07. marts 2022

Kære ukrainer i Assens,
Med dette brev vil vi fra Byrådets side udtrykke vores dybeste medfølelse.
Det er en frygtelig situation, som ukrainerne står i. Vi føler dybt med alle
dem, der lige nu kæmper med livet som indsats, alle dem, der er på flugt og
alle, som er bekymret for deres pårørende.
Det er imponerende, at se det sammenhold og den viljestyrke det
ukrainske folk viser nu, hvor de er under angreb fra Rusland i en
forfærdelig, ulykkelig og tragisk krig.
Det er helt utilgiveligt, at Rusland har startet denne krig mod Ukraine, og
vi fordømmer på det kraftigste de voldelige angreb Rusland har igangsat.
Assens Kommune bakker selvfølgelig hundrede procent op om de mange
forskellige sanktioner, der er mod Rusland. Og i den forbindelse vil vi
gerne oplyse, at Assens Kommune ikke har økonomiske midler placeret i
russiske selskaber.
Assens Kommune markerer med symbolsk opbakningen til Ukraine med
oplysning af Assens Rådhus i blå og gule farver, og snart vil det ukrainske
flag hænge på Rådhuset.
Assens Kommune er hjemsted for små 200 ukrainske statsborgere og
derudover mange danske statsborgere med ukrainsk baggrund. Så krigen
fylder meget og vi vil med dette brev også gerne række ud til jer og spørge
ind til, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer og jeres netværk, og hvilke
behov I har i den nuværende situation.
Vi står også klar til at hjælpe med den humanitære opgave, som Danmark
og resten af Verden står over for.
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Assens Kommune afsøger blandt andet, hvilke ejendomme der kan tages i
brug i forbindelse med indkvartering af ukrainere, der søger asyl. Den liste
er nu indsendt til Udlændingestyrelsen, som et led i en national indsats.
Derudover har Assens Kommune igangsat et akut-beredskab og i den
forbindelse oprettet en hjemmeside på assens.dk, hvor folk, der vil hjælpe,
kan henvende sig. På den måde sikrer vi, at de mange henvendelser, vi får,
havner hos relevante myndigheder og hjælpeorganisationer.
Her er jeres hjælp også meget velkommen, hvis I har kendskab til
indkvarteringsmuligheder, eller I kan tilbyde hjælp med f.eks. oversættelse
eller andet, der kan være nyttig, når de første flygtninge ankommer. I kan
registrerer jeres oplysninger her: https://www.assens.dk/ukraine
I inviteres til informationsmøde
I samme forbindelse vil vi gerne invitere jer til et informationsmøde, hvor
vi sammen med Dansk Røde Kors kan drøfte, hvordan vi bedst muligt
hjælper de ukrainske borgere og får etableret nyttige netværk.
Mødet holdes

Onsdag den 9. marts kl. 17.00
i kantinen på Assens Rådhus.
Adresse: Rådhus Alle 5, 5610 Assens

Til mødet er jeres danske arbejdsgiver eller kontaktfamilie selvfølgelig
velkommen til at deltage.
Kære ukrainere og herboende slægtninge. I er i vores tanker, og vi ønsker
det allerbedste for jer og jeres land!
Vi håber, at I vil være med til at dele dette brev og invitation om mødet på
onsdag den 9. marts kl. 17.00 til borgere i Assens Kommune, der er af
ukrainsk herkomst eller på anden måde har forbindelse til Ukraine.
Vi glæder os til at se jer,
På vegne af Byrådet i Assens Kommune
Søren Steen Andersen
Borgmester

Finn G. Johansen
Kommunaldirektør
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