
 

 

Støtte til autistiske mennesker i Ukraine (oversat) 
 

Autism Europe og dets medlemmer står i fuld solidaritet med det ukrainske folk. Vi vil gerne takke alle 
jer, som har rakt ud for at hjælpe det ukrainske autisme-fællesskab. 

 

Nogle af jer har allerede sat gang i tiltag, kontakter og tilbudt støtte, da autister/mennesker med autisme 
og deres familier desværre i øjeblikket stort set er usynlige og bliver undertjent af den nuværende 
humanitære indsats. 

Efter samråd med AE-medlemmet Child with Future (Ukraine) og i samarbejde med European Council of 
Autistic People, opfordrer vi alle politiske ledere, offentlige myndigheder og humanitære aktører til at 
imødekomme de akutte behov hos autister. 

Læs det fulde opråb fra det europæiske autisme-fællesskab i linket her. (På engelsk) 

Eksisterende ressourcer og support: 

- Vi opfordrer folk, der er interesserede i at hjælpe det autistiske samfund i Ukraine, til at deltage i 
denne Facebook-gruppe. 
Denne gruppe bliver brugt til at hjælpe med at centralisere information om eksisterende kanaler 
med støtte til ukrainske flygtninge og enhver form for tilgængelig støtte til autister i Ukraine. 

- Flere AE-medlemsorganisationer melder sig frivilligt til at yde støtte - du kan få adgang til den 
aktuelle liste over støtte i linket her. 

- Besøg EUCAP-webstedet for mere information om solidaritet og peer-støtte og 
informationsmateriale: Støtte til ukrainske flygtninge: Autistiske voksne og familier med autistiske 
børn. 

Vi opfordrer også alle, der er villige og i stand til at hjælpe med at støtte gennem følgende handlinger: 

- Udarbejdelse af informationsmateriale for at øge bevidstheden om offentlige 
myndigheder/humanitære hjælpemidler om autisme - herunder for lande, der vil tage imod 
ukrainske flygtninge. Det skal bemærkes, at autistiske voksne i Ukraine generelt er 
udiagnosticerede, hvilket gør det endnu sværere at få adgang til enhver form for støtte. 
 

- Designe information som Supplerende og Alternativ Kommunikation for at hjælpe med at håndtere 
forstyrrelser og forskellige vanskelige situationer. 
 

- Arbejde frivilligt med at give online støtte og rådgivning for at hjælpe autister med at håndtere det 
høje niveau af stress, de oplever. Disse tjenester bør helst være tilgængelige på ukrainsk, russisk, 
hviderussisk og polsk. 
 

https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2022/03/Call-to-ensure-the-protection-of-Ukrainian-autistic-people.pdf
https://www.facebook.com/groups/667774194546768/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFeGO71KPJGC-p4Lg6_Bgjvzu4oACIYIeWrOX1CGfO8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFeGO71KPJGC-p4Lg6_Bgjvzu4oACIYIeWrOX1CGfO8/edit#gid=0
https://eucap.eu/ukrainian-refugees/
https://eucap.eu/ukrainian-refugees/


 

- Øge den generelle bevidsthed og advokere i hele Europa for at 
imødekomme de presserende behov hos det autistiske samfund og deres familier i Ukraine og i 
udlandet. 

Hvis du vil hjælpe med nogle af de nævnte handlinger eller har andre forslag, så kontakt os venligst på: 
secretariat@autismeurope.org. 

Vi vil også opdatere denne side på vores websted med jævne mellemrum, herunder med værktøjer til at 
advokere.  
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