Sommeraktivitetslejre for børn og unge fra Ukraine
arrangeret i fællesskab af
Det Europæiske Regionsudvalg og sammenslutningen af ukrainske byer

Målgruppe:
 Børn og unge i grundskole- og gymnasieskolealderen (fra 6 til 17 år)
 Medfølgende omsorgspersoner (en voksen for hver 10 børn).
Initiativets mål
Det er vigtigt for børn, der flygter fra krigen i Ukraine, at de kan tilbringe tid sammen med
jævnaldrende og modtage målrettet psykologisk hjælp til at få styr på deres følelser og
tankerne væk fra de traumatiserende oplevelser. Det overordnede mål er at skabe et frirum,
hvor de kan føle sig sikre og finde en normalitet gennem en daglig rutine, der kan være med
til at give dem tro på fremtiden. Udendørsaktiviteter, sport og rehabiliteringsaktiviteter vil være
med til at forbedre deres fysiske og mentale sundhed. Der vil være undervisning, som vil
udbygge de enkelte børns og unges viden og give dem erfaring med at kommunikere på et
fremmedsprog.
Hvad er formålet:
 få tankerne væk fra krigens traumatiske oplevelser
 mindske den psykiske og følelsesmæssige belastning
 organisere fritidsaktiviteter
 kulturel udveksling og integrering
 komme til hægterne og personlig udvikling
 uddannelsesformål: bruge skoleferien på at lære sprog og andre færdigheder i et
sikkert miljø.
Varighed: 4-5 uger (eller mere, afhængigt af de lokale arrangørers tid).
Betaling (praktiske foranstaltninger):
Lejrene vil være gratis for børn, unge og de medfølgende voksne fra Ukraine. Alle udgifterne
til børnenes ophold i en sommerlejr, herunder rejsen og aktiviteterne i lejren, betales af den
lokale/regionale værtsmyndighed, muligvis med bidrag fra lokale private partnere.

DA

Koordinering med sammenslutningen af ukrainske byer:
Det er vigtigt for børnene at kunne være sammen med grupper af jævnaldrende og lave ting
sammen, så de kan få styr på deres følelse og tankerne væk fra konfliktens traumatiske
oplevelser.
I lejren vil børnene kunne føle sig sikre med en daglig rutine, der vil hjælpe dem med at
genvinde troen på fremtiden. Børnene kommer til at møde de samme drenge og piger, som
de vil kunne kommunikere med i uformelle rammer. Det anbefales, at man prioriterer børnenes
fysiske og mentale sikkerhed, frem for at det skal være en tværkulturel oplevelse, og derfor
bør aktiviteterne i lejren forestås af de voksne ukrainere, der ledsager børnene. Hvis aktiviteter
foregår på værtssamfundets sprog, bør man nøje overveje tolkning.
Udendørsaktiviteter, sport og kultur-, fritids- og rehabiliteringsaktiviteter vil være med til at
forbedre børnenes fysiske og mentale sundhed. Der vil være undervisning, som vil udbygge
børnenes viden og give dem erfaring med at kommunikere på et fremmedsprog. Organiseret
og ikkepåtrængende psykologisk hjælp (i form af ritualer såsom rundkredse om morgenen og
om aftenen, kunstterapi osv.) bør være en grundpille i programmet, og professionel
psykologisk støtte bør være tilgængelig på børnenes modersmål. Værten forventes at
udarbejde en beskrivelse af faciliteterne og materialerne på stedet, eventuelt med et forslag til
et aktivitetsprogram.
Der bør være en klar aftale om, hvorvidt det er de voksne ukrainere eller værten, der
tilrettelægger et hensigtsmæssigt undervisningsprogram under behørig hensyntagen til de
krav, der følger af børnenes alder og køn. Værtsmyndighederne kan rådføre sig med relevante
organisationer, der har tidligere eller aktuelle erfaringer med at tilrettelægge aktiviteter for børn
fra krigszoner.
Forudsætninger for børnenes ophold i lejren: hvad sørger den lokale/regionale
værtsmyndighed for:
 indkvartering på pensionater eller lignende i grupper
 3 til 4 måltider om dagen samt tilstrækkelig vand, te osv.
 lejlighed til med jævne mellemrum at tale med deres familie
 psykologisk bistand og rådgivning på deres modersmål
 sygeforsikring
 hjælpeudstyr af enhver art, afhængigt af børnenes/de unges behov og de planlagte
aktiviteter
 tøj, ekstra sko, hygiejneprodukter, håndklæder.
Eksempler på organiserede fritidsaktiviteter:
Sport, teambuilding og aktiv leg, masterclasses, træning, undervisning i kunst og håndværk,
design, fotografi, teateropsætning osv., udflugter og byrundture, organiseret psykologisk
bistand (alle kategorier af eksisterende lejre: sport, sprog, spejder, kreative osv.).

Rejse:
Værtsmyndigheden arrangerer transporten af gruppen af børn fra den ukrainske grænse til det
endelige bestemmelsessted og tilbage, mens de ukrainske partnere står for at få bragt
børnene/de unge sikkert til de aftalte opsamlingssteder ved grænsen.
Dokumenter og oplysninger:
Sammenslutningen af ukrainske byer bør i tæt samarbejde med de europæiske
værtsmyndigheder sikre, at alle nødvendige dokumenter og administrative procedurer til rejsen
og opholdet hos værtsmyndigheden til vejebringes på gennemsigtig, koordineret og rettidig
vis.
Sammenslutningen af ukrainske byer indsamler de enkelte kommuners behov og behandler
forslagene fra de europæiske lande. Den skaber kontakt mellem specifikke kommuner i
udlandet, som er klar til at arrangere sommerlejr for børn fra Ukraine. Den giver borgmesteren
i den pågældende kommune klare anvisninger om fortrolighed og om ikke at formidle
oplysninger om børnenes afrejse.
Det Europæiske Regionsudvalg formidler informationen blandt de medlemmer, der er klar til
at arrangere sommerlejr. Fra hvert land, hvor der bliver organiseret sommerlejr, får
sammenslutningen af ukrainske byer en liste over de dokumenter, der er nødvendige, for at
børnene kan rejse til udlandet (pas, attest, fuldmagt fra forældrene, blanketter, der skal
udfyldes, osv.), og over de nødvendige dokumenter og krav, der gælder for de medfølgende
voksne. Sammenslutningen sender listen til de kommuner i Ukraine, som børnene kommer
fra.
Om nødvendigt bistår udenrigsministeriet med indhentelse af dokumenterne. Listen afhænger
af det land, hvor sommerlejren finder sted. Listen bør indeholde en beskrivelse af risici
(eventuel mulighed for, at barnets ophold i lejren kan forlænges, hvis der sker en uventet
forværring af situationen i Ukraine, forpligtelse fra familiemedlemmer til at tage sig af barnet, i
tilfælde af at begge forældre dør osv.). Værten er ansvarlig for børnenes liv og helbred under
opholdet i lejren.
_____________

