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Η BASF κάνει δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ ως 
ανθρωπιστική βοήθεια έκτακτης ανάγκης για την Ουκρανία 

 Το ποσό θα ενισχύσει άμεσα το Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό 

 Πολλοί εργαζόμενοι έχουν εκφράσει, επίσης, την επιθυμία τους 
να κάνουν κάποια δωρεά 

 

Μετά την επίθεση στην Ουκρανία που διέταξε η ρωσική κυβέρνηση, ο 
άμαχος πληθυσμός υποφέρει από την κλιμακούμενη βία. Εκατοντάδες 

χιλιάδες εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους 

της χώρας, η BASF προχωρά σε δωρεά ενός εκατομμύριου ευρώ ως 

επείγουσα βοήθεια. 

Το ποσό θα ενισχύσει άμεσα το Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό. H οργάνωση 

αυτή εργάζεται άοκνα στην περιοχή της κρίσης εδώ και αρκετές ημέρες. 

«Γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία! Τα δεινά για τον άμαχο πληθυσμό της 

χώρας είναι τεράστια», δήλωσε ο Martin Brudermüller, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της BASF. «Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους και, για αυτόν το λόγο, αποφασίσαμε γρήγορα να παράσχουμε 

αυτή την επείγουσα βοήθεια». 

Ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει την αδελφή οργάνωσή του, τον 
Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό (URC), προσφέροντας πλήρη ανθρωπιστική 

βοήθεια. Ένας ειδικός σε θέματα έκτακτης ανάγκης από το Γερμανικό 

Ερυθρό Σταυρό έχει μεταβεί στο Κίεβο για να συντονίσει τη βοήθεια, μαζί 
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με συνεργαζόμενες οργανώσεις. Μεταξύ άλλων, ο Γερμανικός Ερυθρός 

Σταυρός σχεδιάζει να παρέχει, σε όσους παραμένουν στην Ουκρανία και 
σε όσους κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, είδη πρώτης ανάγκης: τρόφιμα, 

ρουχισμό, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και συσκευές επικοινωνίας, 

όπως εξοπλισμό φόρτισης για κινητά τηλέφωνα. Επίσης, ο Γερμανικός 

Ερυθρός Σταυρός θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι της BASF σε όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει 

την επιθυμία τους να κάνουν κάποια δωρεά. Ως εκ τούτου, τις προσεχείς 

ημέρες, η BASF θα προσφέρει την ευκαιρία για δωρεές. Εκτός από την 

ανθρωπιστική βοήθεια έκτακτης ανάγκης, η BASF θα διπλασιάσει το ποσό 

που θα συγκεντρωθεί μέσω των δωρεών των εργαζομένων. 

 

Σχετικά με τη BASF 

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική 
επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Οι περίπου 111.000 
εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν 
όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Η γκάμα των 
προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, 
Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε 
πωλήσεις ύψους €78,6 δισεκατομμυρίων το 2021. Η BASF είναι εισηγμένη στα 
χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) 
στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com. 
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