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Sedan Rysslands militära attack mot Ukraina har två miljoner människor tvingats på flykt från Ukraina 

och antalet ökar varje dag. Över en miljon av dessa har flytt till Polen. Samtidigt är miljontals utsatta 

människor fast inne i Ukraina, över en miljon av dem har tvingats på flykt från sina hem.   

  

UNHCR leder arbetet med att ge skydd och koordinera hjälpinsatser för människor på flykt både i 

Ukraina och i grannländerna. Vi har varit på plats länge i Ukraina och har 115 fältmedarbetare på 

plats. Ungefär 100 medarbetare finns på plats i grannländerna.   

  

Inne i Ukraina samarbetar vi med lokala myndigheter, andra FN-organ och hundratals lokala 

hjälporganisationer. Våra huvudsakliga insatser här är just nu:   

• Vi kartlägger flyktingsituationen och identifierar trygga platser dit människor kan hänvisas.    

• Vi bygger upp och stärker mottagningscenter, platser där människor kan få tillfälligt boende, mat 

och skydd.  Här hjälper vi även till med registrering, vilket bland annat möjliggör familjeåterförening 

och tillgång till akut psykosocialt stöd.  

• I samarbete med lokala partners distribuerar vi akuta förnödenheter som filtar, matvaror, 

sovsäckar, hygienartiklar, vattendunkar och vinterkläder. Vi delar även ut presenningar och annat 

material så att människor kan reparera sina bostäder eller få tak över huvudet.     

• Vi sprider viktig information till människor på flykt, bland annat var olika typer av hjälp finns att få. 

Människor med speciella behov är prioriterade.   

• Vi ger ut kontantstöd så att flyktingar kan betala hyra för tillfälligt boende och täcka akuta behov.    

  

I mottagande grannländer ger vi stöd till de nationella myndigheterna, utifrån deras kapacitet. 

Även här samarbetar vi med andra FN-organ och hjälporganisationer.   

• Vi finns på plats vid gränsövergångarna för att hjälpa mottagarländerna att kartlägga 

flyktingströmmarna, ge information till ankommande flyktingar och att samordna nödhjälpen.  

• Vi ger stöd till att bygga upp och driva mottagningscenter. Vid dessa hjälper vi till med registrering, 

översättning, samordning, transport och logistik.    

• Vid centren sätter vi upp tält där flyktingarna får tillgång till tillfälligt boende, akut medicinsk hjälp, 

psykosocialt stöd, hjälp till familjeåterförening och distribution av förnödenheter.   

• Vi distribuerar akuta förnödenheter såsom mat, hygienartiklar, vattendunkar och kläder. Till de som 

flytt sina hem distribuerar vi även tält, liggunderlag, filtar och kaminer.   

• Vi har satt upp och bemannar hjälplinjer dit flyktingar kan ringa för information och rådgivning. Vi 

sprider också information via andra kanaler.   

• Vi ger ut kontantstöd så att flyktingar kan betala hyra för tillfälligt boende och täcka akuta behov.    

  

Varje gåva gör skillnad för sårbara familjer som befinner sig i en livsfarlig situation.  
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