
Hur du kan stödja människor, nära och kära, och andra som 

befinner sig mitt i kriget 

  

Den här texten bygger på ett inlägg på nätet från en ”psykolog i Kiev”. Det har dock varit 

svårt att med säkerhet fastställa personens identitet. Texten är bearbetad och utökad med råd 

och exempel av psykologen Liria Ortiz. 

 

Detta kan en person som sitter i ett skyddsrum känna: 

- stark rädsla och ångest, 

- känsla av maktlöshet och hjälplöshet, 

- ilska och hat, 

- förvirring, ibland en upplevelse av att ha hallucinationer, 

- känslomässig avtrubbning; man slutar att ha hand om sig själv, 

- svårigheter att förstå vad som händer; känslan är att allt händer är som i en dröm, 

- skuldkänslor för att inte vara tillhands för andra, och för att inte ha flytt, 

- kroppsligt obehag; muskelspänningar, spasmer, smärta och stark svaghet, 

- kognitiva besvär; minnesförlust, känsla av vilsenhet, och svårigheter att orientera sig i tid  

   och rum, en känsla av overklighet, och 

- svårigheter att sova, och matthet, ofta för att man har svårt att äta.  

- Var uppmärksam på att ju längre någon befinner sig i en krigszon, desto sämre kommer  

   dennes psykiska tillstånd att vara  

 

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT HJÄLPA? 

MYCKET, även om du tror att det inte är så. Även om du bara är en privatperson och inte en 

professionell kan du stödja andra. Detta genom att:  

 

1. HÅLLA KONTAKT. Det är viktigt för en person i en krigszon att uppleva att andra bryr  

   sig, att det finns människor som vill stötta och kan hjälpa. 

 

2. LYSSNA: Ge möjligheten att tala ut, vara arg, skrika, gråta, och släppa ut känslor. Säg:    

  ”Jag lyssnar gärna på dig.”  

 

3. ARGUMENTERA INTE. Använd inte motstridiga ord, säg inte; "Du har rätt, men å andra  

    sidan…” Utsatta människor behöver stöd, mitt i ett enormt stresspåslag som mer eller  

    mindre kan blockera pannlobens funktion. Det är inte en rimlig förväntan att de ska vara  

    nyanserade, och kunna se olika sidor av det som händer. Det får komma senare. 

4. BEKRÄFTA. I samtal eller text, använd ord som "Jag finns här för dig, du är fantastisk,  

    jag älskar dig, jag hör av mig så ofta det går. Vad behöver du som jag kan bidra med?" 

 

5. UNDVIK formuleringar som: ”Jag förstår hur du känner nu”. ”Jag vet hur du känner.”  

   ”Vi har också det svårt.”  Det kan provocera, och uppfattas som okänsligt och oempatiskt.   

 

6. FRÅGA INTE bara om hur personen känner sig! Fråga OCKSÅ om vad hen har gjort och  



   lyckats med för att hantera det utsatta läget om så varit för en kort stund! I ett sådant läge är    

   det omöjligt att hantera alla situationer på ett bra sätt. Samtidigt som det finns stunder som  

   personen har kunnat göra det. Det är viktigt att du visar uppskattning av den styrka som det  

   vittnar om. Säg till exempel: ”Jag är så stolt över dig och hur du hanterar allt det här med  

   styrka och värdighet trots att situationen är för jävligt.” 

 

7. BLI INTE UPPTAGEN med detaljer om det som händer. Det viktiga är att de andra känner  

   sig lyssnade till och att du stödjer dem. Ställ gärna också enkla frågor som är lättare att  

   svara på, till exempel: ”Har du fått sova lite?” ”Har du tillgång till mat?” 

8. Du vill personens väl men GE INTE RÅD om personen inte ber om det.  

 

9. Tipsa om korta ANDNINGSTEKNIKER som sätt att minska stressupplevelser. Öva  

   tillsammans: ”Lägg handen på magen och ta ett långsamt andetag....”  

10. Kom samtidigt ihåg att DU ÄR ETT VITNE TILL TRAUMAN. Du kan också bli  

      traumatiserad, om än i mindre utsträckning. Det som bäst skyddar mot trauman är  

     upplevelsen av socialt stöd. För att kunna hantera din egen ångest, be om hjälp. Det finns  

     många hjälplinjer och många volontärer som har stöd - och avlastningssamtal.   

 

11. Medan du stöttar dina nära och kära, ta hand om dig själv! Kom ihåg, nu är det viktigt att  

    ÄTA, SOVA och RÖRA på dig för att orka, och ge plats för vila och avkoppling. Så att du  

    orkar vara en stödjande person! 
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