Hänvisningar inom Svenska Röda Korset
Hänvisningslista
fokus
Ukraina
och nationell
hävnisning
Du som är på flykt från Ukraina

Om du utsätts för våld och förtryck

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om
uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet ger dig tillfälligt skydd i Sverige med rätt att
arbeta. Du har också rätt att söka vård och barnen har
rätt att gå i skolan. Du kan få hjälp med boende och
ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Läs mer här:

När det är många som är på flykt kan
det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen.
Det kan finnas risk för människohandel.
Tänk på att någon kan vilja utnyttja din
situation.

Ukrainska

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/ukraine

https://www.migrationsverket.se/download/
18.6b4387bd17dc72a99251ec1/16482
15040903/Infoblad Till dig som kommer
fr%C3%A5n Ukraina_UKRAINSKA.pdf

Ryska
https://www.migrationsverket.se/download/
18.6b4387bd17dc72a99251ec2/1648
215056419/Infoblad Till dig som kommer
fr%C3%A5n Ukrain_RYSKA.pdf

Du har rätt till vård
Du som kommer till Sverige på flykt från Ukraina
erbjuds samma sjukvård och tandvård som asylsökande. För att få tillgång till den vården behöver du först
registrera dig hos Migrationsverket. Det gäller både
barn och vuxna. Då får du också erbjudande om en
hälsoundersökning.
Du som inte är registrerad hos Migrationsverket får
viss vård ändå. Det är sådan vård som du behöver
omedelbart.
Här finns mer information
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/
vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/
vard-om-du-ar-asylsokande-eller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/#section-161198

Här kan du läsa om vaccination, testning
och annat som handlar om Covid 19.
https://www.1177.se/en/other-languages/1177-in-other-languages/

Här hittar du samlad information på
Svenska Röda Korsets webbplats
För dig som är ny i Sverige.
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/
asylfragor/for-dig-som-ar-ny-i-sverige/

Safe Havens
Frälsningsarmén ger juridisk
rådgivning och stöd och kan även
erbjuda skyddat boende om man
är utsatt för människohandel.
Telefon 073-920 68 17
https://www.fralsningsarmen.se/safe-havens/

Kvinnofridslinjen
Du kan ringa till Kvinnofridslinjen för
att få stöd och information om du har
blivit slagen, hotad, illa behandlad eller
haft sex mot din vilja. Telefonnumret till
Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.
https://kvinnofridslinjen.se/telefonkort/ukrainska/

Kontakta Polisen här
Har du eller någon du känner utsatts för våld och/eller
förtryck. Anmäl det till polisen. Vid akuta situationer
och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut
kan du kontakta polisen på +46 77 114 14 00.

RFSL Stödmottagning – för v
 åldsutsatta
hbtqi-personer
Du som är hbtq-person och som blivit utsatt för trakasserier, hot och våld kan kontakta RFSL stödmottagning.
Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det
behöver inte göra det. Även närstående och vänner till
våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer
som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.
RFSL Stödmottagning kan ha samtal på svenska, engelska, arabiska och spanska. Vid behov av andra språka
tar man in tolk. Det är gratis att ringa och öppen torsdagar klockan 9–12. Övrig tid lämnar du ett meddelande.
Telefon 020-34 13 16. Du kan också mejla stod@rfsl.se
Samtal och övrigt stöd är kostnadsfritt och personalen
har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. All personal på
stödmottagningen är anställd och har utbildning och
erfarenhet av samtal med hbtqi-personer utsatta för våld.
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