
 
Utgivet	  av	  Aktivister	  för	  fred	  i	  samband	  med	  Internationella	  Dagen	  för	  Mänskliga	  
Rättigheter	  2016.	  Aktivister	  för	  fred	  finns	  på	  Facebook:	  
https://www.facebook.com/aktivisterforfred/	  	  

STÅ	  UPP	  FÖR	  FOLKET	  I	  DONBASS	  OCH	  	  
DERAS	  MÄNSKLIGA	  RÄTTIGHETER	  IDAG!	  

	  
Hjälp	  civila	  offer	  i	  Donbass	  -‐	  Gör	  något	  du	  också!	  	  

Sprid	  information!	  	  

Skicka	  ditt	  bidrag	  via	  Sankt	  Georgsbandet	  

Bankgiro-‐nummer:	  587-‐3948	  
	  

”Det	  fanns	  inget	  lyse,	  inget	  vatten.	  Jag	  var	  tvungen	  att	  gå	  till	  Roskoshnoye	  	  (strax	  utanför	  
Luhansk)	  för	  att	  hämta	  vatten.	  Det	  var	  skrämmande.	  Under	  den	  första	  månaden	  sov	  jag	  inte.	  

Om	  natten	  kramade	  jag	  min	  katt	  och	  grät.	  Kissen	  var	  också	  rädd.”	  
/Daniel,	  12	  år	  

	  

Sedan	  juni	  2016	  har	  ungdomsorganisationer	  i	  Donbass	  samlat	  in	  hundratals	  brev	  från	  barn	  
och	  tonåringar	  om	  deras	  erfarenheter	  av	  kriget	  och	  blockaden	  som	  införts	  mot	  Donbass.	  Idag	  
10	  december	  på	  Internationella	  Dagen	  för	  Mänskliga	  Rättigheter	  överlämnas	  dessa	  brev	  till	  
FN.	  

Aktivister	  för	  fred	  uppmärksammar	  idag	  att	  Ukraina	  systematiskt	  kränker	  de	  mänskliga	  
rättigheterna.	  

Enligt	  FN:s	  råd	  för	  mänskliga	  rättigheter	  (OHCHR)	  har	  9	  758	  dödats	  och	  22	  779	  skadats	  från	  
mitten	  av	  april	  2014	  till	  1	  december	  2016.	  Den	  verkliga	  siffran	  är	  okänd.	  

Under	  oktober	  2016	  registrerades	  åtta	  gånger	  fler	  civila	  offer	  i	  Östra	  Ukraina	  jämfört	  med	  i	  
de	  områden	  som	  kontrolleras	  av	  den	  ukrainska	  regeringen.	  OHCHR	  menar	  att	  civila	  som	  
stannat	  kvar	  är	  särskilt	  utsatta	  och	  riskerar	  att	  skadas	  eller	  dödas.	  	  

2,9	  miljoner	  saknar	  tillgång	  till	  tjänligt	  vatten,	  1,5	  miljoner	  upplever	  osäkerhet	  rörande	  
livsmedelsförsörjning	  och	  minst	  2,8	  miljoner	  är	  på	  flykt	  till	  andra	  delar	  av	  Ukraina	  och	  
Ryssland.	  	  

Under	  2016	  är	  endast	  28%	  av	  FN:s	  humanitära	  insatser	  i	  konfliktområdet	  finansierat.	  Folket	  
har	  svårt	  att	  överleva.	  


