
Stockholm i början av augusti 2022 
 
Kära PRO Global-medlem, 
 
I skrivande stund går Rysslands angreppskrig i Ukraina in i sin sjätte månad. I 
detta brev vill vi ge en kort uppdatering över läget nu för äldre i Ukraina, samt om 
PROs insamling. 
 
Enligt svenska mediakällor har uppmärksamheten kring kriget börjat dala, trots 
att nära 7 miljoner människor har flytt över Ukrainas gränser till andra länder och 
att över 8 miljoner är flyktingar inom sitt eget land. Cirka 60 % av dessa internflyk-
tingar är kvinnor och många är äldre personer. Krigets fasor och vidrigheter forts-
ätter och Ryssland har trappat upp sina anfall och förstörelseaktioner på många 
håll, inte bara i öster men även i andra delar av landet. I senaste informationsbrev 
vi fick alldeles nyss från vår systerorganisation Tyrbota, är situationen inte bara 
fortsatt mycket svår för äldre utan den har förvärrats ytterligare. Det framgår 
också i brevet hur viktigt det är att vi tänker alltjämt på dem och att vi fortsätter 
att stödja de äldre på alla de sätt vi kan. Tyrbotas bidrag genom frivilliga aktioner 
är inte bara viktiga men även livsavgörande för många äldre, som många gånger 
saknar annat stöd. Tyrbotas föreståndare Galina Poliakova skriver: ”It is so im-
portant to feel support and sympathy from our friends.”   
 
Vi har skrivit tidigare att ungefär 60% av Ukrainas befolkning är 60 år eller äldre. I 
en nyligen utgiven studie om internflyktingar från PROs partner och internation-
ella medlemsnätverket HelpAge International (HAI), framgår att äldre utgör en be-
tydande del av dessa internflyktingar (Needs of Older People in Ukraine, June 
2022), www.helpage.org ). Studien består av ett omfattande intervjumaterial, där 
syftet är att synliggöra dessa äldres behov, men också att framhäva deras intres-
sen, röster och rättigheter när det gäller att delta i och få aktivt stöd från bl a de 
humanitära organisationer som är verksamma i landet. Effekterna av kriget har in-
neburit att nära 40% av äldre internflyktingar gått miste om sina små pensioner 
och annan socialt och ekonomiskt stöd. Samtidigt uppgav 70% (!) av dessa äldre 
att de inte konsulterats och sällan omfattats av kartläggningar som görs av de hu-
manitära organisationerna på plats. 
 
HelpAge International har varit verksam i Ukraina sedan 2014 när Ryssland ocku-
perade Krimhalvön. HAI och dess medlemmar i Ukraina inklusive Tyrbota noterar 
de många utmaningar som de äldre kämpar med. Det handlar om deras hälsositu-
ation, rörlighetsproblem och brist på säkerhet och stöd. Verksamheten går ut på 
att förse dem med mat, vatten och andra förnödenheter, samt mediciner och sani-
tetsartiklar. Den omfattar bl a även distribution av käppar och andra hjälpmedel 
för att öka äldres rörlighet. Demenssjukdomar bland äldre ökar. HAIs och Tyrbotas 
besök till enskilda och grupper av äldre på trygga platser bidrar till att bryta en-
samheten, isoleringen och att bekämpa psykisk stress och ångest.  
 
Enligt svenska medier är Sverige bland de största givarna till UNHCR, Röda Korset 
och andra humanitära organisationer för Ukraina. Vi ger alltså mest i världen och 
har hittills gett c:a 1,4 miljarder kronor till olika organisationer inklusive från före-
tagen som bidragit med över 400 miljoner. Detta är imponerande men det är 
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oklart huruvida medlen kan bidra till ett långsiktigt stöd. Det är också en mycket 
liten del av bidragen som går direkt till äldre människor. Några viktiga frågor att 
ställa är t ex om stödet till Ukraina sker på bekostnad av stöd till utsatta människor 
i andra kriser i välden, samt hur vi kan agera för att synliggöra de äldre i dessa? 
 
Den insamling som PRO gör för stöd direkt till äldre i Ukraina har hittills fått in 
över 100 000 kronor från föreningar och enskilda individer. Detta är mycket gläd-
jande och uppskattas stort. I denna artikel som återfinns på PRO Pensionärens 
hemsida ges en summering av bidragen hittills: 
 
https://propensionaren.se/manga-bidrag-till-pros-insamling-for-ukraina/ 
 
PRO Global som förening har bidragit till insamlingen med 2000 kr, som motsvarar 
c:a 23 kronor per medlem och drygt 11% av föreningens budget. Vi vet också att 
flera medlemmar även bidragit som individer. 
 
Vi avslutar med att önska alla en fin fortsatt sommar. Vi ses till hösten och åter-
kommer med nästa medlemsbrev i september. 
 
 
Bästa hälsningar, 

Styrelsen 

 
E-post: global@pro.se 
 
Hemsida: https://pro.se/global 
 
Facebook: https://www.facebook.com/PROglobal/?ref=bookmarks 
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