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Vad har hänt?

Konflikten i Ukraina har pågått sedan 2014. 
Slutet av januari/februari 2022 
ökade spänningen i Ukraina med närområde. 
Få aktörer eller experter förutspådde en 
dramatisk intensifiering av konflikten.

Rödakors/Rödahalvmånerörelsen intensifierade 
sitt ’contingency-arbete’ i Europa, intensifierade 
koordinering mellan rörelsedelar samt delade 
information om läget med större frekvens.

24 februari 2022 anföll Ryssland på bred front 
Ukraina vilket ledde till utbredda och svåra 
konsekvenser för Ukrainas civilbefolkning och 
civil infrastruktur.

SRK bidrog snabbt med finansiering till olika 
partners inom Rödakors/Rödahalvmånerörelsen 
- som Internationella Rödakorskommitén, 
Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationen och Nationella 
Föreningar - samt med utsänd personal som 
vatten och sanitetexperter, specialister inom 
samhällsengagemang m.m.



Lägesbild Ukraina

Cirka 17,7 miljoner människor uppskattas vara i behov 
av humanitärt stöd. Behoven efterföljer bland annat 
skadade eller förstörda hushåll och infrastruktur, 
befolkningsrörelser samt brist på tillgång till varor och 
tjänster såsom hälso- och sjukvård, mediciner och rent 
vatten. Under vintern kommer tillgången till tjänster att 
bli allt viktigare 

Sedan den 24e februari har nära 12 miljoner 
människor flytt till andra länder i Europa, dessutom 
finns det ca 7 miljoner internflyktingar i Ukraina. Även 
om en del människor har återvänt är motsvarande 30% 
av landets befolkning på flykt

De huvudsakliga striderna är fokuserade längs 
frontlinjer i de östra regionerna (oblaster), men attacker 
fortsätter även mot bostads- och kommersiella 
områden i andra delar av landet, med dödsfall och 
skadade som följd

Skyddsfrågor är en prioritet, inkl. allmänna hot mot 
säkerhet och personligt välbefinnande samt sexuellt 
och könsbaserad våld (hårda data saknas)

Källa för bild: “SITREP MAP – 21 September 2022”, UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs(OCHA), länk: 

https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/card/5GDkC0XaVN/
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Rörelsens globala respons

Rörelsen har slutit upp med bland annat:

• Över 100 tusen frivilliga engagerade 

• Ukrainska Röda Korset, Internationella 
Rödakorskommittén (ICRC), Internationella rödakors-
och rödahalvmånefederationen (IFRC) och totalt över 
38 nationella föreningar involverade

• Av över 16 miljarder SEK (1,48B CHF) i insamlade 
medel har ca 8,5 miljarder SEK (749,1M CHF) hittills 
spenderats

• Rörelsens insatser har nått ca 7,9 miljoner människor

Källa för bild: ”Operation Update Report – Ukraine and Impacted Countries Crisis”, 07/10-2022, 

International Federation Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), MGR65002ou4, tillgänglig på:

https://www.ifrc.org/emergency/ukraine-and-impacted-countries
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• Direkt finansiellt stöd (ca 210M SEK) till partners i rörelsen (IFRC:s

och ICRC:s respektive appeller)

• Delegater som bidragit med teknisk expertis (vatten & sanitet, hälsa, 

logistik, humanitär diplomati, m.m.)

• SRK är representerade på plats i Ukraina för att underlätta tätare 

samordning och samarbete

• Partnerskap med nationella föreningar;

• Stöd prioriterat för internflyktingar och värdfamiljer samt 

utsatta grupper (äldre, ensamma mödrar, mm)

• Fokus på kontantstöd och möta akuta behov

• Hälsoinsatser

• Tillhandahållande av vatten, filtar, mat och andra nödartiklar

• Informationscentrum som svarar på frågor och hanterar 

feedback

• I vissa områden övergång till återhämtning och beredskap 

inför vintern

SRK avser ha ett långsiktigt engagemang i Ukraina och närliggande 

länder 2022-2024

SRK stöd till humanitära 
insatser i Ukraina

Källa för bild: ”Operation Update Report – Ukraine and Impacted Countries Crisis”, 07/10-2022, 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), MGR65002ou4 tillgänglig på:

https://www.ifrc.org/emergency/ukraine-and-impacted-countries
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SRK stöd till humanitära insatser i grannländerna
• Direkt finansiellt stöd (ca 210M SEK) till partners i rörelsen (IFRC:s och ICRC:s 

respektive appeller);

• Teknisk expertis genom delegater (Ledarskap och katastrofhantering, vatten & 
sanitet, samhällsengagemang & ansvarighet (CEA), humanitär diplomati, 
föreningsutveckling)

• SRK kommer inom kort vara representerade på plats i Rumänien för att 
underlätta tätare samordning och samarbete

• Partnerskap med nationella föreningar inom: 

• Stöd för människor som har flytt Ukraina samt värdfamiljer och andra 

utsatta grupper (äldre, mm) – viktigt att bidra till att förlänga solidariteten 

och 'social cohesion’

• Tillhandahållande av mat, vatten, hygienartiklar och andra nödartiklar

• Informationscentrum som svarar på frågor och hanterar feedback, minska 

risker för utsatthet (PGI)

• Kapacitetsstärkande av Nationella Rödakorsföreningar – viktigt att lämna 

starkare RK föreningar efter insatsen

• Utmaning att hitta långsiktiga lösningar för integration och stöd (exempel 

boende)

SRK avser ha ett långsiktigt engagemang i Ukraina och närliggande länder 2022-

2024

Källa för bild: ”Operation Update Report – Ukraine and Impacted Countries Crisis”, 07/10-

2022, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 

MGR65002ou4. Tillgänglig på: https://www.ifrc.org/emergency/ukraine-and-impacted-

countries
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