Resolusjon – Ukrainasituasjonen 2022
Østfold Røde Kors skal være tilstede for de som trenger oss mest, og siden 24. februar har vi sett at
Ukrainske flyktninger trenger bistand fra oss. Europa er nå rammet av en flyktningkrise man ikke
har sett siden 2. verdenskrig. UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) har estimert at så mange
som 6,5 millioner mennesker er internt fordrevne og 3,7 millioner mennesker har måtte flykte fra
landet.* Disse tallene vokser daglig, og det gjør at vi i Røde Kors er nødt til å stille opp i en tid
fremover, med økt fokus på migrasjonsaktiviteter og integreringsarbeid i distriktet vårt.
Å komme til et nytt land kan by på store utfordringer hvor integrering vil bli en av våre viktigste
oppgaver, og det er nettopp her vi kan dekke store humanitære behov gjennom våre aktiviteter,
hvor vi tilbyr og setter opp positive relasjoner i lokalmiljøene. Det gjør vi gjennom å bidra til god
språkkompetanse, sosiale nettverk og ikke minst trygg oppvekst for alle barn og unge i vårt distrikt.
Østfold Røde Kors' årsmøte vil med dette sikre at distriktet har nødvendige ressurser for å sikre
rekruttering og opplæring innenfor alle våre eksisterende aktiviteter, samt starte relevante
aktiviteter etter behov i våre lokalsamfunn. Vi vil også sørge for å finansiere dette av egne midler
over en toårsperiode for å sikre rask iverksettelse av aktivitet men også for å sikre at vi har
muligheten til aktiviteter og tiltak som vil være bærekraftig driftet over tid.

Østfold Røde Kors forplikter seg derfor til å






Avsette 2 000 000 av egne midler til opprettelse, gjennomføring og sikring av aktiviteter
relatert til dette arbeidet over en toårsperiode.
Sørge for at opprettede tiltak og aktiviteter driftes på en slik bærekraftig måte at de vil
være driftsmessig selvstendig og enkle å overta av lokalleddet hvis disse opprettes på
distriktsleddet.
Ruste opp rekruttering, opplæring og mottak av nye frivillige innen våre eksisterende
aktiviteter.
Evaluere og rapportere på opprettede tiltak til årsmøtet som avholdes i 2024.

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623da5894/month-since-start-war-quarter-ukraines-population-displaced.html*

