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 Tillägg till sammanställning Nätverket för BK 20220302 
Ämne: S2022/00664 extra möte i Barnrättsdelegationen 3/3 2022 med anledning av händelserna i 

Ukraina Sammanställning av svar på frågorna ställda inför mötet. 

(Svarstiden för nätverkets förfrågan till medlemsorganisationerna var mycket kort. Dessa svar inkom i 

efterhand och kom inte med i svaret till Barnrättsdelegationens möte) 

Svenska kyrkan 
1. Har ni verksamhet i Ukraina? 
2. Är ni engagerade i mottagande av barn från området?  

Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen och genomför nu humanitära insatser, både i 
Ukraina och i kringliggande länder. Det handlar både om direkta hjälpinsatser (mat, vatten, 
hygienartiklar) och stöd för de människor som är på flykt. I dessa insatser berörs självklart 
barn.  
 

3. Har ni publicerat, eller planerar att publicera, information om situationen riktad mot 
barn och unga i era kanaler/sociala medier?  
Svenska kyrkan är en stor organisation och som sådan också en stor barn- och 
ungdomsorganisation. Vi har flera kanaler ut till medlemmarna, inte minst genom 
församlingsverksamheten (både i mänskliga kontakter och genom webb m.m.). Svenska 
kyrkans nationella nivå, arbetar just nu på att sammanställa information till de barn som 
söker info på Svenska kyrkan externa webbplats. 
 
Peter Ekman, Handläggare barnrättsfrågor 

Stockholms stadsmission 
1. Har ni verksamhet i Ukraina? 

 Vi har inte någon verksamhet i Ukraina, vi arbetar lokalt på olika platser inom Stockholms län 
med bland annat barn och unga och deras familjer.   

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

Vi har påbörjat en plan för hur vi i våra verksamheter kan bidra när människor som är på flykt 
söker sig till Sverige. Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av detta arbete från 2015. 
Vi undersöker nu vad vi inom Stockholms Stadsmission kan göra för att möta den 
flyktingström som förväntas komma. Vi ser över våra befintliga lokaler och säkrar upp 
personella resurser inklusive volontärer. Inledningsvis kommer det troligen handla om att 
samordna sängplatser, mat och kläder för att kunna möta de flyktingar som kommer till 
Stockholmsområdet. Vi följer händelserna noga och har också en tät dialog med Stockholms 
stad så att vi samordnar oss på bästa sätt. Och tar också kontakt med andra organisationer 
som vi kan samverka med. 

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

barn och unga i era kanaler/sociala medier?  
Vi ska i våra enheter möta och stötta våra deltagare i att förstå och samtala om vad som 
händer just nu. Många av våra deltagare har flytt från krig och oroshärdar och bär med sig 
sina respektive trauman – något som naturligtvis kan röras upp i och med allt det 
fruktansvärda som händer i Ukraina. Vi tänker att vi inom våra enheter ska säkerställa att våra 
deltagare får ta del av den krisinformation som exempelvis MSB och Krisinformation har på 
sina webbplatser.  
 
Wafa Issa, Verksamhetsområdeschef Barn och Unga   
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