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Demokrati, samt att 
stärka det civila samhäl-
let, var ledstjärnan i det 
väntade samarbetet. 

UUKKRRAAIINNIIAANN--SSWWEEDDIISSHH    

PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP  KKOONNFFEERREENNSS  
RESERAPPORT  –  20-24 maj 2004 
 
 

NÅGOT  OM  UKRAINA___________________________ 
 

Ukrainare är kända för sin 
gästvänlighet. De är också ett 
stolt folk som värnar om de 
händelser och kulturbyggnader 
som har sitt ursprung i den 
egna historien.  De vill glöm-
ma Sovjettiden och allt vad 
detta innebar.  

Deras kultur och traditio-
ner skiljer sig inte så mycket 
från våra.   

Demokratin är fortfarande 
en ung företeelse i Ukraina 
och det finns en stor vilja att 
lära sig den svenska modellen 
för demokrati. 

 

 

 

BAKGRUND  OCH  SYFTE_________________________ 
   

Hänvisar till PM 2004-03-15 
(Bilaga 1) av Anders M Johansson 
som beskriver situationen i Ukrai-
na idag. Jag upplever att det stäm-
mer med verklighetsbilden. 
 
På ett initiativ från KBM 
genomfördes en konferens i 
Ukraina under våren 2004. 

Ett flertal organisationer 
fick intresseförfrågan om att 
upprätta ett samarbete med 
Ukrainska NGO’s.  

Varje organisation hade till 
uppgift att försöka hitta en  

 

eller fler organisationer, som 
stämde med den egna organi-
sationen. 

Förberedelser  
För att vara väl förberedd 
inför resan, sökte jag kontakt 
med en Ukrainsk kvinna som 
bott i Sverige (Örebro) i fyra 
år. Hon gav mig värdefull  

kunskap om Ukraina; dess 
land och folk samt informa-
tion om vår organisations 
motsvarighet i Ukraina. 
 
Konferensprogram 
Jag hänvisar till programbladet 
(Bilaga 4). Inga förändringar 
gjordes i programmet. 

 
DDee  bbiillaaggoorr  ssoomm  nnäämmnnss  ii  

ddeennnnaa  rreesseerraappppoorrtt  ffiinnnnss  aatttt  

ttiillllggåå  llookkaalltt.(Kontaktuppgifter sid 2) 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Drygt 20 personer represente-
rade 18 organisationer från 
Sverige. De täckte många olika 
intresseområden. (Bilaga 2)   

 

Forum Syd stod som coordi-
nator från Sverige och GURT 
(centra för NGO´’s) stod för 
den Ukrainska. 

 

Från Ukraina kom 30 organi-
sationer, också de med en 
väldig bredd. (Bilaga 3) 
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BEDÖMNING____________________________________                     
   

Motsvarig organisation i 
Ukraina 
Min bedömning är att två or-
ganisationer är lämpliga som 
samarbetspartners i Ukraina 
och det är; ”Club of the civil 
initiatives” (Bilaga 5), samt 
”The Civil Association of 
Kyiv kozak group” (Bilaga 6). 
 
Stort behov 
Min bedömning är att Ukraina 
har ett stort behov av vår typ 
av verksamhet. Vi har en de-
mokratisk organisation och en 
utbildningsform som kan ex-
porteras!  

Om de Ukrainska organisa-
tionerna är med och påverkar  

från början kan vi lära ut de-
mokrati omedelbart. 
 
Viktigt med långsiktighet 
Det är viktigt att det blir ett 
långt samarbete, jag skulle 
föreslå ett livslångt, där kraft-
fulla insatser görs de första 
tre åren. Därefter kan det 
fasas ned till samverkan nå-
gon gång per år. 
 
Fadderdistrikt 
Jag föreslår att Örebro och 
Värmland blir fadderdistrikt 
för hela Ukraina programmet. 
Då kan vi engagera de lokala 
föreningarna till internationell 
samverkan t ex genom att in-  
 

bjuda ungdomar från Ukraina 
till vårt sommarläger. Före-
ningarna står då för ekonomin 
samt åtar sig ett fadderansvar 
för dessa ungdomar.  

Detta kan leda till nya med-
lemmar som intresserar sig för 
vårt arbete i Sverige såväl som 
i Ukraina. 
 
Framtida samarbete? 
Det finns två Ukrainska orga-
nisationer i Sverige som var 
representerade under konfe-
rensen. De visade klart intres-
se för samverkan. Framförallt 
för sommarlägren och våra 
utbildningar. 
 
 

FÖRSLAG  TILL  ÅTGÄRDER______________________ 
   

Steg 1 : Juni-Sept  2004 
Information om samarbete i 
respektive organisation.  
 
Samverkansdiskussion med 
Ukrainska föreningar i Sverige 
 
Beslut ska tas på rätt nivå. 

Steg 2: Okt-Nov  2004 
Förstudie i Ukraina tillsam-
mans med de två föreslagna 
organisationerna. 
 
Steg 3: Våren  2005 
”Export” av vår organisa-
tionsmodell. 

Steg 4: Höst-Vår  2005-06 
Utbildning av instruktörer  
 
Steg 5: Höst  2006- 
Uppföljning och utbildning en 
gång varje år.  
Lokal samverkan med exem-
pelvis ungdomsutbyte. 

   

PÅVERKAN  OCH  SAMARBETE___________________ 
   

Viktigt samarbete 
Sveriges ambassadör i Ukrai-
na, Åke Pettersson, invigde 
vår konferens med att under-
stryka vikten av NGO’s arbete 
för ett demokratiskt samhälle. 

Påverkan 
Vi kan informera våra politi-
ker om projektet så att de kan 
påverka politiker i Ukraina. 
Då kan fler våga ansluta sig 
till NGO. 

 

Verksamhetsplan, budget 
Dessa sammanställs under 
förstudien, där Ukrainska or-
ganisationer är delaktiga från 
början. 

 
 
 
 

  
 

Pekka Kaukonen, Projektledare 
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FFÖÖRRSSTTUUDDIIEE  UUKKRRAAIINNAAPPRROOJJEEKKTTEETT  
RESERAPPORT  –  8-14 november 2004 
 
 

DELTAGARE ____________________________________ 
 

Med på hela resan var Pekka 
Kaukonen  (undertecknad), 
som är projektledare för Ukra-
inaprojektet samt verksam-
hetsledare för Örebro- och 
Värmlandsdistrikten (SCF).  

Zoriana Kiktso stod för 
tolkningen, vilket var mycket 
värdefullt. 

Zoriana är ordförande för 
Ukrainska barn och undoms-
föreningen i Sverige. Genom 

hennes kontakter har vi haft 
en bra lobbyverksamhet mot 
olika föreningar och myndig-
heter i Ukraina.  
 

BESÖK  HOS  EN  UKRAINSK  FAMILJ______________ 
 

De tre första dagarna bodde 
jag hos en ukrainsk familj i 
Tlumatz, en stad i västra Ukra-
ina med c:a 10 000 invånare.  

Familjen bestod av fadern 
Jaroslav Kiktso och mor Maria 
Kiktso, båda i 60-årsåldern. 

De vuxna barnen hade flyt-
tat hemifrån och föräldrarna 
bodde själva i en trerumslä-
genhet i ett hyreshus. 

Familjen ordnade ett besök 
till Karpaterna (bergskedjan) 
under en hel dag. Det var som 
att komma till ett Alpland. En 
fantastisk upplevelse.  

Bergsfolket kallas för god-
suler och är tusenkonstnärer i 
hitta sitt levebröd. 

 

Vi besökte sevärdheter och en 
konferensanläggning som 
skulle passa våra ändamål för 
utbildningsdelen i maj månad. 

För att återgälda den stora  

gästvänlighet som familjen 
bjöd på (detta inkluderar även 
400 km transporter), anser jag 
att de ska bjudas med till ut-
bildningsdagarna i maj 2005. 

 
 Familjen Kiktso har samlats för att få information om SCF. 

 

MINA  INTRYCK_________________________________ 
 

Standarden på hyreshus liknar 
den vi hade på 50-talet – med 
kallt rinnande vatten och toa-
lett med separat tvättutrymme. 
För att bada fick de värma 
vatten.  

Den gasolspis som fanns i 
lägenheten, visade sig vara 
nödvändig eftersom myndig-
heten stänger av elen då och 

då. Så det gällde att vara upp-
finningsrik vid förvaring av 
matvaror m.m.  

Gästvänligheten var myck-
et påtaglig och stor mänsklig 
värme visades. 

Gatubelysning fanns men 
slogs inte på av ekonomiska 
skäl. Det var i princip bara 
huvudstaden Kiev som hade 

tänd gatubelysning.  Jag reage-
rade på att ingen hade reflex 
på sig i mörkret.  

Det fanns ingen avskild 
gång- eller vägbana så jag an-
tar att det sker en del olyckor 
med anledning av detta. 
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BESÖK  IVANO-FRANKVISK (västra Ukraina)_________ 
 

Genom familjens och Zoria-
nas kontakter hade vi tid bo-
kad hos Röda korset i Ivano-
Frankvisk. Där gavs jag möj-
ligheten att presentera vårt 
projekt för RK´s regionchef. 
Han visade mycket stort in-
tresse och vill att Röda korset i 
I-F ska ansluta sig till projek-
tet. Jag lovade att återkomma 
med besked så fort vi vet om 
SCF tilldelas medel. 

 

Ivano-Frankvisk är en stad 
med mycket kultur. Den är 
uppkallad efter Ivan Franko, 
(1856-1916), en av de stora 
genierna i ukrainsk litteratur.  

Staden har c:a 500 000 in-
vånare. 
 

 

 
 

Pekka och regionchefen för Röda 
korset i Ivano-Frankvisk 

 

FÖRSTUDIE  I  KIEV______________________________ 
 

När vi anlände till flygplatsen 
Borispil i Kiev blev vi hämta-
de av Kozackorganisationen. 
De mötte upp med tre repre-
sentanter och en minibuss. 

Framme vid den byggnad där 
konferensen skulle hållas, an-
slöt sig tre representanter från 
organisationen i Donetsk 
(östra Ukraina). Dessa hade  

 

åkt tåg i 12 timmar! 
I det program jag förberett 

gjordes några smärre föränd-
ringar tillsammans med orga-
nisationerna.  

Jag kände att vi måste gå 
väldigt varligt fram. Det gällde 
att vara tydlig i vissa fall och 
övertydlig i andra. Kulturen 
och mentaliteten är mycket 
annorlunda än vad vi är vana 
vid i Sverige. 

 
 

Ordförande Kozackorganisation öpp-
nade förstudien. Pekka och Zoriana 
syns bakom den svenska och den ukra-
inska flaggan 

 
 

 

 
Undertecknad i flygarmössa 

 
Kozackorganisationen arbetar 
mycket med ungdomsprogram 
där de bland annat tar hand 
om gatubarn från Kiev. De 
ger dem meningsfull syssel-
sättning i form av fysisk akti-
vitet; göra modellbyggen; 
meka med flygfarkoster (del-
taplan) med mera.  

Ungdomarna får även lära 
sig att umgås socialt.  
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Med smak av Sverige… 
Första kvällen bjöd vi på enkel 
svensk tradition som bestod 
av knäckebröd, kaviar och sill. 
De tyckte väldigt bra om de 
förstnämnda men sillen hade 
ingen strykande åtgång.  
…och överflöd av Ukraina  
Andra kvällen bjöds det en 
Ukrainsk afton med alla de 
läckerheter som går att få tag 
på. Det blev en fantastisk 

afton som sent skall glömmas. 
Programmet flöt på under 

dessa dagar och vi kom bra 
överens om det mesta. 

  
Avslutningsdagen enades vi 
kring ett program som sträck-
er sig till hösten 2006. Då ska 
de Ukrainska deltagarna hun-
nit ta del av föreningskunskap 
samt instruktörsutbildning i 
säkerhet och överlevnad. 

Sista kvällen presenterade 
Zoriana Kiktso mig för Läns-
styrelsens ordförande i Ivano-
Frankvisk. Det gav mig möj-
lighet att presentera vårt pro-
jekt. Då han var mycket posi-
tiv och intresserad, lovade jag 
att inbjuda honom till vår 
första utbildning i maj månad. 

Den kommer att hållas i 
Ivano-Frankvisk län, så inbju-
dan passar väldigt bra. 

 

 
     Skeppet är i hamn i Kiev 
 

  

SLUTLIGA  INTRYCK  OCH  BEDÖMNINGAR______ 
 

När jag rest runt i Ukraina har 
jag börjat inse hur stort landet 
är och jag har fått ytterligare 
många bevis på folkets stora 
gästvänlighet 

Våra samarbetsorganisatio-
ner gör mycket med små me-
del men de saknar vår före-
ningskultur. Det är lätt att 
förstå, då landet är ungt som 
självständig stat. 

Att vi behövs med vår kun-
skap blev ännu tydligare efter 

denna resa – framförallt när 
jag diskuterade med vanligt 
folk. De uttalade gång på 
gång sitt behov av stöd.  

Kozackorganisationen 
med dess ordförande besluta-
de att ta hand om alla trans-
port- och matkostnader för 
dessa dagar. 
”Vi vill visa att detta samarbe-
te är viktigt för oss” sade ord-
förande senare vid slutgenom-
gången. 

 

Jag bedömer behovet av vårt 
program som stort och vi 
måste följa angiven tid och 
arbetsplan – den är ju gjord 
tillsammans med dem.  

 

 
 

 
Pekka Kaukonen, Projektledare 

Om vi inte kan följa 
planen blir vårt förtro-
endekapital minimalt i 
Ukraina. 
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FFÖÖRREENNIINNGGSSDDEEMMOOKKRRAATTII  
RESERAPPORT  –  2-8 maj 2005 
 
 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Måndag 2 maj 
På flyget mellan Arlanda-Kiev, 
träffade jag en representant 
från FOI, Jakob Hedenskog, 
som hade uppdrag i Ukraina. 
Jag presenterade kort vårt 
projekt och han blev mycket 
intresserad av framtida sam-
verkan.  

Bytte till inrikes flyg Kiev-
Ivano-Frankivsk där jag möt-
tes av tolk och vår samarbets-
organisation. 

 
Tisdag 3 maj 
Jag hade återigen fått förmå-
nen att sova hos familjen 
Kiktso och åtnjuta deras gäst-
frihet. Under dagen fick jag ta 
del av deras påskfirande samt 
följa dem på en rundvandring i 
staden Tlumatz. Tillsammans 
besökte vi fyra familjer och jag 
fick därmed även ta del av 
dessa personers vardag och 
helg. 

 
Onsdag 4 maj  
Med hyrd minibuss och tillika 
chaufför gick färden mot Ya-
remche som ligger vid Karpa-
terna. Vägarna var inte av den 
kvalité vi är vana vid och man 
kan till och med möta häst-
transporter. 

Bo Trygg och Jan Wadell, 
anlände under eftermiddagen. 
De är ordföranden för Öre-
bro- respektive Värmlands 
distrikt (SCF). De hade flugit 
samma sträcka som under-
tecknad.  

Vi checkade först av den 
konferenshall som vi skulle 

 

 
Minnesstaty över stupade i Tlumatz 

 

 
använda och blev väl bemötta 
av all personal.  

Vi ägnade sedan tiden till 
andra praktiska förberedelser.  

 

 
Utsikt från hotellrummet på Hotell 
Karpathy i Yaremche 

 

 

Torsdag 5 maj  
Under förmiddagen besökte 
vi marknaden i Yaremche där 
det erbjöds vackert hantverk i 
många stånd.  

Därefter tog vi en kortare 
rundvandring i närområdet,  
en mycket vacker och natur-
skön plats där avgaser ännu 
inte gjort anspråk.  

Organisationerna från öst-
ra och västra Ukraina anlände 
på olika tider under dagen. 

 
Bo Trygg öppnade konfe-

rensen och hälsade alla väl-
komna. Undertecknad gick 
sedan genom kommande 
dagars programpunkter.  

Som sista punkt första da-
gen hade vi en gemensam 
middag med vissa spänning-
ar. Läs mer om detta under 
rubriken ”Övrigt”. 
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Fredag 6 maj   
Vi började med att ge god tid 
för var och en att presentera 
sig själva. 

Grupparbete vidtog där de 
skulle rita ned sin organisa-
tionsstruktur på papper. Vi 
satte sedan upp dessa på rad 
och lät varje organisation be-
rätta om strukturen.  

Jan Wadell, som även är 
kommunalråd i Kils kommun, 
ritade och berättade om det 
Svenska systemet – från kom-
mun till riksdag och regering. 

Jag fortsatte med att berät-
tade hur SCF kommer in i 
systemet. Vi använde White-
board-pennor och blädder-
block som sedan överlämna-
des till organisationerna. 

Dagen avslutades med 
gemensam middag där stäm-
ningen var mycket bättre än 
under gårdagen (läs mer under 
rubriken ”Övrigt”).    
 

 

 
Jan Wadell, Zoriana Kiktso (tolk), Bo Trygg, Katheryna Andersson (tolk), 
Pekka Kaukonen 
 

Resultat av grupparbetet 

 

Lördag 7 maj 
Jag berättade om verksamhe-
ter och utbildningar som SCF 
genomför i Sverige (våra kort-
kurser och FRG samt instruk-
törsutbildning). 

Bo Trygg och Jan Wadell 
tog några exempel från deras 
respektive kommuner där SCF 
har använts. Här gavs tillfälle 
att ställa frågor och att döma 
av de många frågorna så finns 
ett stort intresse för vår orga-
nisation och verksamhet.  

Detta var sista kvällen och 
vi samlades i konferenshallen 
för avslutningsmiddag och 
gemenskap. Presenter och 
 

 
          FÖRBRÖDRING; 

       Donetsk, Ivano-Frankivsk, SCF 

 
gåvor utbyttes och lokalen 
fylldes av stor kamratlig stäm-
ning och ”förbrödring”.  

 
Det sistnämnda begreppet 

framhöll vi sedan i vårt tack-
tal, vilket uppskattades. 
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Söndag 8 maj  
Tidigt på morgon tog vi mini-
buss till Ivano-Frankivsk och 
därefter flyg till Kiev. 

Vi tog in på Hotell Ukraina 
som ligger intill Frihetstorget 
och gick sedan en rundvand-
ring i centrala Kiev där vi bl a 
besökte den stora paradgatan. 
Allt var putsat inför komman-
de dag, den 9 maj, då Frihets-
dagen firas.   

Detta var en bra avslutning 
som ger förväntan inför nästa 
steg.   

 
Måndag 9 maj 
Vi steg upp 03:00 för att passa 
in vårt flyg och efter några 
timmars resa var vi åter på 
Arlanda – nu med många nya 
och bestående intryck 

 

 
Frihetstorget och statyn. Vårt hotell är den stora byggnaden. Den vackra parla-
mentsbyggnaden syns till vänster 

 

ÖVRIGT_________________________________________ 
 

Ungdomsutbyte  
De Ukrainska organisationer-
na visade stort intresse över 
vårt erbjudande att skicka sina 
ungdomar (15-25 år), till våra 
upplevelsebaserade dagar den 
4-7 augusti 2005. Detta under 
förutsättning att vi får de sökta 
medlen från Ungdomsfonden 
Forum Syd.   
 
Kozackorganisationen från 
Kiev kom aldrig till konferen-
sen, trots många påminnelser 
genom vår tolk och samordna-
re. Tolken fick hela tiden olika 
svar och kopplades till olika 
personer. 

Bo Trygg, Jan Wadell och 
undertecknad beslutade på 
plats att inte ta med dem i 
fortsättningen. Vi utökade 
istället antalet platser för de  

närvarande. Beslutet uppskat-
tades. Det blir tio deltagare per 
organisation  
 
Spänning i luften 
Att det låg ”spänning” i luften 
märkte vi redan första dagen 
och urladdningen kom vid 
middagen då tre personer från 
Donetsk lämnade middags-
bordet. Vi tog omedelbart upp 
detta och var tydliga i vårt 
budskap: 
 
1.Inga politiska diskussioner 
2.Ingen lämnar rummet 
3.Allt skall lösas med dialog  
 
Omgruppering 
Nästa kväll gjorde vi en om-
gruppering av borden så att 
alla kom närmare varandra 
samt att vi tre från SCF spred 

ut oss med varsin tolk. Stäm-
ningen blev genast bättre.  
 
Neutraliteten viktig 
Vårt samarbete mellan ukra-
inska och svenska organisa-
tioner visar sig falla väl ut 
men vi måste vaka över neut-
raliteten. Tolkarna som kom 
från västra Ukraina hade lätt 
att bli känslomässiga. 

Nästa steg ska genomfö-
ras i Donetsk i östra Ukraina. 
Då måste vi ännu starkare 
visa vikten av neutralitet och 
lära dem att stå tillsammans! 

 
Utbildad tolk 
Vår tolk under denna resa var 
Vitali Shumchenko som har 
varit utbytesstudent i Sverige 
och kan svenska flytande.  
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SLUTSATSER_____________________________________ 
 

Min bedömning är att fortsät-
ta enligt föreslagen plan, dock 
utan Kozackorganisationen. 

Vid framtida möten med 
Svensk-Ukrainska organisa-
tioner, måste deras roll och 
neutralitet lyftas fram. 

Samverkan med FOI? 
Finns det något intresse från 
SCF? 

Instruktörer som utses till 
projektet måste vara starka, 
tålmodiga, uthålliga samt flex-
ibla. Det kommer att bli stor 
press på dem.  

 
 

Det krävs en planeringshelg 
för de instruktörer som utses. 
Företrädesvis i augusti.  

Huvudinstruktör måste ut-
ses snarast av riksförbundet så 
att jag kan ge information om 
projektet samt en lägesbe-
skrivning.  

Jag har tidigare framhållit 
att det behövs mer medel in-
för detta år för att klara vår 
målsättning (c:a 100 000). An-
nars kommer det att leda till 
onödiga och tråkiga nedskär-
ningar. 

 
 

Jag insåg tydligt värdet av Bo 
Trygg och Jan Wadell. Om de 
inte varit med, hade jag inte 
räckt till.  

Då det kommer att bli 
mycket arbete framöver, be-
höver jag en ställföreträdare 
som även kan hjälpa till med 
vissa praktiska arrangemang 
samt vara ett bollplank.  

Den 10 maj kom besked 
från Forum Syd att vi får de 
sökta medlen för ungdoms-
projektet. Det innebär en del 
arbete. 

 
 
 

  Pekka Kaukonen, Projektledare 
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IINNSSTTRRUUKKTTÖÖRRSSUUTTBBIILLDDNNIINNGG    STEG 1  
RESERAPPORT  –  10-15 oktober 2005 
Instruktörsutbildning steg 1 bestämdes tillsammans med Ukrainas deltagare samt SCF. 
 
 

PLANERING  OCH  FÖRBEREDELSER_____________ 
 

11 augusti:Telefonkonferens 
mellan Pekka Kaukonen, Jan 
Alsander samt Eva Dervall 
(utsedd chefsinstruktör). 
 

25-26 augusti: Planering på 
Hotel Stinsen i Hallsberg  med 
Pekka, Eva D, Per-Erik Matts-
son samt Therese Selling.    

Utbildningsmateriel avse-
ende Kattis och Roffe över-
sätts och kopieras till deltaga-
re och tolkar (25 personer). 

DELTAGARE  OCH PRAKTISK  HJÄLP_____________ 
 

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, Verksam-
hetsledare och projektledare.  
Eva Dervall, chefsinstruktör. 
Per-Erik Mattson, intruktör 
från Värmland.  
Therese Selling, instruktör 
från Örebro. 
 

Från Ukraina: 
Tjugo deltagare,  tio från  
Ivano-Frankivsk och tio från 
Donetsk 
 
Tolkar och praktisk hjälp: 
Kateryna Andersson (aukto-
riserad tolk som bor i Sverige)  

 
Vitali Shumchenko (bor i 
Kiev och har varit utbytes-
student i Sverige) 
Zoriana Kiktso. Ukrainska 
och bor i Sverige. 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
Jag beskriver dagarna från min synvinkel, instruktörerna har lovat skriva sin. Därför inga utbildningsdetaljer. 
 

Måndag o tisdag 10-11 okt 
Anlände, tillsammans med 
tolkarna, med flyg till Borispil. 

Vi hade i början av sep-
tember bokat hotellrum, mat 
samt konferenssal men det 
visade sig vid framkomsten att 
konferenssalen var bokad un-
der två av våra utbildningsda-
gar! Jag hänvisade till vår bok-
ning samt att vi väntade lång-
väga gäster. Svaret blev en 
axelryckning med motivering 
att de andra redan betalat!? Jag 
stoppade diskussionen då jag 
insåg att vi inte skulle komma 
längre i förhandlingen. 

Rum, frukost samt de flesta 
måltiderna som var beställda, 
var dock helt i sin ordning.  

Tillsammans började vi leta 
efter en konferenslokal för två 

dagar. Ett viktigt krav var att 
den skulle ligga inom gångav-
stånd. Det tog oss 1,5 dag att 
leta samt att bevisa att vi kan  
betala! (Mycket energi gick åt). 

Vid denna tidpunkt ringde 
jag till Anders M Johansson 
och informerade om att det 
skulle uppstå merkostnad. 

 

 

Gemytlig gemenskap med tolkar och FN-officerare 
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Tisdags kvällen 
När vi intog en middag i cen-
trala Kiev, hörde jag plötsligt 
en bekant röst från dörröpp-
ningen. Det var Per-Erik Kor-
ström, en f d kollega från min 
tid som militär vid I3 i Öre-
bro. Vi tittade stumt på var-
andra, lika förvånade bägge 
två.  

Per-Erik har sedan länge 
varit aktiv som FN observatör 
i olika länder och bl a fått en 
utmärkelse av generalsekrete-
raren Kofi Annan för sin in-
sats för freden i Irak. 

Per-Erik berättade att han 
varit i Ukraina i olika omgång-
ar sedan 1999 och var nu där 
för FN tillsammans med ame-
rikanare, kanadensare och 
holländare. De skulle utbilda 
polisbefäl samt officerare i 
Ukraina. 

Vi fick möjligheten att pre-
sentera vårt projekt för dem. 

Per-Erik och jag kommer 
att hålla kontakten och jag ser 
fram mot att ta del av hans 
kunskaper om den polisiära 
och militära organisationen i 
Ukraina.  

Vi inbjöd honom till vår 
avskedsmiddag – vilket han, 
till vår glädje, tackade ja till.  

 
Onsdag 12 okt 
Jag mötte våra instruktörer 
Eva Dervall, Per-Erik Matts-
son och Therese Selling på 
flygplatsen i Borispil.  

Under färden till Kiev be-
rättade jag om platser vi passe-
rade samt det lilla jag visste 
om Kiev från tidigare resor. 

Vi anlände till hotellet där 
instruktörerna fick möjlighet 
att ”duka” konferenslokalen 
inför torsdagen och bekanta 
sig med tolkarna.   

 

 
Per-Erik Korström och Pekka Kaukonen  
 

  

 

Torsdag 13 okt 
Efter 1,5 dygn på tåg anlände 
deltagarna från Ukraina på 
avsedd tid!!   

Konferensen började på ut-
satt tid, vilket inte är en själv-
klarhet i Ukraina.  

Vårt arbete presenterades 
samt målet och syftet för hela 
projektet. Vi gick igenom pro-
grammet i stort och jag förkla-
rade vikten av att hålla tider 
för att vi skall hinna med. 

Efter lunch gav våra in-
struktörer (anförda av Eva 
Dervall) programmet i detalj. 

Eva, Therese och Per-Erik 
hade redan vid planeringen 
delat upp sina pass. Det var 
mycket de var tvungna att hålla 
reda på. Till varje pass visade 
de olika säkerhetsprodukter 

 

som sedan gavs till Ukrainska 
deltagare som då hade lärt sig 
användningsområdet. 

Dagen avslutades med 
middag. 

 
Fredag 14 okt 
Denna dag var vi tvungna att 
byta konferenslokal. Det blev 
tio minuters promenad ge-
nom frihetstorget och en 
vägtunnel. Där möttes vi av 
en del tiggare och försäljare 
från tidig morgon.  

Den nya konferenslokalen 
var modernare med mer luft 
och yta. 

Dagen förflöt mycket bra 
med sina olika aktiviteter. 
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Lördag 15 okt (Sista utbild-
ningsdagen.) 
Deltagarna fick prova på att 
genomföra en kort lektion i 
avsett ämne. 

Gruppuppgifterna kunde  
förberedas väl eftersom de ut-
delats i god tid. Indelningen i 
grupperna gjordes oberoende 
av öst och väst. Här kände jag  

spontant att allt arbete som vi 
lägger ned i det här projektet 
även syftar till att bygga broar 
mellan västra och östra Ukrai-
na. Det känns mycket värde-
fullt och bra!  

Jag avslutade utbildnings-
dagarna med en snabb åter-
koppling och blickade sedan  
framåt till nästa omgång som 

är planerat till maj 2006.  
Platsen blir då Donetsk i 

östra Ukraina. 

 
Från mitt hotellfönster kunde jag se 
en demonstration på Frihetstorget i 
centrala Kiev. Efter att jag tagit 
denna bild gick jag ned för att besöka 
den. Spännande! 

   

   
 

 
  

SLUTSATS  OCH  BEDÖMNING___________________ 
 

Ukrainsk byråkrati 
Byråkratin i Ukraina gör det 
praktiska svårarbetat. Ett ex-
empel under denna resa var 
bokningen av konferensloka-
len. Det är inte så mycket att 
göra åt byråkratin, de måste 
själva inse att man bör vara 
mer seviceminded i sin kon-
takt med människor.   
 
Nöjda deltagare 
Utbildningen i sin helhet gick 
bra. Alla deltagare från Ukrai-
na öste superlativ över in-
struktörerna, som också var 
väldigt nöjda med dagarna.  
Instruktörerna kommer att 
göra sin egen reserapport.  

 
 

Välkommen expertis 
Det känns bra att kunna anlita 
Per-Erik Korström; en ”ex-
pert” på Ukraina. 
 
Utbyte av tolkar? 
Det finns frågetecken kring 
våra tolkar från Sverige. I min 
förra rapport beskrev jag att de 
blir känslomässigt bundna till 
västra Ukraina (de kommer 
därifrån). Detta tar för mycket 
kraft av oss. 

Lösningen kan vara att vi 
letar tolkar i Ukraina med hjälp 
av Vitalyj Scumchecko. Han är 
väldigt kunnig, stark och pålit-
lig. Jag kommer med förslag 
innan årsskiftet.  

 

Behov av stöd 
Jag behöver fortfarande stöd, 
framförallt i ekonomihanter-
ing. Det är en stor börda att 
hålla reda på alla kvitton, 
utbetalningar till olika perso-
ner, bokningar av anlägg-
ningar mm. Det vore skönt 
om någon med ekonomiska 
kunskaper kan vara med näs-
ta gång. 
 
Hundraprocentigt stöd 
Vår avsikt är att genomföra 
detta projekt fullt ut men då 
behövs att uppdragsgivaren 
möter upp oss till 100 %. 

 
 
 
 
 

Pekka Kaukonen, Projektledare  
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IINNSSTTRRUUKKTTÖÖRRSSUUTTBBIILLDDNNIINNGG  STEG 2  
RESERAPPORT  –  1-7 maj 2006 
Instruktörsutbildning steg 1 bestämdes tillsammans med Ukrainas deltagare samt SCF. 
 
 

PLANERING  OCH  FÖRBEREDELSER_____________ 
 

Grundplanering  
I januari 2006 träffades Pekka 
Kaukonen (undertecknad), Jan 
Alsander samt Anders M Jo-
hansson.  
Följande beslut togs 
Pekka ska få en biträdande 
projektledare som bör vara 
utbildad instruktör. (I slutet av 
januari, valdes Claes-Göran 
Ekhall, verksamhetsledare   
 

och instruktör i Jönköping).  
Jan A ska se till att studiema-
terialet skickas till Pekka. 
 

 
 

Detaljplanering  
Den 22-23 mars träffades de 
svenska deltagarna för att pla-
nera detaljerna. 
 
Material  
Utbildningsmateriel,  (Hitta 
vilse samt OH-bilder i frilufts-
säkerhet), har översatts och ska 
delas ut till deltagare och tolkar 
(tillsammans 25 personer). 
 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektle-
dare.  
Claes-Göran Ekhall, bitr. 
projektledare. 
Per-Erik Mattson, intruktör 
från Värmland.  
 

Jenny Andefors, instruk-
tör/praktikant från Örebro. 
 
Från Ukraina: 
Tjugo deltagare,  tio från  
Ivano-Frankivsk och tio från 
Donetsk. 

Tolkar: 
Shumchenko, Kiev 
Olena Gorova, Kiev 
De har varit utbytesstudenter i 
Sverige och talar svenska obe-
hindrat. 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Måndag 1 maj 
Vi anlände med flyg till Boris-
pil där tolken Vitali mötte oss. 

Vår första dag gick åt till att 
boka in lunch och middagar. 

Kvällen ägnade vi oss åt 
centrala Kiev. Det var mycket 
folk i rörelse längs huvudgatan 
som under sön- och måndagar 
är avstängd för trafik (deras 
helgdagar).   

Vi hejdade några ungdomar 
för att prata med dem och 
höra hur det var med deras 
kunskaper i engelska. Det vi-
sade sig att även ungdomarna 
endast hjälpligt kan tala det.    

Tisdag 2 maj 
På en ö som låg på prome-
nadavstånd från hotellet, 
ordnade vi med de praktiska 
förberedelserna. Ön var en 
perfekt plats för övningar 
som Hitta Vilse och frilufts-
säkerhet. 

För att komma till ön fick 
vi gå längs en ganska ”skitig” 
gångväg och sedan över en 
bro. Känslan för en ren natur 
är inte densamma som hos 
oss. Flaskor, burkar, plastpå-
sar… ja i princip allt, slängs i 
naturen. Det är synd, för det 
är ett fint land annars.  

 

Det finns mycket att göra, för 
att belysa värdet av ett rent 
Ukraina. 
 
Onsdag 3 maj 
Under förmiddagen köpte vi 
tändstickor, ved, sopsäckar 
m.m. inför utbildningen. 

På eftermiddag fick vi en 
fin 1½ timmes båttur på 
Dnjepr (floden som skär ige-
nom Kiev och Ukraina).  

Resten av dagen ägnades åt 
detaljplanering.  
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Torsdag 4 maj  
Deltagarna från Ukraina an-
lände avsedd tid! De hade då 
tillbringat 1,5 dygn på tåg! 

Konferensen inleddes av 
undertecknad klockan 10:00.  

Målet/syftet med projektet 
presenterades och jag infor-
merade om vad vi hitintills 
gjort i Ukraina. Jag gick ige-
nom programmet i stora drag 
och underströk vikten av att 
hålla tider för att vi skall hinna 
med.  

Samtliga deltagare fick se-
dan presentera sig och tala om 
vad de gjort efter vår senaste 
utbildning. Det visade sig att 
de varit mycket aktiva och jag 
fick ta emot muntliga och 
skriftliga rapporter samt foto-
album. Imponerande! 

Efter lunch tog våra in-
struktörer över, anförda av 
Claes-Göran. De talade mer 
ingående om målet och syftet 
med utbildningen samt tog 
programmet i detalj. 

Instruktörerna hade delat 
upp sina pass mellan sig, men 
deltog ändå vid varje under-
visningstillfälle som backup.  

Liksom under ”Instruk-
törsutbildning steg 1” som 
genomfördes i oktober 2005, 
hade instruktörerna med sig 
olika säkerhetsprodukter som 
förevisades. Dessa gavs sedan 
till deltagarna som då visste 
hur/när de skulle användas.  

Vi avslutade dagen med 
gemensam middag. 

 
Fredag 5 maj 
Förmiddagen var vi inomhus 
med teorilektioner och efter-
middagen var vi utomhus med 
praktiska övningar. Vi hade 
räknat in promenaden till och 
från ön (totalt 4 km) för att 
inte förlora utbildningstid.  

 

 
Claes-Göran i aktion med tolken Vitalyjv. 
 

 
 

En av dem som var intresse-
rade av vad vi gjorde på ön 
var en liten flicka på 6-7 år 
som spontant frågade om 
hon fick leka med oss. Hon 
var med en bra stund och 
fick en Hitta Vilsepipa som 
tack.  

 
Lördag  6 maj 
Även denna dag uppdelades i 
inom- och utomhuspass. 

När vi denna dag skulle gå 
över bron, var den fylld av 
ungdomar som var på väg till 
en rockkonsert, så den här 
dagen var det mycket folk på 
ön. 

Vi förvånades över att 
skräp, tomburkar och flaskor 
låg överallt. Vi stötte även på 
några förvildade hundar. 

Under de praktiska övningarna 
i friluftssäkerhet fick kursdel-
tagarna bl.a. prova på att göra 
upp eld med tändstål; koka te 
av vad skogen gav och göra 
regnskydd och annat av sop-
säckar . 
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Trötta, men nöjda, gick vi 
sedan tillbaka till hotellet för 
att något senare inta den sista 
gemensamma kvällsmiddagen 
för dessa dagar.  

Tacktalen blev många och 
det kändes positivt och inspi-
rerande för oss alla. Några 
gåvor från organisationer i 
Ukraina tilldelades och kvällen 
avslutades med Ukrainsk dans: 
Det var en svettig upplevelse! 

 
Söndag 7 maj 
Jag avslutade vårt sista pass 
med att göra en snabb resumé 
av utbildningsdagarna, vilka 
har känts mycket bra. 

Jag blickade även framåt till 
nästa omgång som är planerad 
till oktober 2006. Jag lovade 
att återkomma till dem så fort 
jag vet besked om ekonomin. 

Efter att vi tagit farväl av 
de Ukrainska deltagarna gjorde 
vi själva en egen avslutning/  
 

 
Utbildningsdagarna innehöll både trivsam gemenskap och allvar.  

 
summering och gick sedan en 
sista promenad i Kiev, för 
denna gång.  

Vi avslutade med att äta 
middag tillsammans.  

Måndag 8 maj  
Det blev en tidig uppstigning 
(kl 04:00) för att ta oss till flyg-
platsen och resan hem till det 
betydligt renare Sverige. 

SLUTSATS  OCH  BEDÖMNING___________________ 
 

Återigen har jag påmints om 
att byråkratin i Ukraina gör det 
praktiska svårarbetat. Vid hös-
tens reserapport tog jag bok-
ningen av rum, konferensloka-
len och matställen som exem-
pel. Det var inte bättre nu.  

Även om det är frustreran-
de så måste de, som jag tidiga-
re nämnt, själva upptäcka för-
delarna med att vara mer ser-
viceminded. 

 

Även under denna resa gick 
utbildningen mycket bra och 
deltagarna öste superlativ 
över våra instruktörer.  

Att endast anlita tolkar 
från Ukraina var ett bra be-
slut eftersom de inte har nå-
gon svensk kultur att bära på. 
Det hade visat sig vara en 
belastning för oss när vi anli-
tat tolkar från Sverige under 
föregående tillfällen. 

Viljan är stor från både svenskt 
och ukrainskt håll att fortsätta 
samarbetet på något vis efter 
den inplanerade träffen som är 
i oktober. Vi har inte kunnat 
lova något men söker fondme-
del för en fortsättning. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pekka Kaukonen, Projektledare 
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PPLLAANNEERRIINNGGSSKKOONNFFEERREENNSS    
RESERAPPORT  –  17-20 november 2006 
  
 

BAKGRUND  OCH  INFORMATION   
 

Ekonomiska förutsättningar  
I maj 2006 genomfördes ”In-
struktörsutbildning steg 2” 
och enligt den ursprungliga 
planen skulle steg 3 genomfö-
ras hösten 2006. Kostnaderna 
för steg 2 blev betydligt dyrare 
än beräknat. Största utgifts-
posten var översättning och 
tryckning av materialet till 
Hitta Vilse och Friluftssäker-

het (ca 140 000 SEK). Detta 

var inte klarlagt under genom-
förandet av steg 2. I praktiken  
var de tilldelade statliga med-
len för 2006 förbrukade redan 
 

efter steg 2´s genomförande.    
Riksförbundet kunde inte 
utlova mer pengar för avslut-
ning av 2006 års projekt. 

Värmlands- Örebro- och 
Jönköpingsdistrikten besluta-
de därför att gå in som garant 
med max 10 000 SEK varde-
ra, om inte centrala medel 
disponerades.  

Planeringen inriktades nu 
på att genomföra ett kortare 
möte i november 2006 med 
de två samarbetsorganisatio-
nerna i Ukraina. Inför denna 
planering fick projektled 

ningen muntligt besked om att 
statliga medel var att vänta 
även för år 2007. 
 
Syfte med besöket 
De ukrainska organisationerna 
ska redovisa vad som gjorts 
efter förra utbildningen 

Planering av fortsatt verk-
samhet 

Plan för 2007 (under förut-
sättning av ekonomiska medel 
tillförs)  
 
 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Deltagare från Sverige 
Pekka Kaukonen, projektle-
dare 
Claes-Göran Ekhall, bitr. 
projektledare 
Anette Bengtsson, Kumla 
Röda Korskrets (bekostas av 
Röda Korset) 

Deltagarna från Ukraina: 
Valery, Chef för Röda Kor-
set i Ivano-Frankivsk oblast 
(oblast=län) 
Olena, Assistent vid Röda 
Korset  I-F 
Alla, organisatör i “Club of 
the civil initiatives” (Rektor  
 

för ett lycéum i Donetsk och 
matematiklärare) 
Uliya, ordförande för ”Club 
of the civil initiatives”, (Car-
diologläkare i Donetsk) 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Fredag 17 november 
Flyg Stockholm Arlanda till 
Kiev Borispol. Tolken Vitali 
Shumchenko mötte oss på 
flygplatsen och ordnade med 
en minst sagt trång taxitrans-
port till hotellet i centrala 
Kiev.  

Pekka och Vitali kontrolle-
rade hotellbokning och konfe- 

renslokal samt beställde även 
de kommande måltiderna vid 
en intilliggande restaurant. 
(Byråkratin är fortfarande 
krånglig i Ukraina.) 

Vår måltidsbokning visade 
sig senare ha försvunnit och 
fick göras om vid varje tillfäl-
le. Det löste sig tack vare 
tolkens insatser. 

 

 
Tolken Vitali översätter för Olena och 
Valery 
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Lördag 18 november 
Vi sammanstrålade med delta-
garna på utsatt tid kl 11:00. 
Utöver vår tolk, så deltog fyra 
personer i ledande ställning; 
två från samarbetsorganisation 
i Ivano-Frankivsk och två från 
Donetsk.  
 
Vad har gjorts sen sist? 
På en laptop av senaste modell 
visades filmer och bildspel 
från Hitta Vilse-kurser och 
Friluftssäkerhet i skolor – en 
mycket omfattade och proffsig 
presentation av vad som gjorts 
efter etapp 2. 

Vi kan konstatera att det vi 
förmedlat har kommit till stor 
användning i både östra och 
västra Ukraina. Mycket impo-
nerande! 

DVD, bildspel och foto-
montage överlämnas till oss. 

 
R K i Ivano-Frankivsk tar 
stort samhällsansvar 
I ett annat bildspel fick vi se 
Röda Korsets organisation 
och arbete i Ivano-Frankivsk.  

Röda korset har tagit ett 
större samhällsansvar avseen-
de vård och omsorg i Ukraina 
än vad vi är vana vid från Sve-
rige. De driver sjukhus och 
barnhem med egen anställd 
personal (bl a för barn till al-
koholister och narkomaner).  

Ett problem i Ukraina är 
att många föräldrar överger 
barn med funktionshinder!  

Den materiella standarden 
vid anläggningarna ligger på en 
mycket låg nivå – trots  mate-
riellt stöd från bl a Tyskland.  

Röda Korsets har även en 
omfattande ungdomsverk-
samhet. 

 
 

 

 
Uliya, Alla, Olena och Valery 

 

 

Förhållanden i Donetsk 
I redovisningen från Donetsk 
får vi blanda annat veta att:  

Kolbrytningen har domi-
nerat i detta område men 
drivs nu på en betydligt lägre 
nivå än tidigare.  

Vuxna i arbetsför ålder 
har flyttat, i många fall utom-
lands. Kvar finns äldre och 
barn och det händer ofta att 
far- och morföräldrar tagit 
över föräldrarollen. Detta har 
skapat problem, speciellt för 
barn som därigenom får svå-
rare att klara av skolarbetet. 

Medlemmar från ”Club of 
the civil initiatives” organise-
rar och genomför stödunder-
visning till barn med särskilda 
behov. 
 
Problem inom sjukvården 
Uliya, som är chef för cardio-
logavdelning, visade ett bild-
spel från det sjukhus där hon 
arbetar.  

Arbetssituationen är på 
gränsen till ohållbar. De har 
brist på personal; den materi-
ella standarden är mycket låg; 
 
 

 

av moderna EKG-apparater 
finns endast ett fåtal och ultra-
ljud för hjärtundersökning sak-
nas helt. Vårdavdelningarna 
använder vanliga sängar istället 
för riktiga sjukhussängar.  

Bristen på relevant sjuk-
vårdsmateriel gör det omöjligt 
att hålla en godtagbar hygie-
nisk standard. 

Sjukvården är enligt lag gra-
tis i Ukraina – men inte läke-
medlen. 
 

Planering för 2007 
Det finns goda utsikter att få 
statliga pengar för fortsatt ut-
byte år 2007, men därefter 
måste verksamheten hitta 
andra former. 
Två grundförslag: 
En bussresa under våren till  
Karpaterna, med deltagare från 
Örebro-, Värmlands- och Jön-
köpingsdistrikten samt deltaga-
re från Kumla Röda Korskrets. 
Syftet är att knyta kontakter 
för verksamhet på lång sikt. 
En utbildning på hösten i 
Donetsk. 
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Söndag 19 nov 
Samtliga deltagare kom över-
ens om följande: 

Att planera för en konfe-
rens i Karpaterna (maj 2007) 
med Röda korset i Ivano-
Frankivsk som värd. I syfte att 
bana väg för fortsatt samarbe-
te utan statligt stöd. 

Att planera för en instruk-
törsutbidning i Donetsk hös-
ten 2007, med ”Club of the 
civil initiatives” som värd. 
Innehåll motsvarande ”Säkrare 
Seniorer”. 

Hitta former för fortsatt 
samarbete efter 2007. 

 
Ovanstående genomförs 
under förutsättning att de 
utlovade statliga medlen 
erhålls. 

Diskussion om samarbete 
Därefter fördes en diskussion 
om samarbetet mellan Röda 
Korset i Ivano-Frankivsk och 
Kumla Rödakorskrets.  

Uliya och Alla (represen-
terar Club of the civil initiati-
ves) lämnade en önskan om 
hjälp med sjukhusmateriel. 

 
Idéer angående verksam-
heten efter 2007: 
Utbyte mellan engelsktalande 
ungdomar från Sverige och 
Ukraina 
Utbyte mellan instruktörer 
och lärare. 
Jobba med projektet Global 
warming (= global uppvärm-
ning) 
Besöka naturvårdsområden, 
lära mer om ekologi. 

Seminarium angående stora 
naturkatastrofer. 
Industriella städers sårbarheter. 
Miljö, svåra olyckor, strömav-
brott, arbetslöshet, utbildning, 
vård och omsorg, social misär 
etc. 
 
Måndag 20 nov 
Vi blev kvar i Ukraina ytterli-
gare en dag p g a flygförbindel-
serna Kiev och Arlanda. 

Vitali guidade oss till fots 
till olika sevärdheter i centrala 
Kiev. Vi konstaterade att par-
keringsplatserna inte ökat i 
samma takt som biltrafiken! 

 
Tisdag 21 nov 
Hemresa från Kiev Borispol 
till Stockholm Arlanda. 

 
Klostret i Kiev 
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BEDÖMNING____________________________________ 
 

De hittills gjorda insatserna 
har fallit i mycket god jord.  

De ukrainska organisatio-
nerna har kommit igång med 
kursverksamhet på ett impo-
nerande sätt. De vill sprida 
våra kurser och metoder i sina 
respektive områden. 

Det finns stora brister i den 
ukrainska sjukvården och 
omsorgen. För att komma 
tillrätta med detta krävs in-
satser från annat håll än från 
Civilförsvarsförbundet. Vi 
kan dock sprida kunskap och 
förmedla kontakter. 

En fortsatt verksamhet år 2007 
är planerad och kan genomfö-
ras om ekonomiska medel till-
förs. 

Däremot är en fortsatt 
verksamhet efter 2007 genom-
förbar med eller utan statliga 
pengar. 

   

FÖRSLAG________________________________________ 
 

Till vår Riksstämma vill vi 
inbjuda en representant från 
vardera Donetsk och Ivano-
Frankivsk samt tolken Vitali 
Shumchenko. I samband med  

detta vill vi visa en utställning 
med material från vår verk-
samhet i Ukraina (bildspel, 
film, teckningar, fotografier, 
kursmaterial m m).  
 
 

Claes-Göran och Pekka kan 
vara värdar och ta ansvar för 
gästerna. 

   
 
 
Claes-Göran Ekhall,   
Biträdande projektledare 
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SSÄÄKKEERRHHEETT  FFÖÖRR  VVAANNLLIIGGTT  FFOOLLKK 
RESERAPPORT  –  16-21 maj 2007 
  

FÖRUTSÄTTNINGAR  ____________________________ 
 

Planeringsförutsättningar  
Vid konferensen i Kiev i no-
vember 2006 planerade vi att 
genomföra två aktiviteter i 
Ukraina under 2007. 

När 2007 års ekonomiska  

tilldelning blev fastställd, stod 
det klart att endast en aktivi-
tet kunde genomföras. Beslu-
tet blev en instruktörsutbild-
ning på våren i Donetsk, med 
Club of the civil initiatives  
 

som värd. Inriktningen, enligt 
deltagarnas önskan, var Säkrare 
seniorer, brandkunskap o 
akuthjälp vid olycksfall. 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Deltagare från Sverige 
Pekka Kaukonen, projektle-
dare. Claes-Göran Ekhall, 
bitr. projektledare 

Deltagare från Ukraina 
Vitali Shumchenko,. tolk 
samt tjugo instruktörer, tio 
från Club of the civil initiati- 

ves i Donetsk och tio från RK 
i Ivano-Frankivsk. 
 

DONETSK_______________________________________ 
 

Donetsk är centrum för gruv-
distrikten i östra Ukraina och 
har knappt 1 milj. invånare.  

Befolkningen är rysktalande 
och undervisningen i skolorna 
sker både på ryska och ukra-
inska.  

Trafiken är mycket intensiv 
och bilparken gammal, speci-
ellt lastbilar och bussar.  

Man ser sällan bilar med  

säkerhetsbälten eller cyklister 
och mc-förare med hjälmar.  

I samband med Sovjet-
unionens upplösning över-
gavs många gruvor vilket in-
neburit arbetslöshet, utflytt-
ning av arbetskraft och socia-
la problem.  

Utländskt industri- och 
handelssamarbete har dock 
kommit igång. 

Flygplatsen har främst inrikes-
trafik, men även trafik till 
Ryssland, Turkiet, Österrike 
och Tyskland. Terminalbygg-
naderna är av gammalt märke 
och under ombyggnad. Baga-
gebandet består av kraftiga 
ukrainare som bär fram väs-
korna  

Toaletterna är på många 
ställen bara ett hål i golvet. 

Omgivningarna präglas av 
slättland med jordbruk, och 
klimatet är typiskt inlandskli-
mat med kalla vintrar och 
varma somrar. Under vårt be-
sök var det värmebölja med 
30-35 o. 
 

 

 
 
 
Flygplatsen i Donetsk 
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DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Onsdag 16 maj 
Vi flög från Arlanda till Wien 
för att sedan åka med Austrian 
Air, som har direktflyg från 
Wien till Donetsk.  

På flygplatsen möttes vi av 
Uliya, ordförande i ”Club of 
civil initiatives”, och hennes 
man. Vi blev skjutsade i deras 
privata bil till vårt hotell som 
låg i centrum av Donetsk vid 
en starkt trafikerad gata. Vi 
kunde återigen konstatera att 
trafiksäkerheten har mycket 
kvar för att nå svensk nivå.  

Kvällstemperaturen var 
minst 30 o på hotellets uteser-
vering när vi avnjöt en sen 
middag. 

 
Torsdag 17 maj 
Till frukosten anlände tolken 
Vitali Shumchenko efter en 
natts tågresa (utan luftkondi-
tionering).  

Under förmiddagen bokade 
vi konferensrum, måltider och 
hotellrum för de tillresande 
deltagarna. Det tog tid men 
gick ändå smidigare här, än vid 
våra tidigare besök i Kiev. Vi 
konstaterade också att priser-
na på hotellrum och mat var 
lägre här i Donetsk. 

På eftermiddagen var vi in-
bjudna till en skola, ett lycéum 
(åk 1-11), där flera av våra 
instruktörer var verksamma 
(rektor, bitr. rektor, lärare).  

Vi blev hämtade av en för-
älder som skjutsade oss i sin 
privata bil. Skolan låg i Do-
netsk ytterområde och bilre-
san tog cirka 45 min. Här är 
bostadsområdena mycket enk-
la och på gränsen till förfallna. 

Vi hälsades välkomna på  
  

 

 
 

 
 

skoltrappan av två elever kläd-
da i ukrainska folkdräkter. 

Efter en genomgång på rek-
torsexpeditionen besökte vi 
årskurs två som visade upp 
sina kunskaper i Hitta Vilse. 
Lärare var två av våra ukrains-
ka instruktörer. 

Vi såg med glädje att bar-
nen lärt sig vårt koncept och 
använde det material som vi 
tidigare överlämnat. De hade 

även tillgång till datorer. 
Därefter var vi inbjudna 

till ”Alfabetets dag” i aulan. 
Här fick vi uppleva en sång- 
och dansuppvisning dit även 
föräldrar, viktiga representan-
ter från utbildningsdeparte-
mentet och skolstyrelsen var 
inbjudna.  

Efter föreställningen 
bjöds vi på en lättare måltid 
på rektorsexpeditionen. 
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Fredag 18 maj 
Deltagarna anlände på utsatt 
tid. Ivano-Frankivsk gruppen 
hade tillbringat nära ett dygn 
på tåget! 

Inledningsvis fick de olika 
organisationerna redovisa för 
vad de gjort på hemmaplan se-
dan utbildningen i maj 2006. 

Som vanligt hade vår utbild-
ning hamnat i god jord och 
våra kurser och metoder sprids 
och används i de olika områ-
dena. (Detta fick vi även fina 
bevis på vid vårt möte i no-
vember 2006). 

Claes-Göran genomförde 
instruktörsutbildning för kur- 

sen ”Säkrare seniorer”. Cff´s 
bildmaterial användes och 
översattes till ukrainska av 
tolken. Av ekonomiska skäl 
var det, denna gång, inte 
möjligt att trycka upp bilder 
på ukrainska. 

 
 

Förbandsläggning 

 

 
 

Stabilt sidoläge 

 
 

Lördag 19 maj 
Claes-Göran fortsatte med 
Säkrare Seniorer och brand-
kunskap. Därefter genom-
förde Pekka utbildning på 
akuthjälp vid olycksfall, där 
teori varvades med praktiska 
moment såsom fria luftvägar, 
stabilt sidoläge och förbands-
läggning. 

På kvällen hade vi avslut-
ningsmiddag med ukrainska 
specialiteter i en abonnerad 
del av hotellets restaurang.  

Efter middagen delades 
SCF`s hederstecken och di-
plom ut till: 
Valery Starchenko, chef för R 
K i Ivano-Frankivsk oblast. 
Uliya Ivasenko, ordf. i Club of 
the civil initiatives, Donetsk. 
Vitali Shumchenko, tolk, Kiev. 
 
Dessa inbjöds till höstens  
riksstämma i Göteborg,  
 

 
Medaljörer 

 

AVSLUTNING____________________________________ 
 

Söndag 20 maj 
Det treåriga projektet är nu 
avslutat och summeringen kan 
läsas under ”Sammanfatt-
ning”.  

Vi diskuterade möjligheter-
na till ett framtida utbyte och 
redovisade vår ansökan till 
Forum Syd.  

 

 
Samtliga deltagare fick ett di-
plom (översatt till ukrainska) 
omfattande de tre årens kurs-
innehåll. Detta uppskattades 
mycket.  

Ivano-Frankivskdeltagarna 
startade sin dygnslånga hemre-
sa vid lunchtid och deltagarna 

 
från Donetsk åt lunch till-
sammans med oss innan de 
reste hem till sitt.  

Under eftermiddagen re-
glerades kostnaderna med 
hotellet. 
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STUDIEBESÖK___________________________________ 
 

Måndag 21 maj 
Vi (Pekka, Claes-Göran och 
vår tolk) var inbjudna till sjuk-
huset som Uliya jobbade på. 

Vi hämtades av Uliya och 
hennes man och det blev en 
tuff och skakig transport till 
utkanten av Donetsk där sjuk-
huset ligger.  

Vi hade blivit informerade 
om att resurserna för sjukvård 
i Ukraina var minimala – men 
inte hur minimala! Lokalerna 
var gamla och modern utrust-
ning saknades helt. (Sjukhuset 
hade ett upptagningsområde 
för 80-90 000 invånare.) 

Uliya var chef för cardiolo-
gavdelningen som hade plats 
för 70 patienter. På grund av 
värmeböljan var avdelningen 
överfull (främst av äldre). En 
speciell avdelning var reserve-
rad för krigsveteraner från 
andra världskriget.  

Utöver Uliya träffade vi yt-
terligare en läkare samt en  

 

 

 
Clas-Göran, Uliya, Vitali (tolken) och 
Pekka utanför akutintaget 

 

 

 
Läkarexpeditionen 
 

 

sekreterare och en sjuksköters-
ka. (Läkare räknas till låglöne-
yrke i Ukraina.) Trots miserab-
la förhållanden så var humöret 
ändå gott bland personalen. 

Besöket på sjukhuset var en 
omskakande upplevelse. Jag 
vill inte hamna på sjukhus i 
Ukraina och jag kommer aldrig 
mer att klaga på svensk sjuk-
vård! 

På hemvägen besökte vi en 
nedlagd kolgruva som över-  
gavs för femton år sedan i 
samband med Sovjetunio-
nens upplösning.  

Gruvarbetarnas bostäder, 
som bestod av små hus med 
jordlotter för grönsaksodling 
m m, var i huvudsak tomma 
och låg i ruiner, men det 
bodde fortfarande barnfamil-
jer i enstaka hus. 

På kvällen lämnade Vitali 
oss och reste tillbaks till Kiev 
med tåg. 
 
Tisdag 22 maj 
Så var det dags även för vår 
hemresa. Liksom resan till 
Donetsk mellanlandade vi i 
Wien för att sedan fortsätta 
till Arlanda och ett Sverige att 
vara tacksam över.  
 
 
 
 
 

 

 
Övergiven gruva 
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UTDELAT  MATERIAL  OCH  GÅVOR______________ 
 

Till varje deltagare: 
OH-serie Säkrare seniorer 
OH-serie Akut hjälp 
Optisk brandvarnare 
SCF-märke (pin) 
Intyg översatt till ukrainska 

Till respektive organisation: 
Instruktörsväska 
Halkskydd matta 
Halkskydd badkar 
Stroppar att hänga elkablar i 
Nedräkningstimer 

 
Räddningsverkets broschyr: 
Säkerhet i vardagen 
SCF broschyr: Vill du bli en 
säkrare senior? 
SCF bordsstandar 

 

SAMMANFATTNING  OCH  TACK!_________________ 
 

SCFs kursmaterial och våra 
metoder har mottagits med 
stort intresse och används nu i 
de olika områdena. 

Vi har skapat förståelse och 
kunskap om demokrati och 
ideell föreningsverksamhet. 

Vi har knutit band mellan 
östra och västra Ukraina och 
mellan Ukraina och Sverige. 
 

Vi vill rikta ett stort tack SCFs 
rikskansli för allt stöd i sam-
band med planering och ge-
nomförande av projektet! 

Ett speciellt tack till Öre-
bro-, Värmlands- och Jönkö-
pingsdistrikten, som stöttat 
projektet ekonomiskt och till 
Röda Korset i Kumla för hu-
manitärt stöd! 
 

Dessutom ett varmt tack till 
instruktörerna för sitt enga-
gemang under genomförandet 
av de olika kurserna! 

 

 

 
   
   

 
Pekka Kaukonen,  
Projektledare 
 
Claes-Göran Ekhall,  
Biträdande Projektledare 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Ett sammantaget 
mycket framgångs-
rikt utlandsprojekt! 



 

29 

 

SSVVEERRIIGGEE--BBEESSÖÖKK 

RReepprreesseennttaanntteerr  ffrråånn  vvåårraa  uukkrraaiinnsskkaa  ssaammaarrbbeettssoorrggaanniissaattiioonneerr    

bbeessöökkeerr  SSvveerriiggee  
Program i samband med SCF´S  Rikssstämma den 16-24 september 2007 

BESÖKARE ______________________________________ 
 

Uliya Ivasenko,  
Ordförande för Club of civil 
initiatives, Donetsk. 

Valery Starchenko,  
Chef för Röda Korset,  
Ivano-Frankivsk. 

Vitaly Shumchenko,  
Tolk, Kiev 

VÄRDAR_________________________________________ 
 

Pekka Kaukonen,  
Verksamhetsledare, Örebro- 
och Värmlandsdistrikten. 

Claes-Göran Ekhall,  
Verksamhetsledare, Jönkö-
pingsdistriktet. 

 

PROGRAM _______________________________________ 
Tid Program Ansvarig 
Sön 16 sept 
 

Avresa Kiev Borispol kl 19.50 
Ankomst Stockholm Arlanda kl 21.20 
Övernattning Hotel Arlandastad 

Pekka möter på flygplatsen 

Mån 17 sept Transport i minibuss Stockholm-Kumla 
Em-kväll rundtur i Kumlaområdet 
Övernattning i Kumla 

Pekka 

Tis 18 sept Samverkan med Röda Korset i Kumla 
Övernattning i Kumla 

Pekka 

Ons 19 sept Transport i minibuss Kumla-Jönköping 
Besök och lunch i Gränna. 
Em-kväll rundtur i Jönköpingsområdet 
Övernattning i Jönköping 

Claes-Göran 

Torsd 20 sept Besök på Jönköpings kommun och Länssjuk-
huset Ryhov 
Övernattning i Jönköping 

Claes-Göran 
 

Fre 21 sept Transport i minibuss till Göteborg. Riks-
stämman inleds 
Övernattning i Göteborg 

Claes-Göran 
Riksförbundet 

Lör 22 sept Riksstämma 
Övernattning i Göteborg 

Riksförbundet 

Sön 23 sept Transport till Stockholm i minibuss Över-
nattning Hotel Arlandastad 

Claes-Göran 

Mån 24 sept 
 

Avresa Stockholm Arlanda kl 09.15 
Ankomst Kiev Borispol kl 12.30 

Claes-Göran lämnar av på 
flygplatsen. 

   
 
Claes-Göran Ekhall,  
Biträdande Projektledare 
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PPLLAANNEERRIINNGG ENERGIINFORMATION 
RESERAPPORT  –  7-11 maj 2008 
 

BAKGRUND  OCH  SYFTE_________________________ 
 

Civilförsvarsförbundet har via 
Forum Syd ansökt om statliga 
medel för en fortsättning av 
Ukrainaprojektet.  

SIDA beslutade i dec. 2007 
att Civilförsvarsförbundet ska 
genomföra ett utvecklingspro-
jekt under 2008-09, med 
”Club of the civil initiatives” i 
Donetsk och Röda Korset i 

Ivano-Frankivsk som samar-
betspartners. Projektet är en 
fortsättning och utveckling av 
den genomförda verksamheten 
under åren 2005-2007.  

Ett avtal upprättades mellan 
Forum Syd och Civilförsvars-
förbundet. 
Syftet med detta besök var 
att träffa ett avtal mellan de  

ukrainska organisationerna 
och Civilförsvarsförbundet, 
vilket var en förutsättning för 
att beviljade medel skulle 
utbetalas.  

Dessutom ska en detalj-
planering av 2008 års instruk-
törsutbildning ske, liksom en 
grovplanering av 2009 års 
verksamhet. 

DELTAGARE____________________________________ 
 

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektle-
dare. 
Claes-Göran Ekhall, bitr. 
projektledare.  

Från Ukraina: 
Vitali, tolk/kontaktperson. 
Valery, chef och   
Olena, administratör,   
Röda Korset, Ivano-Frankivsk  

 
Yuliya, ordförande och 
Alla, organisatör, 
 “Club of the civil initiatives”,  
Donetsk. 
 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Onsdag 7 maj 
Efter en natt på Hotell Arlan-
dastad, åkte vi (Pekka och 
Claes-Göran) direktflyg med 
det ukrainska flygbolaget 
Aerosvit till Kiev.  

Planet var cirka en halv-
timme försenat men tiden 
kördes in och planet landade 
på utsatt tid på Borispil Inter-
national.   
 

 

I passkontrollen var långa kö-
er, men vi fick byta till en kö 
avsedd för ukrainska medbor-
gare! Då gick det snabbare.  

Vår tolk, Vitali, väntade i 
ankomsthallen och hade bokat  
taxi till Kiev. Med våld fick 
chauffören in vårt bagage och 
resan mot Kiev startar. 

Trafiken har ökat explo-
sionsartat sen sist. Vitali berät-
tade att den blivit ett av Kievs  
största problem.  

Trafiksäkerheten var inte 
den bästa. Bilbälten används 
sällan och hastighetsbegräns-
ningarna överträds med råge. 

Det byggdes nya bostäder i 
Kievs förstäder och i centrum 
pågick etablering av bankkon-
tor samt ombyggnad av hotell. 

 

Vi bokade in oss på ett hotell 
i centrala Kiev. Det var rent 
och snyggt med trevlig per-
sonal. 

På eftermiddagen besökte 
vi närbelägna Självständig-
hetstorget där det pågick 
kampanj inför kommunalva-
let i Kiev och val av borg-
mästare. Valtälten stod tätt 
och broschyrer delades ut.  
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Torsdag 8 maj 
Vi planerade de kommande 
sammanträdena. På grund av 
renovering måste vi välja kon-
ferensrum i ett annat hotell. 
Rumsbokningarna för de ukra-
inska deltagarna kollades upp. 
 
Fredag 9 maj 
Det var helgdag i Ukraina. 
Segerdagen firades, d v s andra  
världskrigets slut. Paradgatan 
utanför hotellet var avspärrad 
och intensiva förberedelser 
pågick. Säkerhetspådraget var 
stort med såväl civila som 
uniformskädda poliser. 

Vi hann se veteranparaden 
en timme innan vi började vår 
konferens. Det var ingen mili-
tärparad, utan en värdig hyll-
ning av krigets offer och de 
medaljprydda veteranerna. I 
led efter led promenerade ve-
teraner tillsammans med barn 
och anhöriga. Alla hade blom-
mor i händerna och i det främ-
sta ledet gick Ukrainas presi-
dent Viktor Justjenko tillsam-
mans med sin familj.  

Det var en fantastisk upp-
levelse att få beskåda denna 
vackra uppvisning! 

 
Den stora floden Dnjepr rinner genom Kiev 
 

Vi träffade våra samarbets-
partners i konferenslokalen på 
utsatt tid. Det var Olena och 
Valery från Ivano-Frankivsk  
samt Alla och Yuliya från Do-
netsk. 

Dagens arbete bestod av 
genomgång av avtalsförslaget 
(på engelska) mellan Civilför-
svarsförbundet och våra sam-
arbetspartners. Avtalet hade 
mejlats till dem en månad i 
förväg.  

Ett antal frågetecken i avta-
let rätades ut och några små-
ändringar gjordes efter kontakt 
på mobiltelefon med SCF:s 
kansli i Sverige. Vitali förde in 

den nya formuleringen på en 
bärbar dator och såg till att 
den blev utskriven. 

Kvällens middag ägde rum 
på en georgisk restaurang i 
hotellets närhet. Vi utbringa-
de där en skål för att hedra 
hjältarna från andra världs-
kriget där Ukraina förlorade 
cirka 6 miljoner invånare. 

 
Lördag 10 maj 
På förmiddagen planerades 
höstens verksamhet.  

Vi presenterade det mate-
riel som används i samband 
med energiinformation i Sve-
rige. Ukrainarna är mycket 
intresserade av detta högak-
tuella ämne och vi fastställde 
temat för hösten.  

Som vanligt gjorde vevra-
dion succé.  

Vi diskuterade också vilket 
utbildningsmaterial de vill ha 
översatt och antog förslag 
om produktion med hjälp av 
datorer.  

Instruktörsutbildningen 
kommer att förläggas till 
Krim i oktober när turistsä-
songen är över och priserna 
lägre.  
  

Bilden hämtad från internetsidan Shutterstock 
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På lördagseftermiddagen 
fortsatte konferensen på en 
turistbåt på Dnepr. Ukrainarna 
medförde lunch bestående av 
ukrainska delikatesser.  

Vi tog fram förslag på akti-
viteter under 2009. Plane-
ringskonferensen våren 2009 
kommer att äga rum i Karpa-
terna med Röda Korset i Iva-
no-Frankivsk som värd. 

Vi diskuterade möjligheter-
na att lägga den avslutande 
instruktörsutbildningen i Pol-
tava i anslutning till 300-års-
minnet av slaget, men fast-
ställde ingen tid och plats. 

 

På kvällen åt vi avslutnings-
middag på en kosackrestaurang 
med musikunderhållning. 

Vi delade ut dalahästar som 
en gåva från Sverige. 

 
Söndag 11 maj 
Vid det avslutande samman-
trädet skrevs avtalen under av 
de ukrainska organisationerna. 
De förutsatta att avtalen också 
upprättas på ukrainska, enligt 
ukrainsk lag. Detta lovade vi 
att ha med till nästa samman-
komst.  

Vi sa adjö och på återseen-
de i oktober på Krim. 
 

På eftermiddagen besökte vi 
(Pekka och Claes-Göran) 
Europadagen. Paradgatan var 
avspärrad och fylld med tält 
från Europas ambassader. Vi 
besökte naturligtvis det 
svensk-finska tältet och in-
formerade kort om vårt pro-
jekt. 
 
Måndag 12 maj 
Hemfärd med Baltic Air och 
mellanlandning i Riga.  
 
  

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER___________ 
 

Vårt samarbete med de ukra-
inska organisationerna har 
utvecklats ytterligare och kun-
skaperna om våra länder och  

organisationer har fördjupats.  
En god grund för verksam-

heten under 2008 och 2009 har 
lagts. Vi uppfattade inga hinder  

för att avtalade mål angående 
detta utvecklingsprojekt 
kommer att nås inom angivna 
ramar  
 
 
 

 
 
 

 

  
Claes-Göran Ekhall, 
Biträdande projektledare 
 
 
Pekka Kaukonen, 
Projektledare  
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UUTTBBIILLDDNNIINNGG ENERGIINFORMATÖRER 
RESERAPPORT  –  6-13 oktober 2008 
 
  

BAKGRUND______________________________________ 
 

Civilförsvarsförbundet har 
beviljats statliga medel genom 
Forum Syd och SIDA för att 
genomföra ett utvecklingspro-
jekt i Ukraina under 2008-09, 
med ”Club of the civil initiati-
ves”  i Donetsk och Röda  

Korset i Ivano-Frankivsk 
som samarbetspartners. 

I maj 2008 genomfördes 
en planeringskonferens i 
Kiev tillsammans med dessa 
och avtalet mellan berörda 
parter undertecknades.  

 

Tid, plats och innehåll fast-
ställdes för höstens utbild-
ningskonferens där tio energi-
informatörer per organisation 
skulle utbildas. 

Platsen bestämdes till Krim 
och tiden till oktober. 

FÖRBEREDELSER________________________________ 
 

SCFs ”Manus till Energi-
projektet” omarbetades till 
ukrainska förhållanden och 
språk. Foldern ”Elavbrott, vad 
gör vi nu?” översattes också 
och båda publikationerna 
trycktes upp till samtliga  
 

kursdeltagare. Ett USBminne 
med översatt material iord-
ningsställdes till varje organi-
sation. 

Avtalet mellan SCF och 
de ukrainska organisationer-
na översattes till ukrainska. 
 

Den 9 september 2008 genom-
förde de svenska deltagarna en 
planering inför resan till Ukra-
ina. 

Kontakter med samarbets-
organisationerna samt bokning 
av hotell, utfördes av vår tolk. 
 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, Projekt-
ledare.  
Claes-Göran Ekhall, Bitr. 
projektledare.  

 
Anna Franzen, instruktör 
från Jönköpingsdistriktet. 
Börje Bergman, instruktör 
från Värmlandsdistriktet. 
 

Från Ukraina: 
Tio deltagare,  från vardera 
Ivano-Frankivsk och Donetsk 
Vitali Shumchenko, tolk från 
Kiev 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Måndag 6 oktober 
Flyg från Arlanda. Det visade 
sig vara billigare att flyga med 
Baltic Air via Riga i stället för 
över Kiev och därefter inrikes-
flyg till Simferopol.  

På flygplatsen inväntade vi 
under några timmar vår tolk, 
som flög från Kiev. 

Ankomsthallen var enkel 
och toaletterna höll fortfaran-
de standarden ”hål i golvet”. 

När vår tolk, Vitali, anlände 
ordnades transport till Jalta 
med en minibuss.  
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Resan blev en två timmars 
halsbrytande upplevelse med 
två fartlägen: gasen i botten 
eller panikbromsning!  

Säkerhetsbälten saknades 
helt! 

Vi checkade in på Hotell 
Pallas i centrala Jalta. Hotellet 
var gammalt men snyggt och 
fräscht. Dock saknades hissar. 

Vi gick sedan och åt på 
Hotell Oreanda, det enda ho-
tell som tog kreditkort. 
 
Tisdag 7 oktober  
Dagen användes för detaljpla-
nering av utbildningen samt 
förhandling med hotelledning.  

Eftersom hotellet bara tog 
kontant betalning besökte vi 
en bank för att förbereda uttag 
av kontanter. Banken lovade 
att utanordna begärda summor 
i ukrainsk valuta enligt våra 
önskemål. 

 
Onsdag 8 oktober 
Vid återbesök på banken visa-
de det sig att vi inte kunde få 
ut kontanter beroende på den 
limit som fanns på korten.  

Utan resultat eller förståelse 
försökte vi under flera timmar 
förhandla med hotellpersona-
len för att få betala mot faktu-
ra.”Pengarna kommer aldrig 
fram” sa de.  

Vi besökte fler banker, nu 
tillsammans med hotellets 
personal, men utan resultat.  

Nu var goda råd dyra. Tol-
ken besökte Hotell Oreanda 
(det enda hotell i Jalta som tog 
kreditkort) för att undersöka 
möjligheterna att flytta hela 
konferensen dit. 

Vi fick ett prisförslag och 
efter ett kort ”krigsråd” beslöt 
vi att flytta påföljande dag.  

Det nya hotellet var dyrare, 
men inga alternativ fanns. Som 

 
Anna, Pekka, Vitali och Börje. Jaltas hamn i bakgrunden. (foto: Claes-Göran) 
 

tur var hade vi inget skriftligt 
avtal med det första hotellet. 

 
Torsdag 9 oktober 
På morgonen checkade vi ut. 
För att klara betalningen fick 
vi använda våra privata kre-
ditkort och ta ut kontanter på 
närliggande bankomater. För-
bundskansliet hade satt in 
förskott på våra kort.  

Deltagarna anlände vid 
lunchtid på torsdagen och 
eftersom drygt hälften av dem 
var nya i sammanhanget gjor-
des en grundlig presentation.  

Från RK i Ivano-Frankivsk 
fick vi en utförlig redovisning 
av översvämningskatastrofen 
som drabbade regionen i 
somras – då över tjugo perso-
ner omkom och tusentals 
personer blev hemlösa. 

Hjälparbetet är långt ifrån 
avslutat och Röda Korset 
spelade en avgörande roll i 
insatserna (se artikel på sid 
50-51).  

Vidare redovisades vad 
som genomförts i de olika 
organisationerna sedan konfe-
rensen i Donetsk i maj 2007. 

 
Claes-Göran på balkongen utanför 
rummet till vårt första hotell 

 

 
Besök på banken 

 

 
Det blev en svettig vandring till Hotell 
Oreanda – vårt andra hotell 
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Världens längsta trådbusslinje, 90km, 
går mellan Jalta och Simferopol 

 
Fredag 10 oktober 
”Spara energi” var dagens 
tema.  Utbildningen genom-
fördes i blandade grupper och 
till skillnad mot projektets 
första tid, kom grupparbetet 
igång snabbt och alla deltog 
med liv och lust. 

Redovisningen skedde med 
hjälp av blädderblock på ett 
professionellt och livfullt sätt. 

Under eftermiddagen tog vi 
en promenad i centrala Jalta, 
för att diskutera trafiksituatio-
nen ur ett energiperspektiv.  

Vi konstaterade att oerhört 
mycket energi skulle kunna 
sparas på transporter – om alla 
hjälps åt. 
 
Lördag 11 oktober 
”Strömavbrott” var temat för 
dagen.  Även denna dag 
genomfördes grupparbeten 
men i nya grupper för att så 
många som möjligt fick träffas 
och utbyta erfarenheter.  

Redovisningen skedde både 
inom- och utomhus där delta-
garna presenterade många 
intressanta ukrainska lösningar 
på olika ageranden vid ström-
avbrott.   

Praktiska redovisningar 
gavs på stranden, där vi samti-
digt kunde se både sjö- och 
landstransporter. 

Söndag 12 oktober 
Vi sammanfattade konferen-
sen och redovisade planerna 
för 2009. 

Avtalet som hade översatts 
till ukrainska undertecknades 
och ett originalexemplar be-
hölls av respektive organisa-
tion 

Vi överlämnade penning-
gåvan som samlats in till Röda 
Korset i Ivano-Frankivsk av 
Örebros, Värmlands och Jön-
köpings distrikt samt av riks-
förbundet. Denna gåva ska 
användas till barn och gamla 
som drabbats av översväm-
ningskatastrofen.  

Dessutom överlämnades 
viss sjukvårdsutrustning till 
Club of the civil initiatives. 

 
 

 
Pekka överlämnar gåvan till Röda 
Korsets chef i Ivano-Frankivsk 

 

Måndag 13 oktober 
Vi lämnade Jalta i god tid. Det 
blev två timmars resa med 
minibuss över de höga bergen 
till flygplatsen i Simferopol. 
Bussen kördes av en krimtatar 
som hade med en kompis som 
skulle leverera färska fikon. 
De talade ett obegripligt språk 
besläktat med turkiska.  

Avresehallen var något 
modernare än ankomsthallen 
men köerna vid incheckning-
en gick långsamt. Det var tur 
att vi hade rejält med reserv-
tid.  

Vitali tog inrikesflyget till 
Kiev och vi flög även denna 
gång via Riga till Arlanda, dit 
vi anlände på kvällen.  

Inkvartering på Hotell Ar-
landastad. 
 
Tisdag 14 oktober 
Hemresa med tåg till respekti-
ve bostadsort.  
 
 

 
Både inom- och utomhus fick deltagarna redovisa för vad de kommit fram till 
under utbildningen. 
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ÖVERLÄMNAT MATERIAL________________________ 
 

Till varje deltagare 
Översatt utbildningsmaterial 
angående: ”Elavbrott vad gör 
vi nu?”  
”Manus till energiprojektet”.  
Plastmappar och nyckel-
ringslampa 

Till respektive organisation 
USB-minne med nämnda 
utbildningsmaterial 
Bärbara blädderblock 
Pengar till en bärbar dator, 6 
700 SEK (beslutat maj 2008)  
  

  Ukrainsk flagga 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER___________ 
 

Även denna gång mottogs 
våra metoder och vårt material 
med stor tacksamhet.  

Trots att deltagargrupperna 
hade ny sammansättning så 
fungerade samarbetet mellan 
de båda organisationerna 
mycket bra. Vi hörde inga som  

 

helst politiska kommentarer 
eller antydningar, trots det 
mycket spända läget i landet. 

Vi fick återigen erfara att 
den ukrainska administratio-
nen gick trögt och att speciellt 
de ekonomiska systemen inte 
fungerade som i Sverige. 

 
 

Deltagarna från Sverige har 
fått många nya erfarenheter 
som vi kommer att ha nytta av 
på hemmaplan samt i fortsätt-
ningen av Ukrainaprojektet. 

 

   
Pekka Kaukonen,  
Projektledare 
 
 
Claes-Göran Ekhall,  
Biträdande Projektledare 
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PPLLAANNEERRIINNGG KRISHANTERING 
RESERAPPORT  –  5-10 maj 2009 
  
 

BAKGRUND  OCH  FÖRBEREDELSER_____________ 
 

Civilförsvarsförbundet har via 
Forum Syd och SIDA beviljats 
statliga medel för genomfö-
rande av ett utvecklingsprojekt 
i Ukraina under 2008-09, med 
Club of the civil initiatives i 
Donetsk och Röda Korset i 
Ivano-Frankivsk som samar-
betspartners. 

I maj 2008 genomfördes en 
planeringskonferens i Kiev 
tillsammans med dessa organi-
sationer. Ett avtal underteck-
nades då mellan berörda parter 

och tid, plats och innehåll fast-
ställdes för 2008 års utbild-
ningskonferens.  

I oktober 2008 utbildades 
tjugo energiinstruktörer under 
en konferens i Jalta. Då fast-
ställdes att 2009 års plane-
ringskonferens skulle äga rum i 
västra Ukraina, med Röda 
Korset i Ivano-Frankivsk som 
värd.  

Syftet med den konferensen 
skulle vara att ge möjlighet för 
organisationerna att redovisa 

 

för vad de gjort sedan okto-
ber 2008, samt att planera för 
den kommande utbildningen. 
 
Förberedelser 
Bokningar av hotell och kon-
ferenslokaler gjordes av Röda 
Korset i Ivano-Frankivsk. 

Kontakter med de ukra-
inska organisationerna utför-
des av vår tolk. 
 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektle-
dare. Verksamhetsledare, Öre-
bro- och Värmlandsdistrikten. 
 

 
Claes-Göran Ekhall, bitr. 
projektledare. Verksamhetsle-
dare, Jönköpingsdistriktet. 
 

Från Ukraina: 
2 deltagare från Donetsk och 
2 från Ivano-Frankivsk. 
Vitali Shumchenko, tolk. 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Tisdag 5 maj 
Efter en natt på Hotel Arlan-
dastad, åkte vi (Pekka och 
Claes-Göran) flyg mellan Ar-
landa-Warszawa-Lviv. 

Flygplatsen var från Sov-
jettiden, en monumental 
byggnad utan moderniteter. 

Där anslöt vår tolk och vi 
hämtades av en delegation 
från Röda Korset. Det blev en 
cirka två timmars biltransport 
till Ivano-Frankivsk varefter vi 
checkade in på hotell Nadia. 

 

På kvällen åt vi en arbetsmid-
dag tillsammans med våra vär-
dar. Dessutom deltog chefen 
för Röda korsets internationel-
la katastrofhjälp samt fyra tys-
ka hjälparbetare. (Ivano-
Frankivsk drabbades av en över-
svämningskatastrof i juli 2008 och 
den internationella hjälpinsatsen var 
inom kort avslutad.)  

Det blev en intensiv språk-
övning för oss alla under kväl-
len (engelska, tyska, ukrainska 
och ryska). 

 
  

Onsdag 6 maj 
Vi började dagen på Röda 
Korsets kansli i centrala Iva-
no-Frankivsk, där vi över-
lämnade fyra HLR-dockor 
(Mini-Anne) med lungor. 
Dessa kom genast till an-
vändning under en examen 
av fem nya HLR- och första 
hjälpen-instruktörer. De 
genomförde sin utbildning 
med en gymnasieklass som 
elever. De använde även 
hjärtstartare och utnyttjade 
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dator med projektor och Po-
werPointpresentationer. 

I anslutning till utbildning-
en spelades ett inslag in till den 
lokala TV-kanalen och Pekka 
intervjuades om vårt samarbe-
te. Inslaget sändes senare un-
der kvällen. 

På eftermiddagen åkte vi 
med minibuss upp i de Karpa-
tiska bergen. På vägen dit be-
sökte vi ett av de sjukhus som 
Röda Korset ansvarade för. 
Där var enkla förhållanden 
men rent och snyggt.  

Vi anlände till Yaremcha 
där vi fick bo hos Igor, som 
var en av eleverna från vår 
Jaltakonferens.  

Vi gjorde en bilresa upp i 
bergen och besökte en skidan-
läggning, som var under upp-
byggnad.  

Vi såg också verkningarna 
av förra årets översvämnings-
katastrof, med raserade broar 
och annan ödeläggelse. 
 
Torsdag 7 maj 
På förmiddagen tittade vi på 
en djurpark med bl a hjortar 
och ”tama” vildsvin. Därefter 
besökte vi Röda Korsets barn-
hem i Yaremcha som Igor var 
föreståndare för. Barnhemmet 
var beläget i lokaler som varit 
sanatorium och byggts upp 
under den polska tiden (mellan 
första och andra världskriget). 
Här kunde föräldralösa barn 
både bo och få skolundervis-
ning. Barnhemmet hade cirka 
femton anställda.  

Igor berättade att både tys-
ka Luftwaffe och sovjetiska 
trupper varit förlagda på sana-
toriet under andra världskriget. 

Vi besökte ett av Röda 
Korsets utlämningsställen för 
hjälpsändningar. Där träffade 

 
Pekka intervjuas i Ukrainsk TV 
 

vi tre entusiastiska volontärer, 
som ansvarade för att hjälpen 
kom till rätt människor.  

Vi åt lunch på en liten lokal 
restaurant i närheten av en 
spektakulär fors, där vi också 
kunde studera skadorna från 
översvämningskatastrofen. 
 

 
Provisorisk bro 
 

På eftermiddagen blev det 
biltransport till ett motell i 
Ivano-Frankivsk för övernatt-
ning. 
 
Fredag 8 maj 
Vi hämtades på motellet och 
transporterades till Röda Kor-
sets kontor. Denna dag var det 
exakt 150 år sedan slaget vid 
Solferino ägde rum. Den räk-
nas som Röda Korsets födel-
sedag och högtidlighålls ge-
nom en enkel ceremoni. 

Delegationen från Donetsk 
anslöt. De hade färdats med 
tåg cirka ett dygn vilket på-
minde oss om hur stort Ukra-
ina är. 

Vi åkte minibuss till plane-
ringskonferensen, ett nybyggt 
konferenshotell precis vid 
foten av Karpaterna.  

De två organisationerna 
redovisade för vad som gjorts 
sedan utbildningen i oktober 
2008 och vi kunde återigen 
konstatera att kunskaper och 
metoder fallit i god jord och 
spridits vidare i bland annat 
skolor. Vi bedömde att cirka 
800 personer (skolelever, 
lärare samt föräldrar) infor-
merats och/eller utbildats. 

Club of civil initiatives be-
rättade att den globala finans-
krisen drabbat Donetsk med 
stor arbetslöshet i gruvor och 
industrier – med stor oro 
inför framtiden som följd.  

Organisationen höll på att 
upprätta en egen hemsida 
med information. 

Från Röda Korset i Ivano-
Frankivsk fick vi en omfat-
tande redovisning om hur 
översvämningen under förra 



 

39 

 

sommaren drabbat området 
och hur hjälparbetet genom-
förts med katastrofhjälp från 
internationella Röda Korset: 
488 byar låg under vatten,  
23 000 bostadshus fick evaku-
eras och 320 broar skadades. 
21 000 människor fick hjälp av 
Röda Korset. 

 
Lördag 9 maj 
Efter morgonpromenaden 
intogs en god frukost och 
under förmiddagen tog vi en 
rundtur i den kringliggande 
landsbygden.  

Förhållandena påminner 
om Sverige för cirka 50 år 
sedan. Dåliga vägar. Små går-
dar med höns, gäss, getter och 
1-2 kor. Vatten hämtas i brun-
nar och man har utedass.  

Det kan noteras att el- och 
gasledningar är utbyggda till 
varje hus samt att man har 
minst en parabolantenn var!   

 

Vi besökte ett kloster samt ett 
vattenfall i ett naturreservat. 
Naturen är mycket vacker med 
höga berg och riklig växtlighet. 

Under eftermiddagen disku-
terade vi den kommande ut-
bildningskonferensen. Innehål-
let kommer att bli ”Krishanter-
ing för vanligt folk” – något 
som intresserar dem i hög grad 
eftersom Ukraina drabbats av 
svåra gruv- och gasolyckor 
genom åren, samt den svåra 
översvämningskatastrofen i 
somras. 

Platsen fastställdes till 
Odessa, som ligger kommuni-
kationsmässigt lämpligt för de 
båda organisationerna.  

Tiden bestämdes till den  
17-20 september 2009. 
 

Organisationerna är även 
intresserade av utbildning av-
seende frivilliga resursgrupper 
(FRG) under 2010 och 2011.  
 

Söndag 10 maj 
Konferensen avslutades un-
der förmiddagen. Pekka re-
dovisade det ungdomsutbyte 
som är planerat till somma-
ren 2010 då ett antal svenska 
ungdomar ska åka till västra 
Ukraina (på våra ungdomars 
egen bekostnad). 
 
Måndag 11 maj 
Biltransport till flygplatsen i 
Lviv. Vitali lämnade oss i 
samband med incheckningen 
för att åka vidare med tåg till 
Kiev. 
Vi flög till Arlanda via 
Warszawa och anlände sent 
till vårt hotell i Arlandastad. 
 
Tisdag 12 maj 
Tågtransport till Kumla re-
spektive Jönköping. 
 

SAMMANFATTNING  OCH  SLUTSATSER 

Det var viktigt att besöka olika 
delar av Ukraina, inte minst 
för de ukrainska deltagarna. 
Denna gång var vi på lands-
bygden, där man lever under 
knappa förhållanden och ut-
vecklingen inte gått lika snabbt 
som i storstadsområdena. 

Projektet har pågått sedan 
2004. Samarbetet mellan Civil-
försvarsförbundet och de  
ukrainska organisationerna har 

utökats och fördjupats. Vi kan 
också konstatera att våra pro-
gram och metoder har anpas-
sats till ukrainska förhållanden 
och används nu i de båda om-
rådena. Modern teknik (dato-
rer, internet m m) underlättar 
och förbilligar vårt arbete. 

Det vi fortfarande måste 
vara observanta på, är hur den 
ukrainska ekonomin utvecklas 
genom kreditkortsbetalningar 

och andra banktransaktioner. 
 
 

 
 
 
  

  Claes-Göran Ekhall, 
Biträdande projektledare 
 
 
Pekka Kaukonen, 
Projektledare 

 

Vi bedömer att projektet 
har goda förutsättningar 
för en fortsättning.  
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UUTTBBIILLDDNNIINNGG  

”KRISHANTERING  FÖR VANLIGT FOLK” 
RESERAPPORT  –  15-20 september 2009 

  
 

BAKGRUND  OCH  FÖRBEREDELSER_____________ 
 

Civilförsvarsförbundet har via 
Forum Syd och SIDA beviljats 
statliga medel för genomfö-
rande av ett utvecklingsprojekt 
i Ukraina under 2008-09, med 
Club of the civil initiatives i 
Donetsk och Röda Korset i 
Ivano-Frankivsk som samar-
betspartners. 

I maj 2009 genomfördes, 
enligt projektplanen, en plane-
ringskonferens i Karpaterna  

 

tillsammans med dessa. Då 
fastställdes temat för höstens 
utbildning: ”Krishantering för 
vanligt folk”.  

Tidpunkten bestämdes till 
ett veckoslut i september och 
platsen till Odessa.  

 
Förberedelser 
Civilförsvarsförbundets bild-
spel ”Krishantering för vanligt 
folk” modifierades något och 

översattes (genom vår tolk) 
till ukrainska.  

Bildspelet kopierades till 
USB-minnen. 

 
Reseplanering och övriga 
förberedelser genomfördes 
under en augustidag i Kumla.  

Vår tolk bokade hotell och 
konferenslokaler i Odessa. 

 

DELTAGARE_____________________________________ 
 

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektle-
dare. Verksamhetsledare, Öre-
bro- och Värmlandsdistrikten. 

 

 
Claes-Göran Ekhall, bitr. 
projektledare. Verksamhetsle-
dare, Jönköpingsdistriktet. 

 

Från Ukraina: 
10 deltagare från Donetsk  
och 10 från Ivano-Frankivsk. 
Vitali Shumchenko, tolk. 

ODESSA_________________________________________ 
 

Odessa är en av Ukrainas fem 
miljonstäder och ligger vid 
Svarta Havet. Förutom Ukrai-
nas största hamnstad är Odes-
sa ett kulturellt centrum och 
universitetsstad. Dessutom är 
staden en populär turistort 
med utmärkt sommarklimat 
och fina badstränder längs 
Svarta Havet.  

Odessa hade trådbussar 
och spårvagnar istället för 
tunnelbana. Biltrafiken var 
intensiv. Vi åkte taxi till vårt 
hotell som låg cirka 45 minu-
ters promenadavstånd från 
centrum.  

Efter att ha installerat oss 
på hotellet åt vi middag och 
gick en promenad i centrum. 

Där vi bl.a. såg ”Potemkin-
trappan” och operahuset som 
är det tredje i storlek i Europa  

 

 

Vitali, Valery och Pekka i Potemkin-
trappan. Claes-Göran tog kortet 

(efter La Scala i Milano och 
operan i St. Petersburg). 
 

 

Operan 



 

41 

 

DAGBOKSANTECKNINGAR_______________________ 
 

Tisdag 15 september 
Vi (undertecknade) flög från 
Arlanda till Warszawa-Odessa. 

Vi hade fått ned priset av-
sevärt genom att boka tidigt 
och valt icke ombokningsbara 
biljetter.  

Vi möttes på flygplatsen av 
Vitali, vår tolk och Valery, 
chef för RK i Ivano-
Frankivsk.  

 
Onsdag 16 september 
Dagen ägnades åt förberedel-
ser samt bokning av konfe-
rensrum och måltider. Vi för-
säkrade oss om att det gick att 
betala hotell och restaurang 
med kort.  
 
Torsdag 17 september 
Deltagarna anlände med natt-
tåg från Donetsk respektive 
Ivano-Frankivsk.  

Konferensen startade angi-
ven tid och började med pre-
sentation av deltagarna. De 
flesta hade varit med vid våra 
tidigare utbildningar men för 
några var det första gången. 

Två ukrainska instruktörer 
genomförde Första Hjälpen-
utbildning med Hjärt-Lung-
räddning. Här kom MiniAnne-
dockorna, som vi tagit med 
från Sverige, till användning. 
Dockorna skänktes sedan till 
organisationerna. 

Röda Korset från Ivano-
Frankivsk informerade och 
visade bildspel om översväm-
ningskatastrofen sommaren 
2008 och hur hjälparbetet 
hade organiserats. 

Organisationerna redovisa-
de vad som genomförts i pro-
jektet sedan starten 2004.  

C:a 15 000 personer har in-
formerats/gått vår utbildning. 
Huvuddelen är barn och ung-
domar men även föräldrar och 
äldre har nåtts av budskapet.  

Ett imponerande utbild-
ningsmaterial har tagits fram 
och anpassats till ukrainska 
förhållanden. Mycket har inar-
betats digitalt vilket förvånar 
med tanke på de mycket knap-
pa resurserna i Ukrainska sko-
lor.  

Planer på att ytterligare ut-
veckla och sprida vårt material 
presenterades. Vi kan konsta-
tera att den pedagogiska för-
mågan i den ukrainska skolan 
är mångsidig och väl utveck-
lad.  

 
Fredag 18 september 
Pekka och Claes-Göran 
beskrev några nationella kriser 
i Sverige (Estoniakatastrofen, 
diskotekbranden i Göteborg 
och Tsunamin) och hur dessa 
påverkat de drabbade och 
samhället. Samt hanterats av 
myndigheter m m. 

Deltagarna fick själva berät-
ta om liknande händelser i 
Ukraina och vi gick sedan ige-
nom krisens faser genom att 
visa CSF:s bildspel ”Krishan-
tering för vanligt folk” (ukra-
insk version).  

USB-minnena överlämna-
des till organisationerna. 

På eftermiddagen genom-
fördes grupparbeten om kri-
sens faser och hur man bäst 
ska agera i de olika faserna. 
(Grupperna var blandade med 
rysk-, respektive ukrainsksprå-
kiga och genomfördes på valfri 
plats i Odessa). 
 

Lördag 19 september 
Med stor inlevelse redovisa-
des grupparbetet i form av 
rollspel. Det märktes att del-
tagarna var vana att agera 
framför publik. 
 

 
Rollspel  
 

 
Samtalsträning 
 

Vi gick igenom samtalsmeto-
dik för att möta människor i 
kris. Pekka och Claes-Göran 
gav exempel på dåligt och bra 
samtal. Därefter fick delta-
garna träna på att genomföra 
krissamtal. Även detta 
grupparbete genomfördes på 
valfri plats i Odessa. 
 
Söndag 20 september 
Deltagarna redovisade erfa-
renheter och tankar från 
grupparbetet.   

Vi berättade och visade 
bilder från olika krishanter-
ingsövningar i Sverige samt  
beskrev det svenska koncep-
tet om frivilliga resursgrupper 
(FRG). Gensvaret var stort 
angående FRG-konceptet,  
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inte minst på grund av det 
stora behov av frivilliga hjälp-
insatser som uppstått genom 
de katastrofer som drabbat 
landet. 
 

Därefter avslutades konferen-
sen med presentutdelning.  

Deltagarna hade sedan en 
lång tågresa med nattåg fram-
för sig. 

Måndag 21 september 
Hemresa Odessa-Warszawa-
Arlanda.   
 

ÖVERLÄMNAT  MATERIAL_______________________ 
 

Till respektive organisation 
USB-minnen med SCF bild-
spel ”Krishantering för vanligt 
folk” (ukrainsk version). 

HLR-dockor Mini-Anne 
 

 
med extralungor (två dockor). 

Civilförsvarets logotype i 
snidat trä. (Stor unik väggmo-
dell) 

Till varje deltagare 
SCF profilprylar: Plåster, 
nyckelband, flaskhållare, re-
flexband, pennor. 

 

SAMMANFATTNING  OCH  SLUTSATSER 
 

Vår tolk, Vitali Shumchen-
ko, har gjort ett ovärderligt 
arbete, inte bara under själva 
konferensen, utan även vid 
förberedelserna i form av 
bokning av hotell och kontak-
ter mellan oss och de ukrains-
ka organisationerna. 
Det finns ett stort behov av 
kunskap om krishantering för 
vanligt folk i Ukraina. Delta-
garna var mycket intresserade 
av våra metoder och vårt ma-
terial och kommer att använda 
det på hemmaplan.  

 

Under projektets gång har 
deltagarna utvecklats till an-
svarsfyllda medlemmar i sina 
organisationer och gått in för 
grupparbeten m m med stort 
allvar.  

Trots det spända politiska 
läget i landet, har vi inte kunna 
märka några politiska resone-
mang under denna konferens, 
utan den har kunnat genomfö-
ras under trevliga former.  

Samarbetet mellan de rysk- 
och ukrainsktalande deltagarna 
har fungerat väl. 

 

Det är ett starkt önskemål 
från de ukrainska organisa-
tionerna att förlänga projek-
tet med en utbildning om 
vårt FRG-koncept.  
 

 
 
 

  Claes-Göran Ekhall, 
Biträdande projektledare 
 
 
Pekka Kaukonen, 
Projektledare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi bedömer att FRG-
konceptet har stor fram-
gångspotential och har 
(genom SCF) ansökt hos 
Forum Syd att få genom-
föra utveckling av FRG i 
Ukraina. 
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I augusti 2005 kunde några Ukrainska ungdomar 
besöka Civilförsvarsförbundets Örebrodistrikt. 
Det var ett givande besök på många sätt.  

De ukrainska ungdomarna fick då en förfrågan   
av Röda Korset i Kumla om de kunde få bistå med hjälp  
till sin systerorganisation i Ivano.Frankivsk. 
 
De första bilagorna är bland annat en dokumentation 
om denna hjälpsändning 

 
 
 
 

Den avslutande artikeln 
berättar om Röda Korsets hjälpinsatser 
efter översvämningskatastrofen i Ukraina. 
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UUPPPPLLEEVVEELLSSEEDDAAGGAARR  
RESERAPPORT  –  2-8 augusti 2005 
 
 

UKRAINSKA  UNGDOMAR  PÅ  BESÖK_____________ 
 

Tisdag 2 augusti 
På kvällen anlände tio ungdo-
mar (15-20 år) med flyg från 
Ukraina. De mottogs av tol-
karna Vira Kiktso och Lubna 
El-Shanti, två ungdomar från 
Stockholm som varit med i 
Civilförsvarsförbundet sedan 
sommaren 2004. De är också 
medlemmar i Ukrainska barn- 
och ungdomsföreningen i 
Stockholm. 

Vira hade axlat största de-
len av planeringen inför Ukra-
inaungdomarnas besök, givet-
vis med hjälp av Lubna. De 
var med alla dagar och var till 
stor hjälp. 

Vi hade ordnat två mini-
bussar för hela veckan. Chauf-
förerna var aktiva medlemmar 
från Filipstads cff..   

Kvällen började med en 
kort rundtur i Stockholm med 
avslut på Ukrainska barn- och  

 
ungdomsföreningens lokal i 
Sätra. Där hälsades de väl-
komna av både ungdomar 
och vuxna. Nattvila erbjöds i 
deras lokal. 
 
Onsdag 3 augusti 
Klockan 10:00 avfärd mot 
Örebro med ankomst till 
Svampen 12:30. Där mottogs 
ungdomarna av Pekka Kau-
konen (undertecknad) samt 
Eva Stelin. (Eva ska vara med 
på kommande upplevelseba-
serade dagar som instruktör.)   

Lunch åts i Svampens mat-
sal som med sitt läge i svam-
pens hatt, har en vidunderlig 
utsikt. Här fick ungdomarna 
se Örebro från ovan. 

Efter lunch åkte vi till 
Kvarntorp (gammalt industri-
område) som börjar bli en fin 
plats för rekreation. 

 

 
 

Ungdomarna fick bland annat 
besöka ett förråd där Röda 
korset har begagnade handi-
kapphjälpmedel.  

På en förfrågan från RK i 
Kumla om de kan skicka han-
dikapphjälpmedel till Röda 
korset i I-F, tackade ungdo-
marna ja och blev väldigt gla-
da för denna generositet.   

Sändning av dessa hjälp-
medel ska ske under hösten 
2005. (se bifogad artikel) 

 
Ett snabbt besök på toppen av Kvarntorpshögen som ju är en askhög efter förbränning av skiffer (man utvann olja från 
skiffer på 1930-65), en imponerande utsikt över dess omgivningar. 
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Efter Kvarntorpshögen be-
sökte vi Röda korsets lokaler i 
Kumla. Där möttes vi av ung-
domar och vuxna från både 
RK och Kumlas cf. Dessa var 
sedan med oss under resten av 
dagen. 

Kvällen ägnades bl a åt 
”Kumlasjönt”, ett program 
som kommunens kultur och 
fritidsavdelning arrangerat. 
Här bjöds det teater och sång 
av barn, ungdomar och vuxna. 

Som avslutning blev det 
minigolf, något som de Ukra-
inska ungdomarna aldrig spe-
lat tidigare.   

En trevlig men intensiv dag 
med mycket nytt kräver vila, 
och inkvarteringen denna natt 
blev på Kumla hotell (billigt 
efter överenskommelse med 
Hotellchefen).  
 
Torsdag 4 - lördag 6 aug. 
Förmiddagen blev det bad vid 
det tempererade Djupadalsba-
det i Kumla. De svenska ung-
domarna från gårkvällen var 
med.  
 
Upplevelsebaserat läger 
Klockan 12:00 på torsdagen 
bar det av mot Karlskoga och 
de upplevelsebaserade dagar-
na. (torsdag t o m lördag). 

Några smakprov från detta 
läger kan ses på bilderna intill.  
(Separat program finns att tillgå.) 

 
Tolken i vit luvjacka läser tidningen 
för två grabbar från Donetsk.  

 
Lägerungdomarna fick bland annat 
lära sig att göra en egen ryggsäck… 

 
Tolkarna Vira och Lubna pratar om 
något vid matrasten. 

 
 

…och hur man släcker en klädbrand. 

  
 

 

Söndag 7 augusti 
Under förmiddagen avsluta-
des lägret och klockan 14:00 
bar det av mot Stockholm för 
de Ukrainska ungdomarna. 

Efter tre timmars vandring 
i huvudstaden med Vira och 
Lubna som guider, inkvarte-
rades de återigen i Ukrainska 
barn-och ungdomsförening-
ens lokaler . 

 

Måndag 8 augusti 
Tidigt på morgonen skjutsa-
des ungdomarna till Arlanda. 
Flyget gick 08:45.  

Det blev ett avsked med 
blandade känslor – för ung-
domarna likväl som för tol-
karna och chaufförerna. De 
hade alla haft en trevlig tid 
tillsammans så det var inte 
roligt att skiljas.  

   

KORT  SUMMERING______________________________ 
 

Initiativet till dessa dagar har 
varit mycket uppskattat och vi 
ska söka möjligheter att göra 
en liknande resa för våra sven-
ska ungdomar. Det är viktigt 
att de, i sin tur, ges möjlighet  

att träffa de ukrainska ung-
domarna på deras hemma-
plan.  

Det är av stort värde att 
även ungdomarna får vara 
med i brobyggandet mellan  

Sverige och Ukraina. På så sätt   
kan vi säkerställa långsiktiga 
relationer mellan SCF och de 
ukrainska organisationerna! 

 
 

                Pekka Kaukonen, Projektledare 
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MATERIELSÄNDNING____________________________  
FRÅN SVERIGE TILL UKRAINA 

 
Röda korset i Kumla har beslutat att bistå sin systerorganisation, Röda korset i Ivano-Frankivsk med han-
dikapphjälpmateriel och kläder. 
 
Röda korset från Ivano-Frankivsk, Ukraina har under sitt besök i Kumla, Sverige den 3-7/8-05 uttalat ett 
behov av handikapphjälpmateriel och kläder. 
 
Styrelsen för Röda korset i Kumla, Sverige beslutade den 26 maj 2005 att bistå sin systerorganisation med 
handikapphjälpmateriel. Röda korset i Kumla beslutade också att skicka med kläder för barn, ungdomar 
och vuxna.  
 
Materiel som skickas med lastbil från Sverige, kör via Polen, via gränsen till Ukraina och Ivano-Frankivsk. 
 
Materiel ; 

 Rullstolar 

 Rullatorer för äldre 

 Barnhandikapp hjälpmedel 

 Kläder för barn, ungdomar samt vuxna 
 
Exakt antal och innehåll framkommer av fraktsedel som följer med lastbilen (se nedan). 
 
 

Benämning Antal 
Balansbräda 1 st 

Barnbilstol 2 st 

Barngårullstol 30 st 

Barnvagn  5 st 

Bildskärm 1 st 

Blindkäpp + Gripklor 1 kartong 

Droppställning 1 st 

Duschstol 1 st 

Gunghäst 1 st 

Gåbockar 114 st 

Gåspark 20 st 

Gåstolar 23 st 

Kläder 151 kartonger 

Leksaker 5 kartonger + 2 säckar 

Läsbord 4 st 

Madrasser 4 st 

Resuppredakap 1 st 

Rollatorer 266 st 

Rullstolar 60 st 

Sjukhusmaterial 2 st 

Ståställning 7 st 

Ställning till sjukhussäng 4 st 

Synförstoringsapparat 8 st 

Synhjälpmedel 1 st 

Toastol 10 st 

Våg 1 st 
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Ukraine: Warmth and hope for flood-hit communities  
30 December 2008  
Text and pictures by Hayarpi Karapetyan, information officer with the Ar-
menian Red Cross Society  

 

If you were trying to define "the back of beyond" you'd 
describe Tismenitsa. It's a tiny village in the west of 
Ukraine, far from the lights of the nearest big town, 
Ivano Frankivsk, itself only a dot on the map of Eu-
rope, on the eastern slopes of the Carpathian Moun-
tains. The village is bereft of young people: their elder-
ly parents live alone on pensions of around two euro a 
day. Extreme poverty is the norm.  
 
The community is located in a flood-prone zone, and 
when the water comes it does not spare anything. Last 
July's floods were the worst in generations, taking 
away everything: food, furniture, chickens and the 
harvest.  
 
Seventy-five-year-old Ksenia Matsiborko had just got 
her little house dried out when new floods hit in Octo-
ber. "I woke up in the night and saw my house was full 
of water. It was going higher and higher and reached 
up to the windows. I was very scared, too scared," 
Ksenia recalls, her eyes full of tears.  
 
Survivors can’t afford repairs 
 
She surrounded the house with canvas and tried to 
get on with her life. "Hiring people would cost more 
that I could have paid from the compensation I got 
from the government. I would have died of cold in 
here. "  
 
She is typical of the majority of beneficiaries of a 
large-scale Federation-funded relief operation which 
rapidly helped the National Societies of Ukraine and 
Belarus to bring food parcels, bed linen, blankets and 
water filters to the hundreds of communities devas-
tated by the floods.  
 
To live up to their roles as genuine community organi-
zations, the Red Cross societies decided to form mo-
bile repair teams to provide physical, social and emo-
tional rehabilitation. Three large vans were purchased 
and equipped and now three teams are travelling 
around the most remote parts of Ukraine and Moldo-
va, carrying out small repairs on houses damaged by 
the floods.  
 

 

 

Ksenia Matsiborko, 75 years old, Tis-
menitsa village: "I woke up in the night 
and saw my house was full of water. It 
was going higher and higher and 
reached up to the windows. I was very 
scared, too scared," Her house has 
since has been repaired by a Ukraine 
Red Cross Mobile Repair Team. 
(p18837) 
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Igor Ivanitskiy, head of the mobile re-
pair team, Valery Starchenko, local 
Red Cross chairman and Dato Ma-
cheashvili, IFRC floods programme 
manager inspect repair works to dam-
aged houses in Tismenitsa village, 
Ivano-Frankivsk, Western Ukraine. 
(p18836) 
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Beneficiaries also receive psychological support from 
Red Cross nurses who accompany the mobile teams. 
In addition, 1,350 fan heaters have been purchased to 
heat and dry out sodden houses and a second round 
of food parcels has just been distributed, to compen-
sate people for the loss of crops they would normally 
eat during the winter.  
 
Winter-proofing damaged houses 
 
Igor Ivanitskiy, head of the mobile technical team in 
Ivano-Frankovsk, says: "We plan to do small-scale 
repair works in 102 houses in the region. The works 
include changing doors and windows, closing holes on 
the walls, and so on. Priority is given to those whose 
houses are badly damaged and where it's impossible 
to live during wintertime."  
 
A further 116 houses will be repaired in the flooded 
communities of Chernivtsi, on the border with Moldo-
va.  
 
When the team arrived at Ksenia's house she was 
incredulous. "I did not believe them first and did not 
want to let them in. I was not sure what else would 
happen to my house. But now I am very happy," she 
says. "I will meet New Year in my newly repaired, 
clean house".  

 

 

Savrum Sofia (91), is one of the many 
lonely pensioner who received help 
from the Ukraine Red Cross and the 
IFRC. (p18835) 
 

 

 

 

Food parcels from the Red Cross Red 
Crescent were able to compensate 
many people for the loss of crops. 
(p18838) 
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