliga 

naturkatastrofer varje år orsakar nöd. Efter en naturkatastrof 

distribuerar Röda Korset t. ex. vattenkanistrar, varm mat, 

presenningar och hygienpaket samt erbjuder psykosocialt stöd. 

Finlands Röda Kors ger näringsstöd och är också med i 

återuppbyggnaden, som kan ta månader eller år efter en katastrof. 

 

Av medlen som insamlas på Hungerdagen kan vi även sända 

biståndsarbetare till Filippinerna där man behöver deras 

yrkeskunskap. Samtidigt kartläggs unik kompetens som kan 

användas vid katastrofsituationer i Finland. Hjälpkedjan stärks även 

genom det.   

 

I Finland används katastroffondens medel till exempel för Frivilliga 

räddningstjänstens (Vapepa) verksamhet genom att utbilda 

frivilliga och finansiera kostnaderna för larmsystemen. Frivilliga 

hjälper till exempel i efterspaning av en försvunnen person i 

terrängen. Vid en nödsituation behöver ofta en person som 

befinner sig i chock även psykiskt stöd. Frivilliga spelar ofta en 

viktig roll i att bemöta personer på ett helhetsinriktat sätt i en 

nödsituation.  

 

Bry dig. Delta. Hjälp.  
 

På Hungerdagen har du möjlighet att ansluta dig till hjälpkedjan 

och säkerställa att hjälp finns tillgänglig även i fortsättningen. Bli 

bössinsamlare, grunda en egen nätinsamling eller donera på 

Hungerdagen. Vi stöder varandra. Alltid.   
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Mer information: Hilkka Korte, tfn 040 541 8381, hilkka.korte@rodakorset.fi  

 

De röda västarnas gemenskap på 
Hungerdagen är efterlängtad. Delta även 
du!  

mailto:hilkka.korte@redcross.fi

