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Tillsammans för Ukraina – extra anslag för humanitära insatser 
Luleå domkyrkoförsamling ger 10 kronor per medlem, totalt 271 940 kronor, i extra anslag till Act 
Svenska kyrkan för att stödja det pågående arbetet med humanitära insatser i Ukraina och i 
grannländerna. Det beslutade kyrkorådet i Luleå domkyrkoförsamling under torsdagen. 

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet, som i 
samverkan med partners runt om i världen arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor 
och agerar snabbt vid katastrofer. 

Luleå domkyrkoförsamling arbetar kontinuerligt med insamlingar till Act Svenska kyrkan och ger även 
ett årligt anslag, men att ge extra anslag i den här storleksordningen ur församlingens kassa är 
ovanligt. 

- Det extra anslaget vi beslutat om nu görs mot bakgrund av det ohyggliga faktumet att det 
återigen är krig i Europa. Hjälpbehoven är stora och akuta, förklarar kyrkorådets ordförande 
Yvonne Stålnacke. 

- Vi vill särskilt värna om barnen som drabbas av kriget. Anslaget till ACT Svenska kyrkan berör 
direkt och indirekt barns liv, säger Nina Berggård, kyrkorådets vice ordförande. 

Genom ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, är arbetet med humanitära insatser 
för de krigsdrabbade redan i gång. Act Svenska kyrkans lokala partner finns på plats i Ukraina 
samt i länderna runt Ukraina och stöttar den ukrainska befolkningen. Produkter som behövs 
(exempelvis mat, hygienartiklar och filtar) införskaffas i närområdet. Act Svenska kyrkan skickar 
alltså inte material från Sverige, men är i behov av pengagåvor. I grannländer till Ukraina tar ACT-
alliansens nätverk emot människor på flykt som strömmar över gränserna. 

Läs mer här om hur Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina: 
https://www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/act-svenska-kyrkan-agerar-for-ukraina- 

I kyrkorådet i Luleå domkyrkoförsamling finns nu en förhoppning om att beslutet om extraanslag till 
Act Svenska kyrkan även ska inspirera andra församlingar. 

- Vi uppmuntrar församlingar och föreningar att göra något liknande. Nu behövs 
handlingskraft och resurser på flera plan. Vi behöver agera tillsammans för Ukraina, för 
situationen är katastrofal. Putins invasion är ett övergrepp på en hel nation. Det måste bli ett 
slut, säger domprost Charlott Rehnman. 

För ytterligare upplysningar kontakta: 

Kyrkorådets ordförande: Yvonne Stålnacke, tel. 070-627 15 30 
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