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Kære Medlemmer og Frivillige,

Håber at I alle har haft en god sommer og gode ferieoplevelser.

I Røde Kors har vi haft travlt i perioden, hvor krigshandlinger og naturkatastrofer har givet et stadigt 
behov for hjælp.

Vi kender alle fra daglige rapporteringer til den humanitære katastrofe i Syrien, hvor nu omkring 
300.000 mennesker i Aleppo er indkapslet i krigshandlinger mellem mange forskellige parter. 
senest for få dage siden blev der udført et bombeangreb med klorin, som nu bringer kemisk 
krigsførelse i fokus. Vi er tilstede i Syrien igennem længere tid og har i samarbejde med Syrisk 
Røde Halvmåne gjort en markant indsats for at hjælpe skadesramte, og har netop modtaget 45 
millioner fra ECHO (European Commission reg. Humanitarian Aid and Civil Protection) at kunne 
fortsætte hjælpearbejdet der. Bevillingen går primært til nødhjælpsartikler, til at købe medicin og 
drive små sundhedsklinikker over hele landet, og derudover til at støtte Syrisk Røde Halvmåne i at 
levere humanitær nødhjælp - også på tværs af frontlinier. Hjælpen er meget nødvendig, og 
arbejdsforholdene er mere end besværlige og udfordrende.
Mange børn er adskildt fra deres forældre, er uden hjælp, bolig, hygiejne og er henset til at strejfe 
rundt i bydele, udsat for masive angreb. Det anslås med stor sikkerhed, at hele 2,8 mio børn i 
Syrien er på flugt, og 200.000 børn i Syrien bor i områder under angreb, og een ud af tre børn 
aldrig har kendt til anden tilværelse end krig.

Disse børns helbred trues også af langvarig tørke og deraf følgende fødevaremangel, og de har 
brug for hjælp, som vi håber vores Røde Kors Indsamling den 2 oktober kan give økonomisk 
mulighed for.

Men også andre steder er Røde Kors Danmark til stede. I Guinea arbejder vi og Schweizisk Røde 
Kors og Britisk Røde Kors sammen om at overvåge epidemier for at forebygge og respondere på 
angreb af fx. gul feber, meningitis, røde hunde, zika virus mm. Alt naturligvis i samarbejde med 
Guinea Røde Kors.

I Georgien har vi Røde Kors i Danmark netop afsluttet et projekt med at forebygge forskellige ikke-
smitsomme/kroniske sygdomme, så som sukkersyge/diabetes for at sikre, at der ikke udvikles 
livstruende forløb som blindhed, dårligt blodomløb mm. Projektet er blevet meget vel modtaget i 
mange lokalsamfund, 73 læger og sygeplejesker har deltaget og hele 62.000 unge og ældre 
mennesker har fået oplysninger, støtte til at gennemføre en sundere livsstil og 1.500 personer har 
fået redskaber, som kan afhjælpe deres sygdom. Mange lokale Røde Kors frivillige har deltaget i 
forløbet.

Nævnte "blot" nogle eksempler på nogle få af de internationale udfordringer, hvor vi deltager, men 
herhjemme har vi også haft travlt med mange gøremål, blandt andet har vore genbrugsbutikker 
haft en meget travl sommer, og vi har netop i denne forløbne weekend holdt det årlige Årsmøde for 
Genbrug, hvor vores butiksledere fra Røde Kors i Stjernegade naturligvis var med.

Det fortæller vi  om i den næste nyhedsmail.

Mange bedste hilsener 

Claus

HUSK VENLIGST AT VI HAR MEGET BRUG FOR DIN INDSATS DEN 2 
OKTOBER, HVOR TRE TIMER SOM INDSAMLER KAN GIVE MAD TIL BØRN I 
EN MÅNED OG ANDEN NØDVENDIG HJÆLP.




