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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 
”Jag ville ropa så att hela världen hörde! Skrika av rädsla för min stad, mina vänner och min 

familj… Jag hoppas att ingen annan någonsin behöver uppleva dessa hemska känslor!  
Jag vill ha fred i världen!” 

/Ljuba, 11 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. 
Det sker i samband med en aktion för solidaritet med Donbass barn som hålls utanför FN:s 
högkvarter i New York. Samtidigt framförs krav om att Ukraina och deras partners stoppar 
kriget mot folkrepublikerna Donetsk och Luhansk (DNR resp. LNR). 
Idag uppmärksammar Aktivister för fred att Ukraina systematiskt kränker de mänskliga 
rättigheterna.  
Den senaste veckan har Ukrainska styrkor beskjutit DNR 10 603 gånger. 28 städer och byar har 
träffats. Det är enbart i folkrepubliken Donetsk.  
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. Antalet skadade civila beräknas till mellan 6 000 och 
7 000. Den verkliga siffran är okänd. Utöver det tillkommer ett okänt antal som saknas. 

Under oktober 2016 registrerades åtta gånger fler civila offer i DNR och LNR 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.  
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Parallellt har FN och flera internationella organisationer länge påtalat att de stridande parterna 
opererar i civila områden utan återhållsamhet vilket resulterar i att skolor, förskolor, sjukhus 
och bostäder förstörs eller skadas varje dag. Barn saknar en skola att gå till och det råder akut 
brist på läkemedel och sjukvårdsmaterial. Infrastruktur för vatten, gas och el träffas ständigt. 
Jordbruksmark är obrukbar p.g.a. minor och icke-detonerad ammunition. 2,9 miljoner saknar 
tillgång till tjänligt vatten och 1,5 miljoner upplever osäkerhet rörande livsmedelsförsörjning. 
290 000 bedöms vara i akut behov av humanitära insatser. Viss hjälp når fram via t.ex. FN, 
Ryssland och lokala initiativ runt om i världen. Under 2016 är endast 28% av FN:s humanitära 
insatser i konfliktområdet finansierat. Folket har svårt att överleva. 

Internflyktingar - september 2016 var 1 696 697 varav 235 667 barn registrerade - saknar 
anställningstrygghet, bostad och socialt stöd. Enligt beslut i parlamentet (Rada) har inga 
utbetalningar av pensioner och andra sociala ersättningar skett till folkrepublikerna sedan slutet 
av 2014. Varje dag erfar minst 25 000 begränsningar i sin rörlighet då de under hemska 
förhållanden passerar över kontaktlinjen genom en av de fem fungerande gränsövergångar som 
har mycket begränsade öppettider och som utsätts för beskjutning. Omkring 1,1 miljoner har 
sökt asyl utomlands varav ca. 70% har gjort det i Ryssland. 

OHCHR säger att effekten på den mänskliga rättigheterna kräver att Minskavtalet 
implementeras fullt ut. Ukraina kränker mänskliga rättigheter och inskränker yttrandefriheten 
systematiskt. Det sker med statligt stöd och med högerextrema grupper som medhjälpare.  

Aktivister för fred kräver att Sverige som i år firar världens äldsta tryck- och 
yttrandefrihetsförordning (250 år 2 december 2016) och som vid årsskiftet 2016-2017 blir 
medlem i FN:s säkerhetsråd sätter press på regeringen i Kiev att leva upp till Minskavtalet. Vi 
kräver att Sverige står upp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i hela världen.  

Om Internationella Dagen för Mänskliga Rättigheter 
Sedan 1950 uppmärksammas Internationella Dagen för Mänskliga Rättigheter den 10 
december. Detta datum 1948 antog FN:s generalförsamling deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna. I år uppmanar FN alla att idag stå upp för någons rättigheter. De säger att bristande 
respekt för grundläggande mänskliga rättigheter fortsätter att vara utbrett i hela världen. 
Extremistiska rörelser utsätter folk för fruktansvärt våld. Meddelanden om intolerans och hat 
som bygger på rädsla sprids. De human värdena attackeras och vi måste alla stå upp för våra 
gemensamma värden. Överallt kan vi göra skillnad. Det är tid att vi - folket - tar ställning för 
mänskligheten. Det börjar med dig och mig. Bryt t.ex. tystnaden om Ukraina. 


