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AnnA Blijft in een StAd 

Onder vuur Om Anderen 

te helPen
Anna Sharyhina woont in de Oekraïense 
stad Kharkiv, vlak bij de grens met Rus - 
land. Toen de oorlog daar uitbrak, vlucht-
ten heel veel mensen vanuit die stad 
naar het westen. Maar Anna besloot te 
blijven, ondanks dat het heel gevaarlijk 
is. Ze bedacht dat het toch nergens in 
Oekraïne écht veilig is en bleef daarom 
liever in Kharkiv, zodat ze daar andere 
mensen kan helpen. Ze zegt: ‘Ieder van 
ons is een kleine druppel in de grote 
oceaan van verzet. Daarom blijven we 
onze gemeenschap steunen.’

Anna hielp altijd al andere mensen.  
In 2006 richtte ze samen met Vira 
Chernygina de organisatie Sphere op. 
Die organisatie komt op voor de rechten 
van vrouwen en lhbti’ers (lesbiennes, 
homo’s, bi’s, transgenders, intersekse 
personen). Ze openden bijvoorbeeld een 
ontmoetingscentrum waar zij zich veilig 
konden voelen. En ze organiseerden 
jaarlijks KharkivPride: een grote protest-
mars in Kharkiv waarbij mensen uit de 
lhbti-gemeenschap zich uitspreken over 
schendingen van hun mensen rechten. 
Dat werk was niet zonder gevaar: het 
ontmoetingscentrum en de Pride werden 
regelmatig aangevallen en bedreigd.

OOrlOg in OekrAïne
Door de oorlog worden er in Oekraïne fun- 
damentele mensenrechten geschonden, 
zoals het recht op voedsel, huisvesting 
en schoon drinkwater. 
Veel mensen nemen contact op met Anna 
en haar organisatie en vragen om hulp. 
Om medicijnen, voedsel, water, maar ook 
om belangrijke informatie. Zo worden er 
veel vrouwen verkracht en die weten niet 
altijd waar ze terecht kunnen voor hulp. 
Anna weet dat soort dingen en adviseert 
hen.
Anna doet zoveel als ze kan om haar 
landgenoten te voorzien van wat ze nodig 
hebben. Voor haar is het nu het belang-
rijkste dat alle Oekraïners in vrijheid en 
veiligheid kunnen leven. 

Actie



Steun AnnA uit OekrAïne 

#khArkivPride

2

lAAt AnnA weten 

dAt je hAAr Steunt!
Ondanks dat er op dit moment oorlog is  
in haar land blijft Anna haar werk onver-
schrokken doen. Dat is heel dapper, maar 
ook heel zwaar. Anna heeft het soms 
moeilijk, vooral als er om haar heen veel 
bombardementen zijn. Maar, zegt ze: ‘wat 
me echt helpt is dat mensen over de hele 
wereld laten zien dat ze ons steunen.’ 
Laat jij Anna ook zien dat je haar steunt? 
Dat geeft haar de moed en kracht om door 
te gaan met het helpen van anderen.
Social media is heel belangrijk voor Anna.  
Het zorgt ervoor dat ze contact kan hou-

den met iedereen die ze kent. Laat jij ook 
aan Anna weten dat je haar steunt in 
haar werk en haar heel dapper vindt? Dat 
kan je doen door een social media-post 
te maken over haar werk. Zorg ervoor 
dat je #kharkivPride in het bericht zet, 
zodat Anna het kan zien en kan delen met 
andere dappere activisten die ze kent.

wAt kAn je Schrijven?
Schrijf in je berichtje wat je geleerd hebt 
over het werk van Anna. Waarom vind je 
haar zo dapper en wat zou je haar graag 
willen zeggen?
Gebruik Engels voor je bericht.  
Schrijf bijvoorbeeld:

•	Anna, you are very brave  
#kharkivPride

 (Anna, je bent heel dapper) 
•	 i admire your work  

#kharkivPride
 (Ik heb bewondering voor je werk) 
•	keep up the good work  

and stay strong! 
#kharkivPride

 (Ga zo door, blijf sterk!) 
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Een vernielde straat 
in Kharkiv

Veel mensen in Oekraïne 
leven nu in een schuil-
kelder. Anna zorgt dat ze 
ook daar hulp krijgen.

Misschien kan je ook een mooie 
foto van jullie hele klas met Anna 
delen via social media. Schrijf 
dan bijvoorbeeld lieve woorden 
aan Anna op grote vellen papier of 
borden, houd die op en ga daarmee 
met zijn allen op de foto.


