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Ämne: S2022/00664 extra möte i Barnrättsdelegationen 3/3 med anledning av 
händelserna i Ukraina 

 
Sammanställning av svar på frågorna ställda inför mötet  
Nätverket för barnkonventionens har ställt frågorna till sina medlemsorganisationer. Med kort varsel 
har vi fått in följande svar: 
 

Bris 
 

1 Har ni verksamhet i Ukraina? 
Nej, Bris har ingen verksamhet i Ukraina, däremot har vi tät kontakt med vår 
systerorganisation i Ukraina som driver hjälplinjen La Strada, som har sin stödverksamhet 
igång men under stora svårigheter. Vi har direkt kontakt och stöttar dem också genom vår 
internationella organisation Child Helpline International, CHI. 
 

2 Är ni engagerade i mottagande av barn från området? 
Nej. 
 

3 Har ni publicerat, eller planerar att publicera, information om situationen riktad mot 
barn och unga i era kanaler/sociala medier? 
Ja, vi har samarbetat med Försvarsmakten och MSB och tagit fram information: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-
omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn  
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-
naromradet/att-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget/  
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/angaende-kriget-i-ukraina/  
 
Vi har tagit emot många samtal den senaste veckan från barn som är oroliga kring världsläget. 
Vi har också medverkat i en rad medier på ämnet. 
 
Anna Holmqvist, Bris 
 

Erikshjälpen 
 

1 Har ni verksamhet i Ukraina? 

Ja, tillsammans med en partner inleder vi en hjälpinsats inne i Ukraina, för att ge 

förnödenheter till barn och familjer som tvingas gömma sig i skyddsrum, som har fått sina 

bostäder förstörda eller är på flykt. Genom en särskild telefonlinje kommer barn och kvinnor få 

psykosocialt stöd och vi kommer även att utbilda socialarbetare och lärare så att de på bästa 

sätt kan ge stöd till barn som de möter. 

 
2 Är ni engagerade i mottagande av barn från området? 

Inte i Sverige, men vårt regionkontor i norra Rumänien har kontakt med våra partners i 

Moldavien och Rumänien och bistår dem så att de kan vara med och koordinerar 

hjälpinsatser, bistår med boende för flyktingar, ordnar säkra och trygga fritidsaktiviteter för 

barn på flykt samt distribuera mensskydd och hygienartiklar till mottagningscenter. 

 
3 Har ni publicerat, eller planerar att publicera, information om situationen riktad mot 

barn och unga i era kanaler/sociala medier? 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2Foro-for-omvarldslaget%2Foro-for-omvarldslaget%2Ffragor-och-svar-till-barn&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7Cf1aba725fac5411bdfa808d9fc535a5c%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818257200346566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vSC%2FZnNPVjfp0HscaLG%2B3%2BiGouG3rT6%2BaaC9easxufY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2Foro-for-omvarldslaget%2Foro-for-omvarldslaget%2Ffragor-och-svar-till-barn&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7Cf1aba725fac5411bdfa808d9fc535a5c%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818257200346566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vSC%2FZnNPVjfp0HscaLG%2B3%2BiGouG3rT6%2BaaC9easxufY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsvarsmakten.se%2Fsv%2Fvar-verksamhet%2Fforsvarsmakten-i-sverige%2Fsakerhetslaget-i-naromradet%2Fatt-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7Cf1aba725fac5411bdfa808d9fc535a5c%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818257200346566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jyV3N3QDqM7wix4qLGTsHx0bti3DiJtye0iUi7%2BCd0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forsvarsmakten.se%2Fsv%2Fvar-verksamhet%2Fforsvarsmakten-i-sverige%2Fsakerhetslaget-i-naromradet%2Fatt-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7Cf1aba725fac5411bdfa808d9fc535a5c%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818257200346566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jyV3N3QDqM7wix4qLGTsHx0bti3DiJtye0iUi7%2BCd0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bris.se%2Fom-bris%2Fpress-och-opinion%2Fpressmeddelanden%2Fangaende-kriget-i-ukraina%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7Cf1aba725fac5411bdfa808d9fc535a5c%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818257200502823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CChDc4E6prNb3T2%2FQ5Xn0BTJWO1zsODzJUGBjFsUK20%3D&reserved=0
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Ja. På www.rafiki.se finns information om var Ukraina ligger, vad som händer där, vad som 

händer med människorna och en film med en personlig berättelse från ett barn som flydde 

från Irak till Sverige när han var liten. Där finns också information om mål 16 och vad det ska 

betyda för barn. 

 

På Erikshjälpens hemsida finns information om hur man kan prata med barn om situationen i 

Ukraina. 

 

 Helena Höij, verksamhetsstrateg 
 

Frälsningsarméns ungdomsförbund 
 

1 Har ni verksamhet i Ukraina? 
Vi är en del av Frälsningsarmén, som har verksamhet i Ukraina sen många år. Så 
Frälsningsarmén finns på plats i Ukraina och möter människor på plats. Men vi finns också i 
Slovakien, Polen, Litauen, Lettland, Moldavien, Bulgarien och ytterligare länder runt omkring 
(med undantag för Belarus) - där vi just nu möter de människor och barn som flyr över 
gränsen. Frälsningsarmén har också sänt och sänder katastrofteam till Ukraina från andra 
delar av världen.  
I Sverige är vi i en förberedelse och mobiliseringsfas där varje regionsledare fått i uppdrag att 
inventera resurser, kapacitet och behov i varje region.  
Läs mer här  
Ukraine Division - The Salvation Army Eastern Europe Territory TSA (salvationarmyeet.org) 
The Salvation Army Eastern Europe Territory TSA - Ukraine, Georgia, Moldova and Romania 
(salvationarmyeet.org) 
The Salvation Army in Russia - Армия Спасения в России 
Information for English speaking visitors - Armáda spásy (armadaspasy.cz) 

2 Är ni engagerade i mottagande av barn från området?                                                        
Vi gör inte det i Sverige ännu. Men självklart möter vi barn som anländer tillsammans med 
sina föräldrar och släktingar vid våra hjälpstationer, t ex vid gränsövergångarna från Ukraina, 
men också i Ukraina samt när de når Sverige. Vi satsar just nu i första hand på ren humanitär 
hjälp. 
 

3 Har ni publicerat, eller planerar att publicera, information om situationen riktad mot 
barn och unga i era kanaler/sociala medier?                                                                         
Vi sänder en podd som kallas Kylskåpsradion där Gabriel och Åsskar (en docka) pratar om 
olika ämnen och där man får skicka in sina frågor. I veckans avsnitt pratar de om kriget i 
Ukraina, oro, desinformation och sanning om kriget och mycket mer.  
https://kylskapsradion.podbean.com/e/100-254-om-kriget-i-
ukraina?fbclid=IwAR2rZsW870DpCBDD2KxsogeMtzHVhfrU76NX0LTrSjY17UAlh87-Whgu-
Q8 
 
Maria Olausson, Biträdande kårledare 

Plan International Sverige 
 

1 Har ni verksamhet i Ukraina? 
Plan International tänker att vi i denna akuta situation också har kompetens och kapacitet att 
stötta mottagande av familjer och barn från Ukraina även i Sverige. Exakt hur detta ska ske är 
inte klart i skrivande stund, men vi tänker att vi stöttar andra lokala organisationer. 
 

2 Är ni engagerade i mottagande av barn från området? 
Plan International tänker att vi i denna akuta situation också har kompetens och kapacitet att 
stötta mottagande av familjer och barn från Ukraina även i Sverige. Exakt hur detta ska ske är 
inte klart i skrivande stund, men vi tänker att vi stöttar andra lokala organisationer. 
 

http://www.rafiki.se/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalvationarmyeet.org%2Fukraine-division%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7C3228e8bf812844a122cb08d9fc83ecd5%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818465827036817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YJcEVRxDiOY40gWpKZ3xPlCxhw8owM4UkY%2FimwMKOI8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalvationarmyeet.org%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7C3228e8bf812844a122cb08d9fc83ecd5%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818465827036817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1qntzfczp9L40v7tttM1DjLrvVloCyzbB%2BclLfDMtdo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalvationarmyeet.org%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7C3228e8bf812844a122cb08d9fc83ecd5%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818465827036817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1qntzfczp9L40v7tttM1DjLrvVloCyzbB%2BclLfDMtdo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thesalvationarmy.ru%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7C3228e8bf812844a122cb08d9fc83ecd5%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818465827036817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SbLAYGXVfY4uUOdbx131PmN2lt00jgC%2F1rxBC2YqZS4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farmadaspasy.cz%2Fenglish-page%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7C3228e8bf812844a122cb08d9fc83ecd5%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818465827036817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ew8kj7SMzOF0k9ONoYYhUH3clwHhwoj5dcJ%2FuWQXwqQ%3D&reserved=0
https://kylskapsradion.podbean.com/e/100-254-om-kriget-i-ukraina?fbclid=IwAR2rZsW870DpCBDD2KxsogeMtzHVhfrU76NX0LTrSjY17UAlh87-Whgu-Q8
https://kylskapsradion.podbean.com/e/100-254-om-kriget-i-ukraina?fbclid=IwAR2rZsW870DpCBDD2KxsogeMtzHVhfrU76NX0LTrSjY17UAlh87-Whgu-Q8
https://kylskapsradion.podbean.com/e/100-254-om-kriget-i-ukraina?fbclid=IwAR2rZsW870DpCBDD2KxsogeMtzHVhfrU76NX0LTrSjY17UAlh87-Whgu-Q8
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3 Har ni publicerat, eller planerar att publicera, information om situationen riktad mot 

barn och unga i era kanaler/sociala medier? 
Vi har inte tagit fram specifik information till barn och unga kring kriget i Ukraina, men sprider 
gärna information som andra tagit fram om så behövs. 
 
Mariann Eriksson, Generalsekreterare  

 
 

Scouterna 
 

1 Har ni verksamhet i Ukraina? 
Scoutrörelsen är internationell och organiserad landsvis. Scouterna i Sverige har mao ingen 
organiserad verksamhet i Ukraina då den organiseras av ukrainska NGO:s. Våra 
världsorganisationer står i tät, daglig kontakt med dessa, samverkans sker internationellt, 
regionalt och bilateralt. Därtill tillkommer en mängd ”personliga” kontakter scouter och 
scoutkårer emellan. 
 

2 Är ni engagerade i mottagande av barn från området? 
Vi ämnar att ”jacka in” i de mottagarstrukturer som finns i Sverige och bistå där vi kan. Vi 
kommer inte att organisera några egna strukturer 
 

3 Har ni publicerat, eller planerar att publicera, information om situationen riktad mot 
barn och unga i era kanaler/sociala medier? 
Sida på vår webb publicerad i fredags https://www.scouterna.se/ukrainakrisen/ Därutöver 
löpande publiceringar på vår Facebook o instagram 
 
Anna-Karin Hennig, Generalsekreterare 

 

Unizon 
  

2. Är ni engagerade i mottagande av barn från området? 
Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar 
våra medlemsjourer varje dag, året runt, för kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt 
från våld. Unizon och våra medlemsjourer kommer bistå där vi kan för de kvinnor och barn 
som kommer till Sverige och är på flykt undan våldet 

 
Tanja Hillberg, Sakkunnig - Barnfrid 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scouterna.se%2Fukrainakrisen%2F&data=04%7C01%7Cbirgitta.johansson%40erikshjalpen.se%7C5b34863e8a564d919ce408d9fc3a3454%7C742e4da7181c42c5859e6eb4c28f7540%7C0%7C0%7C637818149189832239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YiheUD6esk%2F1%2BNDIwcZcIMqCqCkxZ1YYVi0Dk7xrbJo%3D&reserved=0

