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STÅ	  UPP	  FÖR	  MIGRANTERS	  OCH	  INTERNFLYKTINGARS	  RÄTTIGHETER	  

 
Folk	  passerar	  Majorsk	  gränspostering	  på	  väg	  in	  i	  
DNR,	  14	  december	  2016.	  Foto:	  Patrick	  Lancaster	    

Med ca. 1.7 miljoner registrerade internflyktingar (IDP) ligger Ukraina - efter Syrien, Jemen, och Irak - 
på plats fyra i världen över det högsta antalet IDP. Till det kommer över 1 miljon som sökt asyl i andra 
länder varav en övervägande majoritet - närmare 700 000 - gjort det i Ryssland. Ytterligare andra bor 
hos släkt och vänner utan att registrera sig som flyktingar. 
IDP som valde att flytta till den regeringskontrollerade sidan av kontaktlinjen upptäckte snart	 att deras 
kompetens inte var efterfrågad vid den nya bostadsorten. Augusti 2016 rapporterade OSSE att 
internflyktingar p.g.a. sin härkomst nekats anställning, blivit uppsagda samt erhållit lägre lön med sämre 
arbetsvillkor. De har även mötts med misstänksamhet, hot och våld från lokalbefolkningen då de 
konkurrerar om samma arbetstillfällen i ett samhälle med hög arbetslöshet. FN rapporterar att folk börjat 
flytta tillbaka till sina artilleriskadade hus i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DNR och LNR) 
p.g.a att de inte har råd med hyrorna i städerna på den andra sidan kontaktlinjen. 
I slutet av 2014 ställde den ukrainska regeringen in betalningar till och drog sig officiellt tillbaka från 
DNR och LNR. Uppemot 600 000 IDP som bor kvar i DNR och LNR är tvingade att i en mycket krånglig 
byråkrati först ansöka om passertillstånd över kontaktlinjen och sedan med fara för sitt liv ta sig över 
kontaktlinjen för att ansöka om hjälp från samma regering som tagit ifrån dem deras försörjning och 
som slutat betala ut medel för skola, vård och omsorg. Parallellt uppges t.ex. att minst 2 av 5 skolor i 
DNR och LNR är skadade eller förstörda av kriget. Industrier som redan drabbats av nedskärningar har 
förstörts. Överlag lever folket under omänskliga förhållanden; 2,9 miljoner saknar tillgång till tjänligt 
vatten och 1,5 miljoner upplever osäkerhet rörande livsmedelsförsörjning.  
Varje dag passerar mellan 25 000 och 35 000 över kontaktlinjen i Donbass. En övervägande majoritet 
är internflyktingar som tvingas resa. De reser till och från arbetet. De reser även från folkrepublikerna 
för att hämta ut pengar och eventuell ersättning från den ukrainska regeringen samt uppsöka 
administrativa enheter inklusive sjukvård och för att handla. De som kämpar för att upprätthålla 
kontakten med familj och vänner reser till folkrepublikerna. Dit reser även de som ser till sina hem; hem 
som oftast är förstörda av artilleribeskjutning. 
Chaloka Beyani, FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter för IDP, uppmanade i september 
2016 den ukrainska regeringen att intensifiera sina ansträngningar för att skydda IDP:s rättigheter:  

”IDP måste kunna få sina pensioner och sociala utbetalningar oavsett var i landet de befinner sig.”  
Aktivister för fred kräver i samband med FN:s Internationella Migrationsdag att Sverige, som vid 
årsskiftet 2016-2017 blir medlem i FN:s säkerhetsråd, sätter press på regeringen i Kiev att leva upp till 
Minskavtalet. Vi kräver också att Sverige skriver under, ratificerar och följer konventionen om 
migrantarbetares och deras familjemedlemmars rättigheter.  
18 december 1990 antogs en konvention som erbjuder migranter och deras familjer bl.a. skydd mot 
slaveri, rätt till skydd av egendom, skydd mot våld och övergrepp, rätt till identitetshandlingar och skydd 
mot kollektiv utvisning. Varken Sverige eller något annat EU-land har undertecknat denna konvention. 


