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Bakgrund och problemformulering
Rysslands invasion av Ukraina skakade om oss alla i grunden och insikten om att
människor skulle behöva fly sitt land, lämna sina hem, släkt och vänner för att söka
skydd i andra länder, gjorde att Soroptimister i Sverige ville ta ett samlat grepp för att
kunna ge ukrainska flyktingar, primärt kvinnor och barn, ett adekvat och
behovsanpassat stöd. Vi har sett miljontals kvinnor och flickor tvingas lämna den
väpnade konflikten i Ukraina och i sina försök att nå säkerhet löpa stor risk att utsättas
för människohandel. Det vill vi förhindra.
I samarbete med den europeiska federationen, andra soroptimistklubbar och unioner i
Europa, vill vi bidra till att skapa trygghet för kvinnor och barn i Sverige och i andra
länder där de söker skydd. Vi vill mildra lidandet och förhindra att de utsätts för våld och
övergrepp. Vi planerar för och bidrar till ett effektivt mottagande och integration i det
svenska samhället.
Vi vill ge kvinnor och deras barn stöd utifrån deras specifika behov, upplysa dem om och
bevaka deras rättigheter samt motverka riskerna för människohandel.

Syfte:
Projektets övergripande syfte är att ge ukrainska kvinnor och barn behovsanpassat stöd,
mildra deras lidande samt tillvarata deras rättigheter. Detta gäller oavsett var de
befinner sig, i Ukraina som interna flyktingar, i angränsande länder, på väg i eller under
vistelsen i Europa eller i vårt land. Vi har som mål att bidra ekonomiskt och
resursmässigt till de insatser som soroptimister utför i Ukraina, i länder vid
gränsområdena till Ukraina och i Sverige.
Vidare ansluter sig de svenska soroptimisterna till den federationstäckande kampanjen
”Be aware of human trafficking”, som bedriver påverkansarbete samt sprider
information om kvinnors och barns rättigheter och utsatthet i krigets spår, i syfte att
förhindra deras exploatering i mottagarländerna, inklusive i Sverige.
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