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Planering av sommarläger för barn och unga från Ukraina  

anordnade gemensamt av  

Europeiska regionkommittén och sammanslutningen för ukrainska städer 

 

 

För vem: 

 för barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet (från 6 till 17 år)  

 för medföljande vuxna stödpersoner (en vuxen per 10 barn) 

 

Initiativets syfte: 

Det är viktigt att barn som flyr från kriget i Ukraina får vara med jämnåriga och att de får riktat 

psykologiskt stöd för att ge dem sinnesro och avleda tankarna från traumatiska upplevelser. 

Det övergripande syftet är att skapa en plats där barnen kan känna sig säkra och hitta 

normalitet genom en balanserad daglig rutin som kan hjälpa dem att återfå sin tro på framtiden. 

Utomhusaktiviteter, idrott och rehabilitering skulle bidra till att förbättra den fysiska och 

psykiska hälsan. Utvecklingslektioner kommer att berika varje barns eller ung persons 

kunskaper och ge erfarenhet av att kommunicera på ett främmande språk.   

 

Initiativets mål: 

 Att avleda tankarna från traumatiska krigsupplevelser 

 Att minska den psykiska och känslomässiga bördan 

 Att tillhandahålla organiserade fritidsaktiviteter 

 Att möjliggöra kulturellt utbyte och kulturtillägnande 

 Att ge utrymme för återhämtning och personlig utveckling 

 Att lära sig språk och andra färdigheter under skollovet i en trygg miljö (pedagogiskt 

mål) 

 

Längd: 4–5 veckor (eller mer, beroende på de lokala organisatörernas tillgänglighet) 

 

Kostnad (praktiska arrangemang): 

Lägren skulle vara gratis för barn, ungdomar och medföljande från Ukraina. Alla kostnader för 

barnens vistelse i lägret, inklusive resan och aktiviteterna under lägret, måste täckas av den 

mottagande lokala eller regionala myndigheten, eventuellt med deltagande av lokala privata 

partner. 

 



Samordningsaspekter inom sammanslutningen av ukrainska städer: 

 

Det är viktigt att barn är med sina jämnåriga, uppdelade i olika åldersgrupper och gör saker 

tillsammans för att få sinnesro och hjälp med att släppa tankarna på de traumatiska 

upplevelserna av kriget.  

 

I lägret kommer barnen att kunna känna sig trygga, med en daglig rutin, för att hjälpa dem att 

återfå tron på framtiden. Barnen kommer att träffa andra pojkar och flickor som är i samma 

situation som de själva, och som de kommer att kunna umgås med i en informell miljö. 

Det rekommenderas att man prioriterar barnens fysiska och psykiska trygghet snarare än den 

mellankulturella upplevelsen, och därför bör verksamhet under lägret handhas av de ukrainska 

vuxna som åtföljer barnen. Om verksamheten äger rum på värdsamhällets språk bör man 

allvarligt överväga att använda tolktjänster. 

 

Utomhus-, idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter samt rehabilitering kommer att bidra till att 

förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Utvecklingslektioner kommer att berika varje barns 

kunskaper och ge erfarenhet av att kommunicera på ett främmande språk. Organiserad och 

diskret psykologisk hjälp (i form av ritualer såsom morgon- och kvällssamlingar som bygger på 

delaktighet och bekräftelse, konstterapi osv.) bör utgöra en hörnsten i programmet, och 

professionellt psykologiskt stöd bör finnas tillgängligt på barnens modersmål. En beskrivning 

av tillgängliga resurser och material ska tillhandahållas av värdarna, eventuellt tillsammans 

med ett förslag på verksamhetsprogram.  

 

Det bör tydligt fastställas om det är de ukrainska vuxna eller värdarna som bör planera ett 

lämpligt pedagogiskt program, med vederbörlig hänsyn till de krav som gäller med avseende 

på barnens ålder och kön. Värdmyndigheterna skulle kunna samråda med relevanta 

organisationer som har tidigare och återkommande erfarenhet av att organisera aktiviteter för 

barn från krigsdrabbade områden. 

 

Arrangemang under barnens vistelse i lägret – vad bör den lokala/regionala värdmyndigheten 

tillhandahålla? 

 inkvartering i pensionat eller liknande anläggningar i grupper 

 3–4 måltider per dag samt tillräckligt med vatten, te osv. 

 återkommande möjlighet till kontakt med anhöriga 

 psykologiskt stöd och rådgivning på modersmålet 

 sjukförsäkring 

 stödmaterial av olika slag – beroende på de mottagande barnens/ungdomarnas 

individuella behov och den planerade verksamheten 

 kläder, reservskor, hygienprodukter, handdukar 

 

Exempel på organiserade fritidsaktiviteter: 

Idrott, teambuilding och rörelselekar. Masterklasser. Undervisningspass, lektioner i konst och 

hantverk, design, fotografi, regi osv. Utflykter och stadsvandringar, organiserat psykologiskt 

stöd (alla typer av aktiviteter som förekommer på befintliga läger, såsom idrott, språk, 

scoutverksamhet, skapande, osv.). 



Researrangemang: 

Värdmyndigheten ska organisera barngruppens resa från den ukrainska gränsen till 

slutdestinationen och tillbaka, medan de ukrainska partnerna ansvarar för att på ett säkert sätt 

ledsaga personer i gruppen av barn och ungdomar till de överenskomna 

upphämtningsplatserna vid gränsen. 

 

Handlingar och information: 

Sammanslutningen av ukrainska städer bör i nära samarbete med de mottagande 

myndigheterna i EU se till att alla nödvändiga handlingar och administrativa förfaranden som 

krävs för resan och för vistelsen hos värdmyndigheten tillhandahålls utan dröjsmål på ett öppet 

och samordnat sätt.  

 

Sammanslutningen för ukrainska städer (AUC) samlar in uppgifter om behov i olika kommuner 

och handlägger förslag från EU-länderna. Den ska upprätta kontakter med specifika 

kommuner i utlandet som är redo att arrangera sommarläger för barn från samhällen i Ukraina. 

Den ska ge tydliga anvisningar till den lokala borgmästaren på hemorten om att agera 

konfidentiellt och inte sprida information om barnens avresa. 

 

Europeiska regionkommittén informerar de ledamöter som är villiga att stå värd för 

sommarläger. Från varje land där läger anordnas ska AUC få en förteckning över de handlingar 

som krävs för att barnen ska kunna åka utomlands (pass, intyg, föräldrarnas fullmakt, formulär 

att fylla i osv.) samt över de nödvändiga handlingar och krav som gäller de medföljande 

personerna. Sammanslutningen ska skicka förteckningen till barnens ursprungsorter i Ukraina.  

 

Vid behov kommer utrikesministeriet att hjälpa till med att förbereda dokument. Förteckningen 

kan se olika ut beroende på i vilket land ett läger kommer att anordnas. Den bör innehålla en 

beskrivning av riskerna (potentiell möjlighet att förlänga vistelsen för barn i lägret i händelse 

av en oförutsedd försämring av situationen i Ukraina, skyldighet för släktingar att ta hand om 

barnet om båda föräldrarna avlider osv.). Värdparten ansvarar för barnens liv och hälsa under 

deras vistelse i lägret. 

 

_____________ 

 


