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Ukraina, ett år efter invasionen:  

Skydd till flickor och kvinnor måste prioriteras  

 

Det är med djup oro som vi ser hur allt fler flickor och kvinnor i Ukraina utsätts för våld och 

övergrepp, som en följd av den ryska invasionen. Dessa flickor och kvinnor får inte tillräckligt 

med skydd och stöd, vilket innebär att många lever helt i avsaknad av trygghet och 

grundläggande mänskliga rättigheter. Det är hög tid att behoven för flickor, kvinnor och andra 

marginaliserade grupper hörsammas i betydligt större utsträckning i detta fruktansvärda krig. 

 

Närmare åtta miljoner människor från Ukraina är just nu på flykt över hela Europa, ytterligare 

sex miljoner lever på flykt inne i landet. Omkring 90 procent av dessa uppskattas vara kvinnor 

och barn.  

 

– Vi är djupt oroade över säkerheten för de flickor, kvinnor och barn som bor i Ukraina och 

som har tvingats fly. Tillgången till vård och psykosocialt stöd, som de är i stort behov av, är 

mycket begränsad. Situationen är redan desperat och utan att veta hur länge den här konflikten 

kommer att pågå, måste skyddet för flickor, kvinnor och andra marginaliserade grupper 

prioriteras i högre grad, säger Triona Pender, Senior Emergency Manager för ActionAids insatser 

i Ukraina. 

 

Tillsammans med 28 lokala organisationer arbetar ActionAid för att nå ut till behövande inne i 

Ukraina och i grannländerna Moldavien, Polen och Rumänien. Medarbetare på plats vittnar om 

hur förekomsten av våld mot flickor och kvinnor ökat, både i och utanför landet. Många tvingas 

till sex i utbyte mot mat och det kommer rapporter om att kvinnor och flickor "försvinner" då 

människohandel ökar i området. 

 

ActionAids arbete  

Tre av de lokala organisationer vi samarbetar med är Sphere, Insight och Girls, som alla 

fokuserar på att stödja de mest marginaliserade grupperna som kvinnor, sexarbetare och 

medlemmar i HBTQI+-rörelsen. Sedan krisens början har ActionAid och lokala 

partnerorganisationer nått ut till nästan 1,5 miljoner människor, inklusive 1 275 00 kvinnor och 

35 kvinno- och ungdomsorganisationer.  

 

Några exempel på vad insatserna lett till hittills:  

 

- 1,1 miljoner har fått nödvändiga förnödenheter som mat, hygienartiklar, mediciner samt 

trygga boenden 
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- 552 000 personer har fått information om hur människohandel kan förebyggas samt 

vilken vård och stöd överlevande av könsbaserat våld kan tillgå. 

- 78 000 människor för att få tillgång till skydd. 

 

ActionAid har talespersoner tillgängliga för att tillhandahålla den senaste informationen från den 

humanitära insatsen i Ukraina och grannländerna. 

 

 

För mer information kontakta:  

Sara Hjelm Ahlstedt, Kommunikations- och påverkansansvarig, ActionAid Sverige 

Mobil: 072 080 10 36, E-post: sara.hjelm@actionaid.org 

 

Om ActionAid 

ActionAid är en global organisation som arbetar med mer än 15 miljoner människor i flera av världens 

fattigaste länder. Vi vill se en rättvis och hållbar värld, där alla åtnjuter rätten till ett värdigt liv och frihet 

från fattigdom och förtryck. Vi har alltid ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter och trygghet, 

eftersom de ofta är mest utsatta och eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. 

mailto:sara.hjelm@actionaid.org

