PERSONER I UTSATT STÄLLNING UNDER
HUMANITÄRA KRISER
Naturkatastrofer och konflikter drabbar hårdast redan utsatta grupper, till exempel
kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning.

Det finns kring en miljard personer i världen med någon
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och de är i särskilt
stort behov av stöd i krissituationer. Personer med funktionsnedsättning lider en fyra gånger större risk att omkomma till
följd av naturkatastrofer eller konflikter än resten av befolkningen. I flyktingläger är dessa personers ställning ofta svår,
eftersom servicen sällan är planerad för att vara tillgänglig.
Då blir det lätt omöjligt att tillgodose sina basbehov, som att
hämta vatten och tvätta sig.

Flyktingskap har under
de senaste åren blivit
en central humanitär fråga
och en utvecklingsfråga.

När personer med funktionsnedsättning är beroende av
andras goda vilja ökar deras utsatthet och risken att de blir
utnyttjade. Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning
lider en mångdubbelt större risk att utsättas för sexuellt våld
än andra kvinnor och flickor.
Finland har i samarbete med sina partner systematiskt uppmärksammat den ställning som personer med funktionsnedsättning har i humanitära kriser. På politiskt plan är ett av de
viktigaste resultaten deklarationen om att förbättra ställningen
för personer med funktionsnedsättning i humanitära kriser
som antogs av FN:s humanitära toppmöte 2016. Ett annat
viktigt resultat är de internationella anvisningarna angående
personer med funktionsnedsättning i humanitärt arbete.
Finland har också genom FN-organen och genom finländska
organisationer riktat finansiering till projekt som gäller personer med funktionsnedsättning. Finländska organisationer har
bland annat upprättat flyktingläger som beaktar behoven hos
personer med funktionsnedsättning, utbildat speciallärare
som arbetar med barn med funktionsnedsättning i Uganda
och ordnat utbildning om ämnet i flyktingläger i Jordanien.
Finländska funktionshinderorganisationer har aktivt deltagit
i det internationella påverkansarbetet.

Kvinnor och flickor i centrum
Under konflikter och humanitära kriser ökar risken betydligt för kvinnor och
flickor att utsättas för sexuellt våld, oplanerade graviditeter, sexuellt överförbara
sjukdomar, komplikationer under graviditet eller att dö under förlossning. Sexuellt
våld används också som en form av krigföring. Graviditeter och förlossningar
ökar kvinnors och flickors utsatthet och uppskattningsvis 60 procent av alla
dödsfall i samband med graviditet och förlossning sker under humanitära
krisförhållanden. Ofrivillig migration ökar dessa risker ytterligare.
Finlands ståndpunkt är att vi bättre måste beakta jämställdhetsperspektivet
och särskilda hot och risker som kvinnor och flickors utsätts för på
grund av sitt kön när vi planerar och genomför humanitära program.
I biståndsarbetet måste man alltid se till att kvinnor och flickor erbjuds
nödvändiga tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och att det finns tillgång
till preventivmedel. Finland har genom FN:s befolkningsfond UNFPA understött
människor som utsatts för könsrelaterat och sexuellt våld, bland annat i Syrien.

Resultat av projektsamarbete

World Vision Finlands projekt har byggt tekniskt
enkla och tillgängliga toaletter på flyktingläger i
Uganda, Kenya och Irak. Arbetet har resulterat i
att över 20 000 personer med funktionsnedsättning
på flyktingläger får rent vatten och mat, har tillgång
till toalett, kan tvätta sig och gå i skolan.

Plan International Finland har utbildat 29 volontärer
och anställda vid olika partnerorganisationer i
flyktinglägret i Azraq i Jordanien i förbättra likabehandlingen av barn med funktionsnedsättning
med hjälp av idrott.

Med stöd av finländska Rädda Barnen har socialarbetare och frivilliga barnskyddskommittéer fått
utbildning i Somalia och Irak. De har i sin tur hjälpt
kring 7 000 flickor och 5 000 pojkar som utsatts för
våld, blivit övergivna eller skilts från sina familjer.

Syrien har under de senaste åren varit det främsta
målet för Finlands humanitära bistånd. År 2017 har
637 000 barn fått psykosocialt stöd och över en miljon
barn fått gå i skola tack vare Finlands stöd. Unicef har
rustat upp 105 skolor med finansiering från Finland.

http://um.fi/utvecklingspolitik

