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Hjelpebeov for Ukraina - agenda

1. Ukraina. Stort land. Hvor? 

2. Store ødeleggelser

3. Enormt mange på flukt

4. Utdeling av helseutstyr

5. Hjelpebehov

6. Umulig å bygge opp nok boliger til vinteren

7. Modell for å hjelpe Ukraina



Besøkt delvis frigitte områder rett ved krigssonen

Tjernihiv-provinsen -  
1 million rammet

Kharkiv-provinsen og 
nærområder  
2,6 millioner rammet

Byen Izium i 
Kharkiv-provinsen - 
46.000 innyggere 

Hundrevis av byer og 
steder som Izium

Tjernihiv

Kharkiv



Steder for russisk uttrekking og tap i mai og september



Norsk-Ukrainsk dugnad i Buskerud og nær Ålesund



Kjørt avstand tilsvarer Stavanger - Oslo daglig i 15 dager

● Hundrevis av kilometer på vaskebrett
● Hyggelige folk hvor de fleste ikke kan engelsk
● Avgjørende med å ha kjentmann og lokale kontakter på plass før 

avreise



Møter med lokale hjelpeorganisasjoner og myndigheter i by og region

Yana fra Perechyn. Kontakt til hjelpeorganisasjon  vest i Ukraina Lendene personer i Tjernihivi by og region i Ukraina



Store ødeleggelser i frigitte områder

Tjernihiv-provinsen -  
1 million rammet

Kharkiv-provinsen og 
nærområder  
2,6 millioner rammet

Byen Itzium - 46.000 
innyggere



Noen intrykk av ødeleggelser



Ødeleggelser i tall bare i regionen Tjernihiv



Enormt mange på flukt

● 7,7 millioner personer er til andre land i 
Europa (tall fra 19. oktober). 

● Mer enn 6,9 millioner er interne flyktninger i 
landet (siste oppdatert 13. september) Kilde: 
https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html 

https://www.google.com/url?q=https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html&sa=D&source=editors&ust=1667424626327989&usg=AOvVaw3o0MipZ7rfnTBoUD76jMsw


Taktisk bombing   ---   Stor forsvarsvilje



Utdeling av mat og helseutstyr



Umulig å bygge opp nok boliger til vinteren





Hjelpekolonner med lokale helter som står i situasjonen



Feltkjøkken, vinterklær og mye utstyr står på lager i Norge



Stor bil til varetransport



Få igang folkefinansiering på nett



Logistikk for å koble hjelpeutstyr, organisasjon og transport

Yana fra Perechyn. Kontakt til hjelpeorganisasjon  vest i Ukraina Lendene personer i Tjernihivi by og region i Ukraina



Høy risiko - Noen minneord for Dmitry Konstantinov



Modell for å hjelpe Ukraina - Forslag til NUUG og NUUG F

1. Det står mye ubrukt utstyr som kan brukes til nødhjelp i Ukraina. F.eks. har 
Drammen 40 sykehussenger stående på lager

2. Hjelpevennskap kommune til kommune/by til by. Andre kommuner kan også få 
muligheten til å hjelpe mer når de hører på praktiske løsningene som 
gjennomføres i Drammen.

3. Man må få etablert og skaffe finansiering til flere kolonner med hjelpetransporter 
da man har skaffet frem feltkjøkken, ni småkjøkken og mye annet. 

4. Formidling, organisering og innsamling. Vi må øke formidlingen av hvordan 
hjelpen organiseres og kommer fram. Dette i sosiale medier og gjennom formelle 
og uformelle kanaler. Her trengs en solid innsats framover i muligens et halvt år. 


