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Norwegian og UNICEF flyr nødhjelp til
Tsjad

I september går årets viktigste flygning til Tsjad i Sentral-Afrika. Norwegian
og UNICEF skal sende et fly med nødhjelp til barn rammet av konflikt i denne
regionen. - Vi trenger din hjelp til å fylle flyet slik at vi kan gi barna i Tsjad
flere muligheter for morgendagen, sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos.

Dette er femte gang Norwegian og UNICEF sender et fullastet fly med
medisin, skolemateriell og annen nødhjelp til deler av verden der krig og
konflikt er normalen. Tsjad er en av verdens glemte kriser: Det er et av de
fattigste landene i Afrika, og konflikten med Boko Haram og kraftig tørke har



ført til en humanitær krise og flere hundre tusen barn står i fare for å dø på
grunn av alvorlig underernæring.

- Vår viktigste flyvning i år går til Tsjad. Mange av barna som har blitt fanget i
konflikten har mistet hjem, familie og år med utdanning. Derfor stiller vi med
fly og mannskap og håper at alle våre kunder og samarbeidspartnere vil
hjelpe oss å fylle et fly med medisiner, skolemateriell og annen nødhjelp slik
at barna i Tsjad én dag skal kunne forsørge seg selv og bygge opp
lokalsamfunnene sine, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

- Jeg har selv sett hvor alvorlig den humanitære situasjonen er i den delen av
Afrika. Denne flyvningen vil gjøre en enorm forskjell for barna i Tsjad. Jeg
håper så mange som mulig bidrar, slik at vi får fylt opp lasterommene med
livsnødvendig medisin, vannrenseutstyr og andre nødhjelpsartikler, sier
Camilla Viken, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Se video på YouTube her

Enkelt å bidra
Flyet med nødhjelp og skoleutstyr tar av i september. Innen det skal vi samle
inn to millioner kroner, slik at vi kan fylle lasterom, hattehyller og seter med
medisin, annen nødhjelp og skoleutstyr. Norwegian vil fly fra Oslo til
København, hvor nødhjelp og skoleutstyr fra UNICEFs verdenslager lastes
ombord. Deretter settes kursen mot Tsjads hovedstad, N’Djamena.

https://www.youtube.com/watch?v=1pMvE1piero


En rekke av Norwegians medarbeidere bidrar til å fylle flyet ved å samle inn
penger og gjennom frivillig arbeid. Norwegian vil også gjennom en rekke
kanaler be sine passasjerer om hjelp til å fylle flyet. Man kan bidra ved å
donere et beløp når man bestiller flybillett på norwegian.no, eller ved å
sende sms med kodeord FLY til 2040. 200 kroner vil da i regi av UNICEF gå
uavkortet til trengende barn i Tsjad. Det er også mulig å donere et valgfritt
beløp via Vipps ved å legge til #UNICEF Fyll et fly med vippsnummer 88343
eller ved å besøke kampanjesiden vår, www.unicef.no/fyll-et-fly.

Tidligere år har UNICEF og Norwegian samarbeidet om å sende fly med
nødhjelp til verdens nest største flyktningleir, Za'atari i Jordan, Den
sentralafrikanske republikk, Mali og Yemen.

UNICEF Norge og Norwegian har i tolv år hatt et tett samarbeid for å hjelpe
vanskeligstilte barn verden over. Avtalen mellom UNICEF og Norwegian har
også blitt utvidet til å omfatte UNICEF i Sverige, Danmark og USA. Det
innebærer flere kampanjer og gir enda flere medarbeidere i Norwegian
mulighet til å være med og hjelpe.
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Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med over 33
millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore,
Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med
en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er blant de mest moderne og
miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt
kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge
flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For
femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste
lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 9500 dedikerte
medarbeidere. 

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

http://www.unicef.no/fyll-et-fly
https://www.youtube.com/watch?v=4Rr-Cfs9UKA
https://www.youtube.com/watch?v=GwAobVVVy3c
https://www.youtube.com/watch?v=GwAobVVVy3c
https://www.youtube.com/watch?v=E9IIOM_uuew
https://www.youtube.com/watch?v=Svu4lJCVJKk
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
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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