
 
Ukraine drukner i velment hjælp!  
… Hvordan hjælper vi så bedst Ukraine med at holde hovedet oven vande? 
 
Røde Kors Odense donerer alle 3 butikkers omsætning til Ukraine i 2 uger 
Gerda Madsen udtaler: ’I Røde Kors Odense (RKO) har vi valgt en kontant donation, så i uge 10 og 11 går 
vores 3 butikkers omsætning ubeskåret til Ukraine. Ideen er at undgå kaos ved hovedløst at sende alt muligt 
afsted – for hvem skal koordinere eller sortere det i den anden ende?’ 
 
Det skorter ellers ikke på henvendelser fra folk, der ønsker at hjælpe Ukraine, og mange tilbyder at sende 
tøj og alskens ting afsted, og ret beset kan man som dansker og Odenseaner være stolt over, at dagens 
Danmark er så hurtige og villige til at hjælpe andre i nød. 
 
Det er også netop det, som Røde Kors kan, og ikke kun i Odense. På nationalt plan indgår nødhjælpstøj i det 
daglige virke, og det vil sige, at Røde Kors altid har nødhjælpstøj (indsamlet fra hele landet) liggende, der er 
parat til afsendelse med et øjebliks varsel fra hylderne i Horsens sorteringen.  
 
Generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl udtaler: ’Behovet i Ukraines lokalområder lige nu er i 
virkeligheden meget enkelt: Der er brug for penge og såkaldt specialiseret, forberedt nødhjælp. Ikke tøj. Slet 
ikke tøj.’ 
 
For at hjælpe på den gode måde er der forskellige tiltag i gang på landsplan i Røde Kors: 
 

• Eftersøgningstjenesten er aktiveret og modtager henvendelser fra herboende ukrainere, som vil i 
kontakt med deres familie  

• Røde Kors forbereder sig på en mulig omfattende modtagelse af flygtninge i asylcentrene 
• Indsamling pågår i skrivende stund og fra 1 dag til den næste gik beløbet fra 14 til 150 millioner kr., 

og det fortsætter 
• Hjælpenetværk oprettet på tlf. 35 29 96 60 – for mere information se: https://www.rodekors.dk/  

 
Hvad sker der specifikt i Kievs venskabsby Odense? 

• Blå/gule bånd hænges op i træerne i Kongens Have i løbet af marts måned. Båndene (kr. 100,-) 
sælges bl.a. i Røde Kors Odenses butikker i Bellinge, på Østerbro og i Fjordsgade, og overskuddet 
derfra samt butikkernes samlede omsætning for 2 uger går ubeskåret til Ukraine 

 
• 3. marts 2022 deltager formand Gerda Madsen i TV2s debat ’Fyn hjælper Ukraine’ 

 
• RKO og mange andre er repræsenteret ved støttearrangementet i sympati med den ukrainske 

nation og befolkning, som finder sted fredag den 4. marts 2022 kl. 16.00 på Flakhaven i Odense. 
Følg begivenheden på Facebook https://www.facebook.com/events/820400605470807 eller mød 
selv op 

 
Vil du også gerne støtte Ukraine? 

1. Bliv frivillig i RKO ved at skrive til odense@rodekors.dk (specifik opgave = opsætning af bånd) 
2. Indbetal en kontant donation via mobilepay på 664045 
3. Køb masser af tøj, effekter og møbler fra vores 3 butikker 
4. Fortsæt med at donere dit tøj ved at aflevere det i Røde Kors’ tøjcontainere  



 
Røde Kors uddeler vand på en metrostation i Ukraine. Foto: Røde Kors 


