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SEMINARIUM I YAREMCHE 
RESERAPPORT  –  13-31 maj 2016  
 

BAKGRUND____________________________________ 

Forum Syd har beviljat pengar 
till ett stort projekt 2016-2017.  

Den första delen (som tas upp 
i detta dokument) handlar om  

Rättigheter och säkerhet för 
barn. 
 

DELTAGARE och PLATS__________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare. 
Claes-Göran Ekhall, biträdande 
projektledare. 
Börje Bergman, instruktör SCF.   
 

Från Ukraina: 
55 deltagare från Röda Korset 
i Ivano-Frankivsk, Vinnitsya, 
Ternopil, Tjernivsti, Charkiv, 
Chytomyr, Zakarpattia, Lviv. 
 

Plats: 
Hotel Romantik Spa, 
Yaremche. Ett konferenshotell 
intill Karpaterna. 
Tolk: Vitali Shumchenko. 

 

DAGBOKSANTECKNINGAR____________________ 

 
Fredag 13 maj 
Börje Bergman passerar 
gränsen till Ukraina i VW-buss 
med materialtransport. Börje 
besöker bl a barnhemmet i 
Yaremche som Röda Korset 
driver. Liksom tidigare år har 
han med sig hjälpsändning till 
barnen. 
Han rekognoserar även för de 
utbildningar som ska hållas 
utomhus. 
 

Söndag 22 maj  
Pekka och Claes-Göran tar tåg 
från sina respektive hemorter 
till hotell på Arlanda.  
 

Måndag 23 maj  
Flyg Arlanda-Lviv och 
därefter transport till Hotel 
Romatic Spa i Yaremche.  
 

Tisdag 24 maj  
Möte med ledningsgruppen. 
Börje Bergman ansluter sig till 
oss på hotellet. 

 Förberedelser i Yaremche inför utbildning "säkrare barn".  

   
 

 
   FN´s barnkonvention är ett viktigt inslag i utbildningen. 
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Onsdag 25 maj 
Vi gör förberedelser inför 
seminariet. Lokaler, måltider, 
materiel, platser utomhus … 
allt måste klaffa när deltagarna 
anländer. 
 

Torsdag 26 maj 
Idag börjar seminariet 
"Rättigheter och säkerhet för 
barn" 

   Kl. 11.00 hälsas 55 deltagare 
från 8 oblast (län) välkomna. 
   Återigen har vi glädjen att  
se många yngre personer. 
 

 
Första samlingen (ovan) 
Grupparbete (nedan) 

Valeri presenterar Röda korsets 
organisation i Ukraina. 
   Pekka går igenom historiken 
från projektet ”Säkerhet för 
alla” (2004-2009); samt FRG-
projektet (2013-2015) fram till 
nuvarande projekt kring barns 
säkerhet. 
   Claes-Göran berättar om hur 
utbildning kring barnsäkerhet 
fungerar i Sverige.  
   Börje presenterar seminariet i 
sin helhet och deltagarna får 
presentera sig själva och berätta 
om sina förväntningar. 
 
Efter lunch går vi igenom FN´s 
barnkonvention. Därefter läggs 
vikten vid att upptäcka risker 
utomhus. Deltagarna delas in i 
grupper där de får olika 
uppgifter som ska lösas.  
   Mellan 16.00-17.00 gör vi en 
återsamling där grupperna får 
redovisa sina uppgifter. 
   Därefter har vi egen tid fram 
till middagen kl 19.30. 
   

Kring 22-tiden samlas vi 
utomhus för en mörkerövning.     
Det blir en ordentlig "aha-
upplevelse" för deltagarna när 
vi genomför reflexövning med 
en mötande bil med belysning. 
   Trafiksäkerheten i Ukraina är 
inte densamma som i Sverige. 
 
På bilden nedan poserar hela 
gruppen utanför konferenshotellet.   
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Fredag 27 maj 
Vi startar dagen 9.00 med en 
reflektion över gårdagens 
genomgång och övningar.  
   Därefter talar vi om att 
förstå och upptäcka risker 
inomhus.  
   Även idag får deltagarna 
uppgifter som ska lösas genom 
grupparbete. 
   Från 12.00 och en timme 
fram till lunch får deltagarna  
 

redovisa sina resultat 
   Från 14.00 till 17.00 under-
visar vi gruppen i ”Säkrare 
barn” – ett av Civilförsvarsför-
bundets utbildningskoncept. 
 
Dagen avslutas med middag 
19.30 
 

Lördag 28 maj  
Även denna dag börjar med 
reflektioner kring gårdagens 
olika aktiviteter.  
   På förmiddagen utbildar vi i 
Första Hjälpen för barn och 
Barn-HLR. 
   Från 12.00 och till det åter är  
dags för lunch, sammanfattas 
de senaste dagarna och diplom 
delas  ut.  
   Efter lunch börjar deltagarna 
sin hemresa och ledningsgrup-
pen träffas för utvärdering. På 
lördagen intervjuades vi av en 
lokalradioreporter som också 
deltog i seminariet. 
 
 
I samband med utbildningen 
demonstrerar vi olika säkerhets-
produkter för barn. Alla dessa 
produkter får deltagarnas 
organisationer sedan behålla. På så 
sätt kan de själva lära ut det de lärt 
sig under dessa dagar. 
 
 

Det material vi skänkt är 
följande: 

 50 HLR dockor, varav 
10 är skänkta av Lions i 
Hallsberg. 

 24 Babydockor. 

 55 Provcylindrar (sätta i 
halsen). 

 55 Dörrstopp. 

 55 Fönsterspärrar. 

 55 Petskydd (elkontak-
ter) 

 Ägghjälm (påvisa 
behov av hjälm). 

 3 Cykelhjälm. 

 Samt ett antal Pins, 
Minilampor, Reflex-
västar, Första förband 
med mera.  
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I civilförsvarsförbundets blå tröjor  
ses från vänster: Claes-Göran 
Ekhall, Börje Bergman och Pekka 
Kaukonen. 
   I röda tröjor står två Röda Kors 
representanter som kommer från 
Charkiv – en stad med ca 1½ 
miljon innevånare, som ligger nära 
konfliktområdet. 
    

 
Staden har tagit emot ca 144 000 
internflyktingar från Östra 
Ukraina. Nästan lika många som 
hela Sverige har tagit emot – och de 
klarar det! 
 
Söndag 29 maj 
Pekka och Claes-Göran åker 
till Lviv för flyg till Arlanda.  

 
Måndag 30 maj 
Efter övernattning på Arlanda 
hotell tar vi tåget hem till 
Kumla respektive Jönköping. 
 
Tisdag 31 maj 
Börje påbörjar 2-dygnsesan till 
Karlstad, i bussen som syns på 
bilden ovan.  

FORTSATT ARBETE LOKALT!________________  
 

Efter att vi åkt hem fortsätter 
arbetet genom kursdeltagarna!  
Vi har fått rapporter om att 6 
av 7 oblast (län) har påbörjat 
arbetet. 
Här följer rapporter från två 
oblast (län) där Röda Korset i 
Lviv och Ivano-Frankivsk 
visar hur de utbildar Scouter 
och Polishögskolan Lviv i det 
som vi i maj, utbildade dem i! 
Se reflexer och ägghjälmar 
som skänktes i samband med 
kursen.     
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