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1 BAGGRUND OM UKRAINE 

Ukraine ligger i Østeuropa. Landet huser 44 millioner indbyggere og består af 24 regioner fordelt på 

lidt over 600.000 km2. Ukraine er nummer 88 ud af 189 på FN’s liste over udviklingen i alle verdens 

lande, hvilket gør landet til et de mindre udviklede lande i Europa, og siden slutningen af 2013 er 

udfordringerne blevet endnu større. 

 

I 2013 opstod der store protester, 

fordi den ukrainske regering ville 

trække sig fra en aftale om et 

tættere samarbejde med EU og i 

stedet rykke nærmere Rusland. 

Det endte med store 

demonstrationer og 

moddemonstrationer – specielt i 

det russisktalende Østukraine. 

Mere end 100 mennesker mistede 

livet, og 15.000 blev sårede. 

Konflikten er senere eskaleret, og 

sammenstød mellem lokale styrker 

og pro-russiske demonstranter og 

det ukrainske militær har gjort, at mange mennesker flygtede – nogle til nabolandene, mens andre er 

internt fordrevne i Ukraine. I dag er mere end 10.000 mennesker blevet dræbt, og 4,4 millioner civile 

er påvirkede af den aktive konflikt – 1,5 millioner af dem er internt fordrevne, der altså har forladt 

deres hjem og nu lever som flygtninge inden for landets grænser i Ukraine.  

 

Ukraine befinder sig derfor i en ustabil situation, og specielt de internt fordrevne er udsatte. I 

forvejen fungerede det sociale system meget dårligt, og konflikten har kun gjort det værre. Mange 

har ikke noget socialt netværk og bliver udsat for diskrimination – særligt i de små landsbysamfund, 

som har taget imod de mange internt fordrevne.  

 

Flygtningene er flyttet ind hos familier eller venner eller bor til lejre, men dagligdagen er præget af 

konflikter mellem forskellige grupper: Internt fordrevne og beboere i værtslandsbyerne, forskellige 

etniske grupper og forskellige politiske ideologier. Støtten til de internt fordrevne varierer, og nogle 

beboere i værtssamfundene holder de fordrevne ansvarlige for den krise, Ukraine befinder sig i. 

Mistillid, negative opfattelser og stereotyper resulterer i, at det ikke er muligt med dialog mellem de 

forskelle parter.  

 

Særligt sårbare er de mænd, som vender tilbage fra militærtjeneste, samt deres koner og familier, 

som har svært ved at blive en del af samfundet igen. Enlige ældre og forsørgere, forældreløse børn, 

mennesker med handicap, kronisk syge og sociale minoriteter bliver i stigende grad isoleret fra 

adgang til de sociale serviceydelser og jobs.  

 

De fleste internt fordrevne lider desuden af psykosociale traumer, som stammer fra konflikten og 

flugten fra kampene. Omkring 32 % af de internt fordrevne lider af posttraumatisk stress. 
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                         Kilde: FN’s Udviklingsindex 2018 

 

 

2 PROJEKTET 

Venskabsprojektet skal styrke både værtsbyer og internt fordrevne med fokus på social 

sammenhængskraft og psykisk velbefindende. Det handler konkret om at lave bedre aktiviteter for 

udsatte grupper, advokere for deres rettigheder og styrke kapaciteten hos Ukrainsk Røde Kors.  

 

Projektet skal give frivillige og medarbejdere i Ukrainsk Røde Kors flere og bedre redskaber til at 

skræddersy forløb til de flygtninge og beboere i værtslandsbyer, som har det svært og skabe et trygt 

miljø for dem, så de kan få hjælp. Det skal både mindske spændinger mellem grupperne og mindske 

risikoen for radikalisering.  

 

Samtidigt skal rettighederne for de internt fordrevne og værtslandsbyerne styrkes. Projektet vil træne 

frivillige og ansatte i at skabe opmærksomhed om rettighederne, sørge for at udsatte grupper får mere 

viden og på den måde få emnet på den politiske dagsorden. I sidste ende skal det sikre bedre 

beskyttelse for de udsatte. 

 

Arbejdet med at opbygge kapacitet hos Ukrainsk Røde Kors skal fokusere på at rekruttere og lede 

frivillige, så selskabet kan trække på en større gruppe af aktive, engagerede og veluddannede 

mennesker. Særligt fokus vil også være på de unge. De kan spille en stor rolle i forhold til at forebygge 

diskrimination, konflikt og vold samt styrke den sociale sammenhængskraft og fredelige sameksistens 

mellem fordrevne ukrainer og lokalbefolkningen i værtslandsbyer. 

2.1 Målgruppe 

Projektet fokuserer på de mennesker, som er 

blevet påvirket af konflikten i Østukraine. Det 

gælder både de internt fordrevne, som er en ny 

udfordring i det ukrainske samfund, mennesker, 

som er vendt tilbage fra militærtjeneste eller er 

sårede efter krigen og til sidst forskellige sårbare 

grupper i de landsbyer, som flygtningene 

kommer til.  

Projektet forventes at nå ud til omkring 70.000 

mennesker, som befinder sig i seks regioner på 

tværs af landet. Det drejer sig om Kharkiv i 

Østukraine, Vinnytsa, Dnipro, Poltava og Kyiv i 

den centrale del af landet og Lviv i Vestukraine. 

Landefakta Ukraine Danmark 

Landeareal 603.628 km2 42.937 km² 

Indbyggertal 44,2 millioner 5,7 millioner 

Andel af befolkningen, der bor på landet 30,8 % 12,7 % 

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling 88 ud af 189 lande 11 ud af 189 lande 

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger 8,130 USD 47.918 USD 

Befolkningsandel, der lever under FN’s fattigdomsgrænse 0,1 % - 

Forventet levealder 72,1 år 80,9 år 

Gennemsnitlig skolegang 11,3 år 12,6 år 

Mobilabonnementer per 100 personer 135,2 122,3 

Frivillige i Dnipro, Ukraine laver psykosociale aktiviteter for 

internt fordrevne familier. Foto: Nora Peter/IFRC 
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Her har projektet fokus på fire overordnede aktiviteter.  

2.2 Aktiviteter og resultater 

Fokusområde 1: Bedre organisering af frivillige i Ukrainsk Røde Kors 

 

Projektet vil støtte 15 lokale afdelinger i at rekruttere og lede frivillige samt lave aktiviteter, som 

skaber engagement. Målet er at rekruttere og træne 900 nye frivillige, mens både lokale og frivillige 

ledere skal deltage i videns- og erfaringsudveksling med andre Røde Kors afdelinger.  

 

Fokusområde 2: Træning i at hjælpe udsatte grupper 

 

400 medarbejdere og frivillige skal undervises i psykosocial hjælp, psykisk førstehjælp og 

konfliktløsning. Særligt fokus vil være på de unge og styrke deres viden inden for emner som anti-

diskrimination og respekt for blandt andet forskellighed, interkulturel dialog, køn, forebyggelse af vold, 

social inklusion og ikke-voldelig kommunikation. 

 

Fokusområde 3: Bedre psykosocial hjælp og 

aktiviteter, som styrker den sociale 

sammenhængskraft 

 

Projektet er målrettet 20.000 udsatte personer, 

som bliver tilbudt en række konkrete aktiviteter: 

• Psykosocial hjælp, når de skal på 

hospitalet.  

• Støttegrupper for tidligere soldater eller 

sårede efter krigen. 

• Besøg på rehabiliteringscentre for børn og 

sårede og hjemvendte soldater. 

• Aktiviteter, som kan forbedre samarbejdet 

mellem skoler og forældre og børn. 

• Familier kan deltage i spil, støttegrupper, kunstundervisning, udendørsevents, skovture og 

teambuilding. 

 

Omkring 10.000 mennesker bliver desuden inddraget i de aktiviteter, som skal styrke 

sammenhængskraften og reducere spændinger og vold mellem de forskellige grupper i samfundet. 

Her er der igen fokus på unge, og 800 unge og frivillige vil få undervisning i konfliktforebyggelse. 

 

Fokusområde 4: Øget promovering af rettigheder til de mest udsatte grupper 

 

Projektet skal styrke værktøjerne hos 100 udvalgte medarbejdere og frivillige, så organisationen 

bliver bedre til at beskytte de mest sårbare grupper. Det indebærer undervisning og støtte til at 

producere rapporter og events, som skal promovere udsattes rettigheder og overholdelsen af 

humanitære principper i Ukraine. Samtidigt skal projektet arbejde på at gøre information om 

rettighederne mere tilgængeligt for både internt fordrevne og beboerne i værtssamfundene. 

 

 

Frivillige i Dnipro, Ukraine laver psykosociale aktiviteter for 

internt fordrevne familier. Foto: Nora Peter/IFRC 
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3 VORES PARTNERSKAB MED UKRAINSK RØDE KORS 

Ukrainsk Røde Kors er den største humanitære organisation i Ukraine med 25 regionale afdelinger og 

300 distrikter. Samlet har selskabet 800 medarbejdere og 3.000 frivillige med den største afdeling i 

hovedstaden Kiev. Siden konflikten eskalerede, har Røde Kors i Danmark støttet det ukrainske 

selskab i tæt samarbejde med Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og Det Internationale 

Røde Kors Forbund (IFRC). 

 

Samarbejdet startede i 2014, hvor forskelligt ukrainsk personale blev uddannet i at give psykosocial 

hjælp til udsatte og ramte familier. Siden 2014 har Røde Kors i Danmark haft en permanent delegat 

placeret i Kiev og arbejdet med at opbygge kapaciteten. Fokus er forsat på unge, frivillige og 

udvikling af selskabet generelt, så Ukrainsk Røde Kors bedre er i stand til at hjælpe udsatte 

målgrupper. Desuden er der givet støtte til uddeling af mad i otte forskellige lokale afdelinger. I 2018 

har Røde Kors i Danmark udvalgt Ukraine som et prioritetsland og forstærket samarbejdet med start i 

2019. Det handler blandt andet om katastrofeberedskab, katastrofeforebyggelse og humanitær hjælp 

til frontlinjen. 

 

4 STØTTEBEHOV I 2019-2022 

Projektets hoveddonor er DANIDA, som har et strategisk partnerskab med Røde Kors, men de 

økonomiske bidrag fra afdelingerne i Danmark er helt essentielle for, at projektet kan gennemføres.  

 

Tabellen nedenfor viser det forventede behov for støtte, som vi ansøger om fra afdelingerne i Dansk 

Røde Kors.  

 

2019 2020 2021 2022 

795.000 kr. 1.220.000 kr. 1.220.000 kr. 1.220.000 kr. 

 

 

5 BAG OM VENSKABSPROJEKTERNE 

Med venskabsprojekterne er det muligt for din afdeling at støtte det internationale udviklingsarbejde, 

der gennemføres af Røde Kors i Danmark og partner Røde Kors/Halvmåne selskab.  

 

I 12 af Røde Kors i Danmarks partnerskabslande er der venskabsprojekter, som din afdeling kan 

støtte. Alle venskabsprojekter godkendes af den internationale chef i Røde Kors i Danmark. I 

udvælgelsen lægges der vægt på, at hele projektporteføljen i et land og i en region hænger godt 

sammen. Der tages hensyn til, hvilke områder og lande der er prioriteret i Røde Kors i Danmarks 

internationale arbejde, samt adgang til anden donorstøtte i de enkelte områder. Til trods for store 

behov i landene, hvor Røde Kors i Danmark arbejder, er alle projekter ikke nemme at få donorers 

støtte til.    

 

De 12 venskabsprojekter har lige stort behov for bidragene fra afdelingerne, da bidragene 

medfinansierer projekternes planlagte aktiviteter for sårbare lokalbefolkninger.  
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Hvilken forskel gør vores støtte?  Hvilket venskabsprojekt skal vi vælge? 

 

Jeres støtte bidrager til:  

• At nå flere sårbare mennesker ude i verden.  

• At sikre det økonomiske fundament for Røde 

Kors i Danmarks udviklingsprojekter.  

• At Røde Kors i Danmark kan igangsætte 

større projekter med andre donorer, hvor det 

kræves, at Røde Kors i Danmark selv 

bidrager til finansieringen.  

• At Røde Kors i Danmark kan have fokus på 

udvikling af lokalafdelinger og frivillige, der er 

vigtige i Røde Kors bevægelsens tilgang til 

udvikling.  

  

  

Alle venskabsprojekter har behov for støtte. Følg derfor 

afdelingens interesse for en bestemt region, 

modtagergruppe eller tema.  

 

Få input fra Afdelingernes Internationale Arbejde på 

Landskontoret. Skriv en mail til os på aia@rodekors.dk, 

ring til os eller inviter os ud til et oplæg på 

bestyrelsesmødet, i butikken eller ved 

generalforsamlingen, hvor vi kan fortælle mere om 

venskabsprojekterne. 

 

 

Vi vil gerne støtte - hvad nu? 

  

Tak for støtten! 

 

• Kontakt Afdelingernes Internationale Arbejde 

på aia@rodekors.dk 

• I mailen kan I med fordel skrive: 

1. Navn på jeres afdeling 

2. Hvilke venskabsprojekter I ønsker at 

støtte 

3. Hvilket beløb I ønsker at støtte med 

• Betaling foregår ved en faktura, I får tilsendt, 

når I har tilkendegivet, hvilket projekt I 

ønsker at støtte. 

 

  

• Bestil venskabsplakater til jeres butik inde i 

frivilligshoppen på Mit Røde Kors. 

• Følg med i nyhederne fra venskabsprojekterne 

under mitrødekors.dk/venskabsnyheder. 

• Inviter en foredragsholder på besøg, der kan 

fortælle om venskabsprojektet. I finder en 

foredragsholder på rødekors.dk/foredragsholder. 

 

mailto:aia@rodekors.dk
mailto:aia@rodekors.dk
https://mitrodekors.dk/venskabsnyheder
https://www.rodekors.dk/foredragsholder

