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Tilanne Ukrainassa
• n.12 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa
• 4,215,047 pakolaista paennut muihin maihin
• 869 koulua tuhoutunut, 158 lasta kuollut
• n. 374,535 pakolaista saapunut Unkariin, n. 50% lapsia
• Kriisin alkuvaiheessa keskitytään perustarpeiden
täyttämiseen:
•

Turva, ruoka, lämpö, vaatteet ja hygieniatarvikkeet

•

Tuetaan oppimisen jatkumista

•

Sodan sytyttyä KUA ja HIA jakanut 463 tonnia ruokaa,
vettä ja lääkintätarpeita Ukrainassa ja Unkarissa

•

Tavoitettu 35 302 ihmistä tähän mennessä

•

Kriisivaihe ei kuitenkaan jatku ikuisesti – katse tulevaan

Unkari – tähän
mennessä
• ‘Siirtymäkeskuksissa’ ruokaa ja
vettä, lepoa, psykososiaalista
tukea, terveydenhuolto, pääsy
internettiin (koulu), apua
jatkokuljetuksen ja
pitkäaikaismajoituksen etsintään
• Urheilustadionin majoituksessa
tuettu viime viikon aikana 2470
pakolaista

• Yhteistyö Unkarin Luterilaisen
kirkon kanssa 12 majapaikan
tukemisessa jatkuu
• Lisäksi lapsiystävälliset tilat

Ukraina – tähän mennessä
• Maaliskuussa tavoitettu 12.675 ihmistä
• 28 tonnia ruokaa, 11,5 tonnia
hygieniatarvikkeita, 1,7 tonnia lasten
tarvikkeita

• Huhtikuussa jaettu jo 76 tonnia lisää
ruokaa ja hygieniatarvikkeita
• Tuettu pakenevia ihmisiä maan sisällä
esim. majoituksen löytymisessä, matkan
jatkamisessa, ruoan ja vaatteiden
saamisessa jne.
• Tuettu online-kouluun pääsemisessä

Koulun monet
tehtävät
Kriiseissä koulu nähdään henkiä
pelastavana toimintana
•
•
•
•

•
•
•

Rutiinit luo turvaa
Normaaliuden tunne - toivo
tulevasta
Lastensuojelu
Terveyden ja hygienian
edistäminen
Kouluruokailu
Vanhempien tuki, mahdollista
hoitaa asioita/käydä töissä…
Psykososiaalinen tuki

KUA – koulutus kriiseissä
KUA:n erityisosaamista: 9 eri maassa, 3 eri maanosassa, koulutus kriiseissä –hankkeita
Ugandassa KUA koordinoi yhdessä Opetusministeriön ja YK pakolaisjärjestön kanssa koko
maan kattavaa koulutus kriiseissä- työryhmää jo neljättä vuotta
Mukana kansainvälisissä verkostoissa kehittämässä yhteisiä toimintamalleja, -raameja ja
standardeja
Vuonna 2020 tavoitettiin 351,000 lasta ja nuorta laadukkaalla esi-ja alkuopetuksella sekä
peruskoulutuksella kriiseissä

Mitä seuraavaksi?
Koordinoidaan yhdessä YK-toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa
• Tärkeää ymmärtää mitä tarpeita ja missä ja kuka toimija ottaa hoitaakseen
• Hyödynnetään erikoisosaamista – KUA:ssa esim. oppiminen kriiseissä,
psykososiaalinen tuki

Ukrainan online-kouluun pääsyn tukeminen
Lapsiystävällisten tilojen toiminnan kehittäminen (esim. kerhotoiminta)
ja tilojen määrän kasvattaminen Unkarissa

… jatkuu…
Kumppani on pieni toimija, jolla nyt suuri tehtävä
• Tuemme henkilöstöresursseilla
• Tieto-taidolla jota KUA:ssa on esim. kehittämällä kumppanin toiminnan sisältöä, koulutus-kriiseissä
osaamista jne. yhdessä

Valmistellaan kartoitusmatkaa Ukrainaan:
• missä kaupungeissa ja mitä toimintaa KUA kasvattaa / aloittaa, pääpaino koulutussektorilla

Kartoitetaan Ukrainassa paikallisia kumppaneita, varsinkin koulutussektorilta, yhteistyöhön

Perustarpeita ei unohdeta
• Pakolaisia tulee vielä, tarve ruoalle, vaatteille jne. jatkuu

