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Ingen av oss har kunnat undgå de mycket omskakande rapporter och bilder från flyktingar som i 
desperation och under förfärliga omständigheter flyr sina hemländer. Nu har många av dem anlänt till 
Sverige och flyktingströmmen har inte avstannat än. 
 
Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) har blivit tillfrågat av Migrationsverket och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap vad vi buddhister och andra frivilligorganisationer kan hjälpa till med i 
denna allvarliga krissituation. 
 
Det finns ett stort behov av: 

Praktiskt stöd vid boende 
Medmänniskor på plats 
Informationsspridare på plats 
 
Förutom att skänka pengar behövs praktiskt och socialt stöd. Som medmänniska kan man under ledning 
av de platsansvariga bistå flyktingarna på olika samlingsplatser i regionen där vi bor. Det behövs t.ex. 
hjälp vid matdistribution, inventering av sängplatser, skruva ihop sängar. Det kan också handla om 
närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, informerar om vilken buss/tåg man ska resa 
vidare med för att komma till olika boenden, andra landsdelar etc. 
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Här nedan hittar du länkar med information om flyktingmottagandet och hur du själv kan kontakta 
platsansvariga för att hjälpa till i storstäderna t.ex. För övriga kommuner i landet hänvisar vi till deras 
respektive hemsidor. 
 
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/Flyktingmottagande/Sarskilda-
insatser-i-den-nuvarande-flyktingsituationen/ 
 
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/frivilliga-sociala-insatser/flyktingsituationen---
vad-kan-du-bidra-
med%3F/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_UMsXAwcQw3DHJ0CPY38nQz1
wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCNfga7/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
http://malmo.se/Huvudnyheter/2015-09-10-Med-anledning-av-flyktingsituationen-i-Malmo.html 
 
http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2015-09-18-flyktingsituationen-i-lulea-och-
vad-du-kan-gora-.html 
 
https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2015/myndigheternas-samarbete-kring-
flyktingsituationen 
 
Vi i SBS vill gärna få er respons och uppgifter om du eller andra personer från er buddhistiska 
gemenskap kan bidra med någon insats. All hjälp behövs, både stora och små. Vi ber er sända mejlet 
vidare till övriga medlemmar. Se mer er info på nästa sida, tack. 

http://malmo.se/Huvudnyheter/2015-09-10-Med-anledning-av-flyktingsituationen-i-Malmo.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2015-09-18-flyktingsituationen-i-lulea-och-vad-du-kan-gora-.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2015-09-18-flyktingsituationen-i-lulea-och-vad-du-kan-gora-.html
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Vid frågor, eller om ni behöver stöd kan ni mejla följande SBS kontaktpersoner i olika delar av Sverige: 
 
Stockholm/Svealand: Trudy Fredriksson, trudy@buddhism-sbs.se   
Göteborg/Götaland: Katja Panova, katja@buddhism-sbs.se   
Malmö/Skåne: Leif Magnusson, leif.magnusson@buddhism.se 
Luleå/Norrland: Eva-Marie Svensson, eva.marie.svensson@gmail.com 
 
Meddela oss också vad ni gör så vi kan rapportera på nationell nivå vad buddhister bidrar med. 
 
Vi räknar med ert stöd! 
För Sveriges Buddhistiska Samarbetsråds styrelse 
Trudy Fredriksson, ordförande 
www.buddhism-sbs.se 
 
PS! Se bifogat Europeiska Buddhistiska Unionens upprop och bild samt länken: 
https://audioboom.com/boos/3623766-buddhists-on-the-refugee-crisis 
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