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• Två större skalv i Turkiet under måndagen – flera provinser i 

sydöstra Turkiet drabbade. Även Syrien drabbat 

• Fortsatt stor risk för efterskalv

• Uppgifter om över 2000 döda i jordbävningen i Turkiet och 

Syrien. Siffrorna väntas stiga under kommande dagar

• Omfattande skador på byggnader och infrastruktur. Kraftig kyla 

försvårar situationen

• Turkiet har utlyst den högsta nivån av nationellt 

undantagstillstånd och vädjat om internationell assistans

Lägesbild
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• UD har i nuläget inga uppgifter om skadade eller avlidna 

svenskar

• UD och berörda utlandsmyndigheter arbetar med situationen

• Nära samverkan i EU-kretsen

• Svenskar på plats uppmanas att följa lokala myndigheters råd 

och anvisningar, kontakta anhöriga och anmäla sig till 

svensklistan

I nuläget inga drabbade svenskar
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• Sverige har genom MSB fått in förfrågan om stöd från 

Turkiet genom EU:s civilskyddsmekanism 

• MSB har inventerat möjligheten att kunna lämna stöd 

utifrån de behov som finns och den hjälp som efterfrågas 

• Samordning i EU och Norden sker kontinuerligt för att 

samordna stödet från medlemsländerna 

• MSB följer kontinuerligt läget i Syrien för att kunna lämna 

stöd till landet 

Vidtagna åtgärder
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• Stöd till drabbad befolkning, däribland tält och temporära 

nödboenden

• Temporära kontor och boende för humanitär personal

• Utrustning och expertis för samordning och 

informationshantering, exempelvis ledningscentraler och 

kommunikationsutrustning

• Expertis inom vatten, sanitet, energi, logistik och byggnation

• Sverige ställer resurserna till förfogande vilket innebär att de 

drabbade länderna kan avropa stöd utifrån behov. MSB 

koordinerar stödet

Stöd Sverige ställer till förfogande
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• Som EU-ordförande kommer Sverige ikväll att kalla alla EU:s 

medlemsstater till möte i IPCR angående situationen i Syrien 

och Turkiet

• IPCR är rådets krishanteringsmekanism. I egenskap av 

ordförandeland kan Sverige sammankalla möten

• Syftet med mötet är att koordinera EU:s stöd till de drabbade i 

Turkiet och Syrien

Möte med IPCR
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• Regeringen allokerar omedelbart 7 miljoner kronor till 

Internationella Rödakorsfederationen till stöd för den 

humanitära responsen i Turkiet och Syrien

• 5 miljoner kommer att gå till turkiska Röda halvmånen och 2 

miljoner till syriska Röda halvmånen

• Regeringen står redo att fatta beslut om ytterligare medel i 

närtid när en tydligare behovsbild finns

7 miljoner kronor i humanitärt bistånd
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