
GÅVOR FRÅN STIFTELSER 
RÄDDAR LIV

Tillsammans är vi Läkare Utan Gränser.
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SJUKVÅRD I 
KRIG, KRISER OCH 
KATASTROFER

Läkare Utan Gränser är en medicinsk, 
humanitär organisation som räddar liv 
och lindrar lidandet bland människor 
som befinner sig i akuta kriser. Vi gör 
våra insatser där de behövs som mest. 
I väpnade konflikter, epidemier, natur-
katastrofer och bortglömda kriser. 

Vi bedriver årligen omkring 400-450 
projekt i 60-70 länder runt om i världen. 
Mer än 95 procent av våra intäkter är 
privata gåvor och det är tack vare dem 
som vi kan behålla vårt oberoende och 
vår handlingsfrihet. 

LÄKARE UTAN GRÄNSERS ARBETE 
STYRS AV FYRA HUMANITÄRA PRINCIPER

OBEROENDE  I  Vi låter oss inte styras 
av politiska, ekonomiska eller religiösa 
åsikter.

OPARTISKHET  I  Vi bistår människor i 
nöd utan åtskillnad vad gäller etnicitet, 
religion, politisk åsikt eller annan överty-
gelse. Vårt arbete utgår från människors 
behov, inget annat.

NEUTRALITET  I  Vi tar aldrig ställning i 
väpnade konflikter.

MEDICINSK ETIK  I  Vi arbetar utifrån 
medicinsk-etiska principer och ger vård 
utan att orsaka skada för någon individ 
eller grupp.

VI BEHÖVER ERT STÖD

I en tid då hoten mot humanitära organisationer ökar och konflikter blir mer komplexa 
- samtidigt som behovet av livräddande insatser bedöms vara större än någonsin - är vi 
beroende av all hjälp vi kan få. Varje år samlar vi in omkring 40-50 miljoner kronor 
från ett fyrtiotal stiftelser1 i Sverige. Detta årliga stöd hjälper till att säkra en stabil och 
förutsägbar inkomst. En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta genomföra vårt ar-
bete, och stå förberedda när nya kriser inträffar.

1 Inklusive bidrag från Radiohjälpen samt basstöd och Specialprojektstöd från svenska Postkodslotteriet. 
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SKÄNK EN ICKE 
ÖRONMÄRKT GÅVA

För att skänka en 
icke öronmärkt gåva 
går det bra att sätta 
in valfritt belopp på: 

PLUSGIRO: 900603-2

BANKGIRO: 900-6032

Hör av dig till Josefin 
Victorin för mer info.

TILLSAMMANS RÄDDAR VI LIV

Vårt mål är att samla in gåvor som inte är öronmärkta till ett specifikt projekt eller 
ändamål. Det gör att vi har friheten att själva avgöra var och hur medlen ska användas 
baserat på behoven där vi verkar. Dessutom betyder icke öronmärkta gåvor minskade 
administrativa kostnader, vilket gör att mer pengar kan föras direkt till våra insatser. 

Ert stöd är oerhört värdefullt för oss, och varje år tackas samtliga stiftelser som har  
skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som 
rör vår verksamhet, uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev och erbjuder chansen att 
få träffa fältarbetare. Om ni skulle önska någon annan form av återrapportering så tittar 
vi gärna på vilka möjligheter som finns tillsammans med er.         
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STÖD TILL SPECIFIKA PROJEKT

Som stiftelse kan ni välja att skänka ett större belopp till ett specifikt projekt. Det är 
något som vi sällan erbjuder våra övriga givare, men som ger er som stiftelse särskilda 
möjligheter till både ekonomisk och narrativ återkoppling. Under 2020 finns det 
möjlighet att öronmärka er gåva till följande projekt:   

BEHANDLING AV UNDERNÄRING OCH MALARIA I VÅLDSDRABBADE KONGO-KINSHASA I 
Läkare Utan Gränser bistår med livräddande sjukvård i Baraka med särskilt fokus på barn 
och mödrar. Vi arbetar bland annat med att upptäcka och behandla malaria och med att 
behandla undernäring - särskilt hos barn och gravida.

BEKÄMPNING AV SMITTSAMMA SJUKDOMAR I KONFLIKTENS SYDSUDAN I Läkare Utan 
Gränser assisterar vid förlossningar, utför akut kirurgi och behandlar patienter med 
undernäring och smittsamma sjukdomar vid Lankien-sjukhuset i delstaten Jonglei. Till de 
smittsamma sjukdomarna hör malaria, kala azar och luftvägsinfektioner. 

FORSKNINGSSTUDIER SOM GER TUBERKULOSPATIENTER LIVET TILLBAKA I  Genom 
kliniska läkemedelsstudier vill Läkare Utan Gränser bidra till att revolutionera 
behandlingen av tuberkulos. Målet är att hitta en radikalt förbättrad behandling av 
läkemedelsresistent tuberkulos som innebär en förkortad behandlingstid och färre svåra 
biverkningar.

KIRURGI FÖR BARN MED DEN ANSIKTSÄTANDE SJUKDOMEN NOMA I NIGERIA I  Noma är en 
sjukdom som få känner till, men som kan leda till social isolering och i värsta fall döden. 
Den börjar med en böld i munhålan och äter så småningom upp ansiktet inifrån. I 
Sokoto i nordvästra Nigeria behandlar Läkare Utan Gränser barn med noma.

BARN- OCH MÖDRAVÅRD MED SYFTE ATT MINSKA DÖDLIGHETEN I NIGERIA I På sjukhuset i 
Anka och vid närliggande vårdcentraler vårdar Läkare Utan Gränser barn som 
drabbats av malaria, luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och undernäring. Det är 
tillstånd som skördar många liv i området. Blivande mödrar är också en särskilt utsatt 
grupp som erbjuds sjukvård. 

RÄDDA LIV MED INNOVATIONER I
Innovationsenheten hjälper alla Läkare Utan Gränsers projekt att utveckla hållbara 
lösningar för såväl nya som återkommande utmaningar i fält. Enheten jobbar med allt 
från specifika produkter till interna processer.

Kontakta Josefin Victorin om ni vill veta mer om något av projekten och få en fullständig 
ansökan för beredning. Vi kommer gärna till ert kontor och presenterar vår verksamhet. 
Välkomna att bli en del av vårt livräddande arbete! 

KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson: Josefin Victorin
Adress: Läkare Utan Gränser, Fredsborgsgatan 
24, 4 tr, 100 74 Stockholm
Telefon: 010-199 32 17
E-post: josefin.victorin@lakareutangranser.se


