ENGLISH VERSION
TAKE ACTION FOR SAMA
The first question that people ask after watching FOR SAMA is, “How can I help?”
Syria is complicated. Unfortunately, there is no single petition or button we can press to stop the
violence but there is so much we can do to stand with the millions of other Syrians struggling for
freedom and democracy.

SHOW YOUR SUPPORT ON SOCIAL MEDIA
I often say that I think that the hardest way for people to die is in
silence. After watching For Sama, please take a picture of yourself
with a Stop Bombing Hospitals sign to show Syrians across the
world that you are hearing their stories and standing with them in
their struggle for freedom and democracy.
Share it on social media and don’t forget to tag us:
@ActionForSama
fb.me/ActionForSama
@actionforsama
Hashtags: #forsama #actionforsama #stopbombinghospitals

DONATE
One of the ways you can support is to give to the heroic humanitarians and medics still saving lives
on the ground in Syria. As the global Coronavirus pandemic sweeps across the world, the people of
Syria need our help more than ever. The humanitarian conditions are appalling and there is always
the threat of further conflict. Hundreds of thousands have been displaced and are now living in
overcrowded camps, with no chance of self isolation.
All of the money donated to Action For Sama goes via our partners at Help Refugees, who ensure
that every penny goes directly to those working inside Syria.
You can donate by card or PayPal online here.
If you would prefer to make a bank transfer or are interested in making a larger donation, please

contact us at hello@actionforsama.com.

GET CREATIVE
Has For Sama left you feeling inspired to use your creativity?
We have received many beautiful designs, images & words from
supporters, which have been created with For Sama in mind.
Whether it is a piece of art, photography or a poem, we’d love to see
what you have created!
Email us at hello@actionforsama.com or tag us on social media.

WRITE YOUR LOCAL MP
If you are based in the UK, you can also show your solidarity by joining me in asking your local MP to
#WatchForSama and act for Syria.
I hope that if every MP watches For Sama, they can experience what life is like for Syrians under
attack and will be encouraged to take action to protect civilians by enforcing a ceasefire and urgently
preventing an outbreak of COVID-19 in Idlib’s severely overcrowded displacement camps on the
Turkish border.
You can watch my message on Instagram and Twitter and then please write to your MP to support
the campaign here.

Thank you for your support,
Waad
X
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