
9 mars 2023

Sveriges stöd till de jordbävnings- 
drabbade i Turkiet och Syrien 

1 Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 Sveriges biståndsmyndighet 
4 FN:s samordnande organ för humanitära insatser och katastrofbistånd

Sverige ger omfattande kärnstöd till flera av de organisationer som arbetar i de drabbade 
områdena. Till exempel IFRC (35 mnkr) och OCHA4 (180,4 mnkr).

Som ordförande i EU:s ministerråd har Sverige aktiverat rådets krishanteringsmekanism 
i syfte att samordna medlemsstaternas stöd, samt tagit initiativ till att stå värd för en 
givarkonferens i Bryssel i mars, tillsammans med EU-kommissionen.

Totalt: 280 miljoner kronor 

Insatser i akuthjälp och materiel

9 FEB
Sökinsats á 45 personer med sökhundar till Turkiet. Insatsen bestod  
av 5 personer från MSB2 som ledde insatsen samt 40 personer anställda 
av Försvarsmakten.

12 FEB Flygtransport av MSB med 300 familjetält till Turkiet.

16 FEB Kompletterande leverans av MSB-leveransen3 12 februari, innehållande  
bland annat flera större tält, sängar, madrasser, mat och elverk.

17 FEB
500 nödbostäder till Turkiet efter att EU-kommissionen beslutat att  
aktivera den EU-gemensamma beredskapen för att stödja drabbad  
befolkning.

6 FEB Humanitärt stöd till IFRC1.7 MNKR

7 FEB

Humanitärt stöd, varav 20 mnkr till IFRC och 10 mnkr till FN:s fond  
för katastrofbistånd. Inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism  
skickade Sverige även byggnadsingenjörer, IT-experter och logistiker  
till drabbade områden.

30 MNKR

10 FEB
Humanitärt stöd till Syrien från SIDA3. Stödet går via FN-organisationer, 
Svenska Röda Korset och Islamic Relief Sweden och ska användas till 
bränsle, matpaket, logi, sjukvård och ambulanser.

75 MNKR

21 FEB Humanitärt stöd genom SIDA för grundläggande behov av till exempel  
vinterkläder, vatten och psykosocialt stöd till barn.33 MNKR

* Värde för samtliga materiella    
   insatser: 50 miljoner kronor

1 MAR Humanitärt stöd via SIDA varav 70 mnkr till FN-organisationer och  
15 mnkr via MSB för 1000 familjetält och transport av dessa.85 MNKR
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