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Kære Medlemmer og Frivillige,
Som vi alle ved er Nepal blevet ramt af et stort jordskælv på 7,9 med epicenter 
kun 80 km fra Kathmandu.
 
Antallet af omkomne er nu over 5.000 og 13.700 er sårede. En halv million men-
nesker er hjemløse, og i alt er omkring otte millioner mennesker berørt af jord-
skælvet. Der er desværre grund til at frygte, at tallene kan stige yderligere, da 
man indtil videre kun har overblik over situationen i 10 ud af landets 17 distrikter.
 
Røde Kors Forbundet har naturligvis straks iværksat et beredskab og anmodet 
om hjælp fra en række nationale selskaber, og vi har fra Røde Kors Danmark 
sendt 2 teams ud med forskelligt udstyr. Det ene team består af logistikere, hvor 
vi samarbejder med Finsk Røde Kors, og det andet team, der er specialister i at 
planlægge og distribuere nødhjælp sender vi ud i samarbejde med amerikansk 
Røde Kors. Vi har i Nepal et betydeligt katastrofeforebyggelsesprogram, og alle 
derfra deltager også i redningsarbejdet. Der vil givet være et stigende behov, og 
vi forbereder yderligere tiltag.
 
Opgaven er omfattende og giver nogle betydelige logistik- og transportproblemer, 
og befolkningen er begyndt at mangle helt basale forsyninger som vand og mad. 
Lufthavnen er i høj grad en flaskehals og det tager tid at flyve forsyninger ind og 
distribuere nødhjælpen.
 
Vi møder stor opbakning fra alle vore bidragydere og har indtil videre samlet 
over 5 millioner kroner ind til indsatsen i Nepal. Derudover bidrager vi også med 
3,8 millioner fra den humanitære ramme og en million fra vores katastrofefond. 
Disse midler skal især anvendes til at sikre husly til de mange hjemløse, til vand/
hygiejne, nødhjælp som tæpper, køkkengrej samt førstehjælp.
 
Vores generalsekretær Anders Ladekarl er i Kathmandu og sikrer og bistår i koor-
dineringen af indsatsen fra Røde Kors, ligesom vores regionale katastrofemedar-
bejder er med i arbejdet med sin betydelige erfaring.
 
Vi fortsætter i Danmark vores indsamling og har aktiveret vores internationale 
ambassadører, og står også parat med yderligere hjælp. Vi gør alt, hvad der er 
muligt for at komme disse mange sårbare til hjælp.
 
Mange bedste, men også meget bekymrede hilsener fra
Claus
_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


