Kernefortælling
Vi er lige nu vidner til en eskalerende humanitær katastrofe i Ukraine. Kampvogne ruller, og missiler tordner ned. Rædselsslagne børn og
voksne klamrer sig lige nu til hinanden og gemmer sig i kældre og beskyttelsesrum – eller flygter ud af byerne af frygt for deres liv.
Familier søger tilflugt på togstationer i ren desperation, fordi de ikke kan slippe væk.
Situationen er anspændt og farlig. Der er kampe i gaderne, og folk er bange.
Mange ukrainere har ikke vand, elektricitet og kun minimal telefonforbindelse og internet. De er bekymrede for familie og venner og
prøver desperat at komme i kontakt med dem.
Konsekvenserne er allerede omfattende, og det er de mest sårbare, som bliver allerhårdest ramt: handicappede, syge og sårede, som
ikke kan få hjælp og ikke har adgang til mad og vand. Mange har desperat brug for psykisk førstehjælp. De græder og beder om hjælp til
at komme ud af landet, og tallet stiger time for time.
Kampene har allerede krævet tusindvis af civile ofre. Og vi frygter, at flere børn og voksne vil miste livet i de kommende dage. Der er brug
for akut beskyttelse og lægehjælp til de uskyldige civile, der bliver fanget i krydsilden. Der er også brug for helt basal nødhjælp, mad, vand
og medicin til de børn og voksne, der nu har forladt deres hjem og lever på flugt.
1,5 mio. mennesker er allerede flygtet ud af Ukraine til nabolandene – af dem er over en 800.000 ankommet til Polen. Især kvinder og
børn strømmer over grænsen, hvor de trætte og bange bliver taget imod med mad, vand og legetøj til børnene, så de for en stund kan
glemme de seneste dages rædsler.
Røde Kors arbejder dag og nat og fortsætter hjælpen i Ukraine og nærområderne og ved grænserne til nabolandene – og vi bliver, så
længe der er brug for vores hjælp. Vi yder livsvigtig førstehjælp og psykisk førstehjælp. Og vi står klar med mad og vand, varmt tøj, ly og
kontantbeløb til de titusindvis af familier på flugt, samt med støtte og udstyr til hospitaler og klinikker.
Men behovet stiger for hver time. Vi har brug for din støtte for at hjælpe ofrene for krigen i Ukraine – og for at redde flest mulige liv.
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Røde Kors’ hjælpeindsats i Ukraine
Røde Kors er til stede i hele Ukraine og gør alt, hvad vi kan for hjælpe mennesker
med akut behov for nødhjælp.
Røde Kors:
- uddeler rent vand, mad og hygiejnepakker
- giver beskyttelse
- yder førstehjælp til sårede
- yder psykisk førstehjælp til bange og desperate civile
- uddeler kontantbeløb til familier på flugt
- hjælper med vandforsyning, støtte og udstyr til hospitaler og klinikker
- reparerer vital infrastruktur så som vandledninger og pumpestationer
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