
Flyet til Etiopia tok av fra Kastrup klokken 10:00. Dette er Norwegians sjette flyvning med nødhjelp i samarbeid med UNICEF.
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Norwegian flyr nødhjelp for UNICEF til
Etiopia

I dag setter årets viktigste flyvning kurs mot det tørkerammede Etiopia. Med
det er «Fyll et fly»-aksjonen til Norwegian og UNICEF tilbake på vingene for
sjette gang. I år er Norwegians fly lastet med nødhjelp til barn som er rammet
av regionens verste sultkatastrofe på 40 år.

For sjette gang sender Norwegian og UNICEF et fly med nødhjelp til et
kriserammet område. I år går turen til barn som er rammet av sult- og
tørkekatastrofen i Etiopia. Norwegians nyeste 737 MAX 8-fly ble i
morgentimene lastet med 10 tonn nødhjelp fra UNICEFs lager i København,



som er verdens største nødhjelpslager.

– Endelig kan vi sammen med UNICEF igjen fylle et fly med nødhjelp. Jeg er
veldig glad for at vi kan bidra til å få enda mer direkte nødhjelp frem til barn i
Etiopia, og at vi med dette også setter søkelyset på en av verdens største
kriser, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Internt engasjement er driver for samarbeidet

Norwegian stiller fly, besetning og nøkkelansatte til disposisjon for UNICEF
til dette oppdraget.

– Takket være den fantastiske innsatsen fra de ansatte i Norwegian, kan vi nå
få av gårde et helt fly med medisinsk utstyr og annen nødhjelp. Det betyr mye
å ha med de ansatte som er så aktive støttespillere, sier generalsekretær
Camilla Viken i UNICEF Norge.

Samarbeidet mellom Norwegian og UNICEF strekker seg mer enn 15 år
tilbake i tid.

– Partnerskapet med UNICEF skaper stort engasjement internt i Norwegian,
og vi ser at våre bidrag gir resultater. «Det er også meningsfullt å bidra der vi
som flyselskap faktisk kan hjelpe. Gjennom innsamlingsaksjoner fra ansatte,
donasjoner fra kunder og humanitære aksjoner, har vi sammen bidratt til å gi
barn over hele verden bedre levevilkår, sier Karlsen.

Om katastrofen i Etiopia

Befolkningen på Afrikas Horn opplever nå den verste tørken på 40 år. Fem
regnsesonger har uteblitt og den sjette står i fare for å utebli. Over 20
millioner barn trenger akutt humanitær hjelp i denne regionen.

– I en verden med stadig mer komplekse, omfattende og hyppige kriser, er
det viktigere enn noen gang å nå fram med livreddende hjelp til sårbare
samfunn, sier direktør for UNICEFs Supply Division, Etleva Kadilli.

– UNICEF samarbeider med Norwegian på en "Fyll et fly"-aksjon, som leverer
produkter til Etiopia fra det globale nødhjelpslageret vårt i København.



Lasten består blant annet av medisiner, helsepakker og jordmorutstyr. Alle
barn fortjener tilgang til grunnleggende forsyninger, og med denne
forsendelsen vil helsetjenesten kunne tilby kritisk omsorg til barn og deres
familier, sier hun.

Om samarbeidet mellom Norwegian og UNICEF

Norwegian har vært en av UNICEF Norges hovedpartnere siden 2007, og
engasjementet både blant ansatte og selskapets kunder har bygget seg opp
over mange år. Ulike aktiviteter for å samle inn penger og frivillig innsats i
forbindelse med Fyll et fly-aksjoner har sikret hjelp til flere hundre tusen
barn.

Blant annet har ansatte løpt New York-maraton og samlet inn flere tusen
dollar til UNICEF på eget initiativ, mens andre strikker sokker og votter til
inntekt for UNICEF. I forbindelse med Fornebuløpet i år vil omkring 100
ansatte delta som en del av en innsamlingsaksjon til UNICEF. Som julegave
fra Norwegian og alle ansatte gis pengestøtte til UNICEF fremfor julegaver
internt i selskapet.

Siden partnerskapets ble etablert, har Norwegian og selskapets kunder
samlet inn mer enn 50 millioner kroner til UNICEF Norge. Kunder kan velge å
gi en pengegave til UNICEF Norge når de kjøper flybilletter via selskapets
nettsider.

https://www.unicef.no/vart-arbeid?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=UNI_GOOG_BRD_CORE&gclid=CjwKCAiAr4GgBhBFEiwAgwORrZcSgXyY7EqgZLbhszP_Yn97EKXictKjUT6IFo2Ka9r53idFjrcivxoChRMQAvD_BwE
https://www.unicef.no/vart-arbeid?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=UNI_GOOG_BRD_CORE&gclid=CjwKCAiAr4GgBhBFEiwAgwORrZcSgXyY7EqgZLbhszP_Yn97EKXictKjUT6IFo2Ka9r53idFjrcivxoChRMQAvD_BwE
https://www.unicef.no/vart-arbeid?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=UNI_GOOG_BRD_CORE&gclid=CjwKCAiAr4GgBhBFEiwAgwORrZcSgXyY7EqgZLbhszP_Yn97EKXictKjUT6IFo2Ka9r53idFjrcivxoChRMQAvD_BwE


Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, og direktør Barns rettigheter i UNICEF,
Kristin Oudmayer, er begge med på flyvningen til Etiopia.

10 tonn medisinsk utstyr og annen nødhjelp fra UNICEFs lager i København
lastes av frivillige om bord på Norwegianflyet.



Veronica Juliussen er kabinansatt og UNICEF ambassadør i Norwegian.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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