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CIVILSAMHÄLLET
I SOLIDARITET
MED UKRAINA
Den fruktansvärda händelseutvecklingen
i Ukraina har inte lämnat någon oberörd.
Den auktoritära invasionen av Ukraina är
ett brott mot mänskliga rättigheter, folkrätten och andra
fundamentala principer om fred, rättvisa och samarbete.
Civilsamhällets organisationer i Sverige sluter upp i solidaritet och medmänsklighet bakom Ukraina. Nu är tiden att samlas och stå upp för
demokrati och mänskliga rättigheter.
Många känner maktlöshet i den här svåra situationen. Men alla insatser
betyder mycket. Så här kan du hjälpa just nu:
Olof Palmes Internationella Center: palmecenter.se
Du kan bidra till arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter
genom att bli månadsgivare. Du anmäler dig som månadsgivare
på hemsidan.
Act Svenska kyrkans katastrofhjälp: svenskakyrkan.se
Genom att bli månadsgivare bidrar du till Svenska kyrkan arbete
med att ge fler barn möjlighet att gå i skolan och att männskor
som flyr från krig får skydd. Du anmäler dig som månadsgivare
på hemsidan. Swisha 100 kronor till 90 01 223 eller Plusgiro:
90 01 22-3.
Civil rights defenders stöd till människorättsförsvarare i Ukraina:
crd.org. Stöd till människorättsförsvarare och deras familjer när de
utsätts för fara, till exempel genom säkerhetsstöd och evakuering
till säkra boenden. Swisha 100 kronor till 900 12 98.
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Erikshjälpens insamling för organisationer på plats i Ukraina:
erikshjalpen.se. Ge en gåva genom att köpa ett
presentkort på hemsidan som gäller på alla Erikshjälpens second-hand-butiker.
”Vi som är verksamhetsledare
IMs arbete för demokrati och mänskliga rättigheter
i Ukraina: im.adoveo.com
Ge en gåva till swish: 900 70 63
eller Plusgiro 90 07 06-3.
Radiohjälpen: radiohjalpen.se
Ge en gåva till swish: 90 1950 6
eller Plusgiro 90 1950-6
Reportrar utan gränsers arbete för att skydda
journalister som rapporterar från krigszonerna:
reportrarutangranser.se
Bli månadsgivare på hemsidan eller swisha
en gåva till swish: 123 900 44 90 eller
Plusgiro 90 04 49-0

i Verdandi behöver hålla oss uppdaterade
om läget med fakta från seriösa och
tillförlitliga källor. När vi kan svara på
frågor och ge uppdateringar av läget
skapar vi trygghet i gruppen.”

Rädda Barnens arbete för barn på plats i Ukraina:
raddabarnen.se
Swisha en gåva till swish: 902 0033 eller
Plusgiro 90 2003-3

Karin Johansson, verksamhetsansvarig i Verdandi Brandkärr
och ersättare i Verdandis
förbundsstyrelse.
Läs en intervju
med Karin på nästa sida.

Röda Korsets humanitära arbete på plats i Ukraina: rodakorset.se
AKUT: Hjälp de drabbade i Ukraina, swisha en gåva till 900 80 79
SOS Barnbyars katastroffond: sos-barnbyar.se/katastroffonden
Ge en gåva till swish: 900 22 96
Svenska Freds arbete för hållbar fred i världen: svenskafreds.se
Swisha en gåva till Svenska Freds fredsförebyggande arbete, swish: 901-0851
eller Plusgiro 901085-1
UNHCRs arbete för människor på flykt: sverigeforunhcr.se
Skänk en gåva till Plusgiro 90 01 64-5
UNICEFs arbete för barnen i Ukraina: unicef.se
Skänk en gåva, swisha till: 902 00 17 eller Plusgiro 90 20 01-7
Östgruppen arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i östeuropa:
ostgruppen.se
Skänk en gåva till swish: 123 219 2896
Annat stöd och material:
Rädda Barnen: Så kan du prata med barnen om Ukraina:
raddabarnen.se/vad-vi-gor
Svenska kyrkan: Jourhavande präst: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
MSBs broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”:
rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf
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”Kamratstöd den bästa
metoden när människor
är rädda och har sorg.”
Verdandisterna i Verdandi Brandkärr
i Nyköping gör sig beredda för att
bidra med ökade insatser när det
gäller kamratstöd, hjälp till vårdinsatser, klädbytesverksamhet och
att vara en länk mellan flyktingar
och myndigheter.
När Ryssland attackerade Ukraina för en vecka sedan
kom kriget till Europa. En oerhörd händelse som påverkar
deltagarna i Verdandis verksamhet mycket. Många är
ledsna och oroliga.
– Kamratstöd är en oslagbar metod när det gäller att
lindra människors oro och sorg, säger Karin Johansson
som är verksamhetsledare i Verdandi Brandkärr.
Verdandi Brandkärr är en avdelning som bildades i mitten
av sjuttiotalet. Idag har avdelningen cirka 250 medlemmar
och cirka 100 deltagare besöker Verdandis verksamhet varje
dag. Avdelningen har tre olika lokaler och öppet varje dag
i veckan, året om.
Hur gör man när man behöver trösta en människa i sorg?
– Lyssna, lyssna, lyssna. Prata, prata, prata, säger Karin.
– Många av våra deltagare är med rätta rädda och oroliga
nu när kriget blossat upp i Europa. Hur kommer detta att
påverka oss? Kommer kriget hit till Sverige?, är frågor som
man ställer. En del har vänner i utsatta områden i Ukraina.
– För oss verksamhetsledare är det viktigt att vi håller
oss lugna och välinformerade. Vi skaffar oss kontinuerligt
information från olika säkra källor. Det skapar trygghet
när vi har dagsaktuell, korrekt information att förmedla.
– Det är också viktigt att vi inte lovar mer än vi kan hålla.
Till exempel att allt snart blir bra igen. Det kan vi inte veta.
– Vi behöver också tänka på att människor reagerar olika
i krissituationer. Och att det är okej. En del vill skratta och
skämta för att lindra sin oro. Andra blir tysta och tillbakadragna. Några blir arga, några gråter.
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Karin Johansson är verksamhetsansvarig i Verdandi Brandkärr och
ersättare i Verdandis
förbundsstyrelse.
”Lyssna, lyssna, lyssna.
Prata, prata, prata.”
Det är hennes bästa råd
när vi ska bemöta människor i oro och sorg.
”Många av våra deltagare
är med rätta rädda och
oroliga nu när kriget
blossat upp i Europa.
Hur kommer detta
att påverka oss?
Kommer kriget hit till
Sverige? För oss verksamhetsledare är det
viktigt att vi håller oss
lugna och välinformerade. Vi skaffar oss
kontinuerligt information från olika säkra
källor.
”Det är viktigt att vi inte
lovar att allt snart blir bra
igen. Det kan vi inte veta.
Och vi behöver tänka på
att att alla reagera olika
i krissituationer. En del
vill skratta och skämta
för att dämpa oro.
Andra blir tysta och tillbakadragna. Några blir
arga, några gråter. Och
det är okej. Vi är alla
olika.”
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– Själv är jag sådan så
att jag vill vara aktiv och
försöka hjälpa till för att
lösa problem. Nu gör det
mig så ont när jag ser
människor fara illa. När jag
ser alla splittade familjer,
barn som skockas på fullsmockade tågstationer.
Jag vill rusa dit och hjälpa
till, säger Karin.
– För att vi som vill ska
få vara aktiva och göra
framåtsyftande insatser
har vi bildat en grupp här
i avdelningen som tittar på
situationen i bostadsområdet vad gäller skyddsrum
och vi gör förfrågningar om
detta till kommunen och
bostadsföretaget som har
ansvar för att tillförlitliga
skyddsrum ska finns i de
boendes närområde. Vi har
upptäckt att alla skyddsrum
las ner här på 80-talet och
att det nu bara finns några
gamla kvar som inte har
kontrollerats på länge.
– Vi i gruppen tittar också
på hur vi kan jobba med att
bidra till att det finns förnödenheter till nyanlända
flyktingar.
– Detta är exempel på
bra aktiviteter vi kan jobba
med för att bidra med något
positivt i det som är mörkt
och tungt.
– Vi har också en stor
erfarenhet från flyktingvågen som kom 2015, då
vi hjälpte till med att införskaffa bland annat
kläder och andra bruksvaror. De erfarenheterna
har vi nytta av nu då det
kan komma stora flyktinggrupper till Sverige framöver.

”Rädslan sämsta
grogrunden för
att fatta beslut”
Vi på förbundskontoret ger nu ut ett extra förbundsnytt.
Skälet är naturligtvis situationen i Ukraina och hur den
påverkar oss i Verdandi. Kriget har när detta skrivs
pågått i en vecka. Det mänskliga lidandet är obegripligt
stort och riskerar att leda till en humanitär katastrof
om inte en vapenvila snarast inträder.
Människor förlorar sina anhöriga, sina bostäder, sina arbetsplatser
och saknar ofta möjlighet att förflytta sig eller att få ta del av nyheter.
De värsta följderna av kriget bärs av människor som försökt att leva
sina liv fredligt, långt från maktgalna härskare och militära strateger.
Det ser vi när krigets fasansfulla effekter just nu slår mot den ukrainska civilbefolkningen. Vi alla påminns om tidigare krig i före detta
Jugoslavien, i Irak och Afghanistan.
Nu som då är det människor av kött och blod som drabbas, på
båda sidor. Att Ryssland är angriparen och att Vladimir Putin är
ansvarig för kriget och det folkrättsbrott som anfallet innebär råder
det ingen tvekan om. Men jag har väldigt svårt för de glädjeyttringar
som följer på siffror över hur många ryska soldater som dödats.
Även 19-åriga ryska värnpliktiga är människor med drömmar och
tankar på framtiden. Även ryska soldater har en mor och far och
släkt och vänner.
I Verdandi har vi många medlemmar och deltagare i våra verksamheter som har egen erfarenhet av krig och väpnade konflikter.
För dem är det ett dubbelt trauma att nu i nyhetsrapportering behöva uppleva skräcken igen. Det är därför extra viktigt att vi nu i våra
verksamheter är uppmärksamma på varandra. Den som mår dåligt
behöver få möjlighet att vara en del av en gemenskap, ta en kopp
kaffe och prata om det. Ibland kan det räcka med det men det kan
också behövas fler insatser för den som mår dåligt.
Många undrar vad vi som privatpersoner och Verdandi som organisation kan göra för att lindra effekterna av kriget. Det finns en stor
vilja att hjälpa som bygger på empati och socialt ansvar. Och det är
ju värderingar som Verdandi bygger på. Många privata initiativ tas
för att samla in förnödenheter till den ukrainska befolkningen. I grund
och botten bygger detta på sunda värderingar och på handlingskraft.
Samtidigt är det många seriösa aktörer som varnar för att göra detta
till den viktigast insatsen i hjälpen till människor. Erfarenheten av
öppna insamlingar är att det kommer in mängder av saker och inte
alla är fullt användbara för dem som behöver vår omtanke.
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När seriösa humanitära organisationer sänder
filtar eller kläder från sina katastrofförråd är
det hela och rena saker. De är märkta med beskrivningar och anpassas efter klimat och syfte.
Därför är det bästa ofta att stödja seriösa insamlingsorganisationer med 90-konto. Vi bifogar en lista på organisationer som står under
kontroll och som har erfarenhet av att hjälpa
människor i krig och kriser.
Krigets konsekvenser är också att människor
tvingas fly från sina hem. De flesta flyktingar
stannar kvar i landet och där är den bästa hjälpen att humanitära organisationer ges resurser
att hjälpa på plats. För de som flyr ur landet
behövs ett värdigt flyktingmottagande och stöd
för människor som tvingats lämna allt i sitt
hemland.
2015 ställde civilsamhället upp på ett beundransvärt sätt när många flyktingar sökte sig
bort från krig i framförallt Syrien och Afghanistan. Vi kan göra det igen. Slagordet ”Refugees
welcome” är lika aktuellt idag som då.
Slutligen några ord om den rädsla och oro
som många känner för vår egen framtid. Det är
fullt förståeligt att många blir oroade och att
framtiden känns oviss när ännu ett krig bryter
ut i Europa. Samtidigt kan rädslan vara ett
kraftfullt verktyg för dem som vill få igenom
politiska förändringar. Den som är rädd är
också ofta beredd att gå med på sånt som man
kanske egentligen ogillar. Det kan handla om
vapenexport, militär upprustning eller Nato-

medlemskap. Det är därför viktigt att inte bidra
till att rädslan ökar i samhället. Risken är i så
fall stor att politiska beslut fattas oöverlagt,
på felaktiga grunder eller utan analys av konsekvenserna. Rädslan är den sämsta grunden
för att fatta kloka beslut.

Lasse Ohly 					
Förbundssekreterare

Sara Johansson från Röda korset har skrivit
om vad krig innebär:
”Krigets ansikten är inte bara människor som
flyr till andra närliggande länder. Krig är internflyktingar. Krig är att du blir kvar på sjukhuset
där du arbetar, och det var två månader sedan
du fick lön. Krig är att gemensamma minnen,
museum och konst förstörs. Att du hör hur din
granne våldtas. Krig är att all slags smärtlindring tar slut. Allvarlig psykisk sjukdom där man
plötsligt är utan det allra viktigaste läkemedlet.
Krig är minnen och röster och lukter som
inte lämnar en. Som ibland inte slutar eka.
Människor som sjunger och använder humor
för att stå ut. I krig finns människor som bakar
bröd och som är snälla mot grannens katt.
Krig är de barn som ligger i sängen inne på ett
boende för barn med funktionsnedsättningar,
när alla andra lämnat staden. Krig är de
kvinnor som i detta nu ska föda barn.”

