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Ukraina: Krigen, befolkning, sårbare grupper
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Kort historikk

• 2013/14: Maidan revolusjonen – Janukovitsj avsatt
• Annektering av Krim mars 2014
• 2014: pro-russiske separatister gjør opprør øst i Ukraina
• 2014-2022: Krig i Donetsk og Luhansk
• 2021: Troppeoppbygging langs grensen til Ukraina og i Hviterussland
• Februar 2022: Russland anerkjenner Donetsk og Luhansk som egne stater



www.landinfo.no

Invasjonen

• 24. februar: Russland angrep Ukraina fra tre sider - nord, øst og sør. Enorme 
ødeleggelser, særlig i regionsentrum.
• OHCHR: 3500 sivile ofre (1400 døde og 2000 skadde). Store mørketall, tallet trolig 

mye høyere
• Humanitær situasjon: Verst i områder med store krigsødeleggelser Donetsk og 

Luhansk (øst), Mariupol (sør) og Chernihiv (nord)
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Flyktninger

• Antall: 11 millioner +
• Både internflyktninger og flyktninger som reist ut (7 millioner internt og 4,2 

millioner ut av landet per 6.4.2022)
• Allerede ca. 1 million internflyktninger fra 2014 (Donbass og Krim)
• Over halvparten av landets barnepopulasjon har blitt forflyttet (Unicef)
• 82 % ikke planer om å flytte ut av landet i nærmeste fremtid (undersøkelse 

slutten av mars, NIBR/Oslo Met)
• Flest kvinner endret bosted, eldre flytter mindre på seg
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Befolkning
• Aldersammensetning: 

• Barn -> 7,5 mill.
• 18 + -> 34 mill. (hvorav 10 mill. er 60 +)

• Fødes 1,2 barn per kvinne

• Levealder: 77 år kvinner, 67 år menn 
• Arbeidsledighet: 9 % (2021), kvinner: 7 % (15 til 70 år)

• Fattigdom: 45 % lever på eller under den nasjonale fattigdomsgrensen. 

• Rundt 70 % bor i byer
• Helse: Ganske gode helseindikatorer (MSF), men TB, hiv, livsstilssykdommer ganske utbredt 
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Barn og barnevern
• Ukraina har det største antallet barn i statlig barnevern i Europa

• Ca 100 000 barn i 700 statlige barnehjem, internatskoler, mv.

• Finnes andre ordninger: fosterhjem, vergemål, familielignende fosterhjem, adopsjon. 
• Utviklet nasjonale strategier for overgang til familiebaserte løsninger –> tar tid -> fortsatt mange 

barn i institusjoner
• Ministry of Social Policy: 6500 barnevernsbarn evakuert til trygge områder, eller ut av landet (per 

25.03)

• Mange barn har krysset grensen ut av Ukraina alene, grunnet evakuering av barnehjem, foreldre 
sendt dem av gårde på egenhånd
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Eldre

• 10 millioner over 60 år
• Pensjonsalder 60 år. Lave pensjoner, utbetales fortsatt.
• Mange eldre bor i konfliktområdene i Donetsk og Luhansk (på begge sider av 

kontaktlinjen). I separatistkontrollerte områder ikke utbetalt pensjoner fra 
ukrainske staten siden 2014
• Krigen 2022: Undersøkelser viser at mange eldre ikke flytter på seg, blir værende
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Nasjonale minoriteter

• Mindre grupper av nasjonale minoriteter: hviterussere, moldovere, krimtatarer, bulgarere, 
ungarere, rumenere, polakker, jøder, rom. Rom-befolkning mest sårbar.

• Rom-befolkning: tall varierer -> 120 000 – 400 000 -> Transkarpatia, Odesa, Kyiv, Poltava, Donetsk 
og Luhansk
• Mange har ikke dokumenter (ca. 10 - 20 %)
• Diskriminering (fordommer, stereotypier) og overgrep (fra høyreekstreme)
• Mange barn går ikke på skole pga fattigdom, diskriminering, segregering
• Jenter sårbare for tidlige ekteskap
• Sårbare som internflyktninger – mange har ikke IDP-status
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Tidligere internfluktbefolkning

• 1,4 millioner internt fordrevet etter konflikten startet i 2014
• Mange nå fordrevet på nytt
• Som internflyktninger blir særlig kvinner og barn ekstra sårbare for 

seksualisert vold og utnyttelse, samt tvangsarbeid, pga akutt behov 
for penger (CEDAW; UNODC)
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Trafficking

• Ukrainere har blitt trafikkert både internt og internasjonalt i mange år
• UNODC Global Database: 29 land har rapportert om ukrainske trafficking-ofre 

(2018) (Russland, Polen, Tyskland, Tyrkia og Israel)
• Mange ble trafikkert av ukrainske smuglere, men også transnasjonale organiserte 

strukturer
• Også trafikkering internt i Ukraina for ulik utnyttelse, primært for tvangsarbeid 

(jordbruk, steinindustri, byggebransje, mv.)
• 3. lands borgere i Ukraina: sårbare for menneskesmuglere når de skal reise 

hjem/ut av Ukraina (ikke visum-frie)


