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PLANERINGSKONFERENS I KIEV 
RESERAPPORT  –  9-12 maj 2013 
 
 
 

BAKGRUND_________________________________ 
   

Via Forum Syd har Sida beviljat 
Civilförsvarsförbundet Örebro 
län, medel för ett utvecklings-
projekt med två ukrainska orga-
nisationer: Club Of The Civil 
Initiatives från Donetsk i syd-
östra Ukraina och Red Cross 
Ivano-Frankivsk i västra. 
 

Vi har utvecklat ett gott sam-
arbete genom ”Säkerhet för 
alla” – ett projekt som genom-
fördes 2004-2009 i Ukraina.   
   Under 2013-2014 har vi som 
mål att organisera, rekrytera 
och utbilda FRG (Frivilliga 
Resursgrupper) och anpassa  

dem till ukrainska behov och 
förhållanden. De får då namnet 
Frivilliga Räddningsgrupper. 
   Därefter för de ukrainska 
organisationerna utvecklingen 
av FRG framåt under vårt 
mentorskap – men utan 
ekonomiskt stöd från Sverige.     
 

DELTAGARE________________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare. 
Claes-Göran Ekhall, biträdande 
projektledare. 
 

Tolk: Vitali Shumchenko, Kiev. Från Ukraina: 
Fyra representanter från vardera 
organisation. 
 

FÖRBEREDELSER OCH MÅLSÄTTNING______ 
   

Under en förstudie i Kiev våren 
2012, utarbetades en gemensam 
avsiktsförklaring.  
    
Under två dagar i februari 2013 
genomförde projektansvariga 
en grovplanering av projektet 
samt en detaljerad planering av 
aktuell konferens.  

Bokningar och kontakter med 
de ukrainska organisationerna 
sköttes av vår tolk i Kiev.  
 
Avtalsförslag och övriga hand-
lingar översattes till ryska av 
Tamara Ostwald (CF´s kansli i 
Kumla)och handlingarna över-
sändes i god till Ukraina. 

Konferenserns mål: 
▪ Kapacitetsutveckling för att 
stärka den interna demokratin 
genom att fördela ansvar.  
▪ Ekonomi/revisionsförmåga.  
▪ Nyrekrytering av funktionärer.  
 
Förarbete sker på hemmaplan, 
fram till seminariet i oktober. 
 

DAGBOKSANTECKNINGAR__________________ 
   

Tisdag 7 maj  
Pekka och Claes-Göran sam-
manstrålar på Arlanda. Flyg via 
Tallin till Kiev. Vi anländer till 
den nya terminalen på Kiev 
Borispil (blev klar till EM i 
fotboll 2012). Passkontrollen 
och bagageutlämningen går 
numera snabbt och smidigt. 
   På flygplatsen möter vår tolk 
Vitali och skjutsar oss till 
hotellet som ligger centralt i 
Kiev. På bilden intill visas utsik-
ten från vårt hotellfönster.  
   I bakgrunden floden Dnjepr 
och i fjärran syns en stadsdel 
med framförallt bostäder. 

 

Torsdag 9 maj  
Deltagarna anländer på utsatt tid 
efter en varm resa med nattåg 
till Kiev. Det är årets första 
värmebölja med 29º i skuggan.  
   Vi inleder konferensen med 
en detaljredovisning kring hur 
ansökan och avtal har handlagts 
av CF Örebro län, Forum Syd 
och SIDA – samt vilka krav 
som ställs hos de ukrainska 
organisationerna.  
   Därefter berättar vi hur FRG 
är organiserat i Sverige och om 
våra erfarenheter av kontakter 
med myndigheter samt av rekry-
tering och utbildning.  

 

Onsdag 8 maj  
Dagen ägnas åt förberedelser: 
Konferenslokal bokas och ho-
tellbokningarna kollas upp.  
   Vitali (tolken)får i uppgift att 
boka en restaurang som ligger 
nära hotellet, med priser inom 
den fastställda budgeten. 
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Fredag 10 maj  
Chefen för Red Cross Ivano-
Frankivsk, Valeri Starchenko, 
börjar dagen med en intressant 
redovisning om hur räddnings-
tjänsten fungerar i Ukraina. 
Den skiljer sig från svenska mo-
dellen genom att den är statlig 
och styrs på oblast-(läns-)nivå. 
Den lyder under ministeriet för 
extrema situationer. Även den 
operativa ledningen sker på 
oblastnivå.  
   Det finns även planerings-
kommittéer där Röda Korset 
ingår. 
   Ambulanssjukvården lyder 
under ministeriet för hälso- och 
sjukvård. 
 
Därefter planerar vi projektets 
seminarier (se bilaga nästa sida) 
inklusive lägger en budget.   
   Avtalsförslaget delas ut för 
genomläsning. 
 

Lördag 11 maj  
Vi går igenom de avtal som ska 
ingås mellan berörda parter. De 
flesta paragrafer är formulerade 
av Forum Syd och vi är skyldiga 
att ha med dem ordagrant.  
   Från början avsåg vi att teck-
na ett trepartsavtal, men efter 
förslag från de ukrainska orga-
nisationerna gör vi två avtal; ett 
mellan oss (CF Örebro län) och  

  
  

  
  

”Segerdagen” är en stor helgdag i Ukraina, vilket vi tar hänsyn till i torsdagens 
program för att ge möjlighet att följa paraderna på huvudgatan i Kiev.  
   På kvällen får vi, med anledning av firandet, uppleva ett mäktigt fyrverkeri på 
”Maidan” (Självständighetstorget). 
  

  
 

 
Club Of The Civil Initiatives    
samt ett mellan oss och Red 
Cross Ivano-Frankivsk.  
   Avtalen kommer först att 
rätas upp och sedan under-
tecknas i tre exemplar av två 
firmatecknare från varje orga-
nisation. Avtalen ska de sedan 
skicka med post och vara oss 
tillhanda senast 31 maj 2013. 
 

 

Söndag-måndag 12-13 maj  
Vi säkerställer att det inte råder 
några oklarheter avseende avtal 
och ekonomihantering. Vi upp-
manar till en snar rekrytering av, 
framförallt, FRG-ansvariga.    
   Konferensen avslutas med en 
gemensam lunch innan hemresa 
påbörjas för deltagarna.  
   På måndagen hemresa för oss. 
Även denna gång via Tallin. 
   

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER_______ 

   

De uppsatta målen har nåtts 
och vi har en god grund att stå 
på inför projektets fortsättning.  
   Nu hänger det på hur organi-
sationerna lyckas med rekryte-
ringen av FRG och med kon-
takterna med aktuella myndig-
hetspersoner.  
  Nästa seminarium äger rum i 
Ivano-Frankivsk. Det är en för-
del då de har större kapacitet 
och vana att organisera en mer 
omfattande verksamhet.  
 
Vi ser med tillförsikt fram mot 
kommande samarbete! 

 
           

          Claes-Göran Ekhall,  
          Bitr. projektledare 
 

 

             Pekka Kaukonen, 
             Projektledare 
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PLANERADE SEMINARIER  
 
SAMMANFATTNING____________________________________________________ 

Våra samarbetsorganisationer i 
Ukraina ska inför nästa träff 
(oktober 2013) välja lämpliga 
personer till FRG-ansvariga.  

Dessa ska i sin tur rekrytera tio 
FRG-ledare var, till respektive 
organisation. Vi står sedan för 
utbildningen. 

Därefter tar de själva hand om 
rekrytering och utbildning av 
FRG-medlemmar (hösten 2014) 
under vårt mentorskap. 
 

HÖSTEN 2013 - utbildning av FRG-ansvariga______ 
24-27 Oktober, Ivano-Frankivsk och Yaremche.  
 

Innehåll Ansvarsfördelning  
”Ledningsgruppen” samman-
träder och klarar ut frågor inför 
våren 2014.  
 
Örebrodistriktet svarar för egna 
kostnader 

Hur FRG fungerar i Sverige 
samt rekryteringsfrågor. 
   Myndighetspersoner från 
Sverige och Ukraina utbyter 
erfarenheter. 
   Vi ger HLR-utbildning.  

Red Cross Ivano-Frankivsk 
svarar för kostnader kring 
bokningar, transporter och 
arrangemang i Ukraina.  
Club Of The Civil Initiatives  
bokar/förbetalar tågbiljetterna. 

 

DELTAGARE____________________________________________________________ 
Från Sverige Från Ukraina  

Projektledare, bitr projektled-
are, beredskapsdirektör från 
länsstyrelse, säkerhetschef från 
kommun och FRG-instruktör. 

Tio FRG-ansvariga, två myn-
dighetspersoner (motsvarande 
de svenska)från Donetsk res-
pektive Ivano-Frankivsk.   
 

Två tolkar.  
 

VÅREN 2014 - utbildning av FRG-ledare___________                                   
8-11 maj, Donetsk 
 
Innehåll: Ansvarsfördelning:  

Ledarutbildning. 
Individ/Grupp/Ledare. 

Planerings- och ekonomiansvar 
växlas från hösten 2013.  
 

”Ledningsgruppen” samman-
träder inför hösten 2014.  
 

DELTAGARE____________________________________________________________ 

Från Sverige Från Ukraina  

Fyra från Sverige (projektledare 
och bitr.projektledare och två 
instruktörer)  
 

Tio FRG-ledare från respektive 
ukrainsk organisation.  
 

Två tolkar. 

HÖSTEN 2014 - utbildningen av FRG-medlemmar__  
Club Of The Civil Initiatives  25-28 september 2014  
Red Cross Ivano-Frankivsk 16-19 oktober 2014  
 
Utbildning sker på hemmaplan 
av organisationerna själva och 
leds av FRG-ansvariga och 
FRG-ledare 

Minst tjugo FRG-medlemmar 
per organisation utbildas  
 
Två mentorer från Sverige deltar.  

En-två tolkar. 

 

 

  BILAGA till dagsboksanteckningar (fredag 10 maj): 
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SEMINARIET I YAREMCHE 

RESERAPPORT  –  24-27 oktober 2013 
 
 
 

BAKGRUND_________________________________ 
   

Den första delen av projektet 
genomfördes i maj 2013 i Kiev 
under en konferens, då en grov-
planering av projektet gjordes 
(se tidigare rapport).  

Efter vissa justeringar utarbe-
tades och undertecknades 
avtal mellan Civilförsvarsför-
bundet Örebro län och de två 
ukrainska organisationerna:   

Club Of The Civil Initiatives 
(CCI) från Donetsk i sydöstra 
Ukraina och Red Cross Ivano-
Frankivsk (RCI-F) från västra 
Ukraina. 
 

DELTAGARE________________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare. 
Claes-Göran Ekhall, biträdande 
projektledare. 
Kurt Lindberg, beredskapsdirek-
tör, Länsstyrelsen i Jönköping 

Mats Brantsberg, säkerhetschef 
vid Örebro kommun. 
Jan Welander, instruktör, SCF 
 
Tolk: Vitali Shumchenko, Kiev. 

Från Ukraina: 
Tio FRG-ansvariga samt två 
myndighetspersoner från vardera 
organisation. 
 
 
 

FÖRBEREDELSER OCH MÅLSÄTTNING______ 
   

Budgeterade medel överfördes 
från CF Örebro län, till Red 
Cross Ivano-Frankivsk.   
   Detta krävde stora arbetsin-
satser från svensk och ukrainsk 
sida, då IBAN-nummer sakna-
des på ukrainska bankkontot.   
 

Den 21 augusti träffades de 
svenska deltagarna för gemen-
sam planering. Uppgifter och 
ansvar fördelades inför konfe-
rensen. Praktiska frågor som 
flygtider, utrustning med mera, 
klarades ut. 

Seminariets mål: 
▪  Acceptans hos myndigheter,  
politiker och allmänhet. 
▪  Rekrytering till FRG.  
▪  Utbilda FRG-ansvariga. 
▪  Hitta rätt kontaktpersoner för 
fortsatt samverkan. 

DAGBOKSANTECKNINGAR__________________ 
 

Tisdag 22 oktober  
Vi träffas på Arlanda flygplats 
och flyger via Wien till Lviv.  
   Vi möts av vår tolk samt vår 
värd, Valeri Starchenko, Röda 
Korset chef i Ivano-Frankivsk. 
   Vi välkomnas också av Röda 
Korsets chef i Lviv oblast.  
   När vi just påbörjat vår färd 
mot konferenshotellet får vi 
frågan om vi vill ha ”fika”.  Vi 
tackar ja. 
   Den väl tilltagna ”fikan” varar 
i två timmar innan vi fortsätter 
ytterligare fyra timmar med 
minibuss på mörka och mycket 
gropiga vägar till Yaremche, vid 
Karpaterna.  
   Hotellet visar sig vara relativt 
stort och modernt. 

 
    
    I bakgrunden syns fem förväntansfulla herrar från Sverige och 
    i fronten ses Röda Korscheferna från Lviv och Ivano-Frankivsk.  
    Vi väntar alla på ”fikat”. Vitali tog kortet. 
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Onsdag 23 oktober  
På förmiddagen ställer vi i ord-
ning inför seminariet och på 
eftermiddagen promenerar vi 
till centrum av Yaremche och 
besöker ett av Röda Korsets 
barnhem.  
   Vi träffar ”våra” ungdomar 
från Värmland som är där för 
att överlämna en gåva som de 
själva har samlat till. 
 

 

 
 

hur katastrofberedskapen är 
organiserad. Till skillnad från 
Sverige är deras räddningstjänst 
statlig.   
   Vanliga katastrofer i denna 
landsdel är översvämning, snö-
storm och skogsbrand. Ibland 
även röjning av skarp ammuni-
tion från de båda världskrigen.  
   Claes-Göran Ekhall visar ett 
kort bildspel om Sverige. 
   Därefter redovisar Kurt Lind-
berg hur man i Sverige hanterar 
extraordinära händelser på riks- 
och länsnivå. Nyckelordet är 
”Samverkan” 
 

Fredag 25 oktober 
Mats Brantsberg informerar om 
krisberedskap på kommunnivå. 
Med hjälp av scener från allvar-
liga olyckor och incidenter visar 
han hur frivilligas insatser effek-
tivt kan tas till vara.        
   Pekka Kaukonen inleder sitt 
pass om kriskommunikation 
med grupparbeten där deltag-
arna ger exempel på tänkbara 
scenarior i sitt eget område:  

Från Donetsk ges bilden av en 
allvarlig kemiolycka där TV 
och radio utnyttjas för att 
informera allmänheten. 
   Från Ivano-Frankivsk tas 
exemplet från en snöstorm 
kombinerat med sträng kyla.  
TV och radio utnyttjas även 
här för information till allmän-
het och räddningsledning. 
Studenter deltog frivilligt i 
räddningsarbetet.  
(Ingen dog i nåt av exemplen.) 
    
Kurt Lindberg förklarar hur 
kriskommunikationen genom-
fördes i Jönköpings län under 
stormen ”Gudrun”. 
   Jan Welander håller en 
övning i hjärtlungräddning, 
med syftet att visa hur vi 
lägger upp vår utbildning och 
vilken materiel som används 
(se bild nedan).  
 
Tjugo Mini-Anne-dockor 
överlämnas sedan till deltag-
arna för fortsatt träning på 
hemmaplan. 
    

 

Torsdag 24 oktober 
Under förmiddagen anländer de 
ukrainska deltagarna. De som 
kom med nattåg från Donetsk 
har haft en lång resa bakom sig.  
 
Borgmästaren inleder med att 
hälsa oss alla välkomna till 
Yaremche. Samtliga deltagare 
presenterar sig sedan.    
   Åldersfördelningen är jämn 
men det är något högre andel 
kvinnor än män. 
   Från RCI-F deltar tre Röda 
Kors-chefer på oblast/länsnivå, 
varav en är vicepresident för 
hela Ukrainas Röda Kors.  
   Från Donetsk deltar, utöver 
volontärer, en tjänsteman från 
ministeriet för extraordinära 
händelser, samt en politiker från 
Donetsk kommunfullmäktige 
   Från Ivano-Frankivsk finns 
bland annat uniformsklädda 
representanter från ministeriet 
för extraordinära händelser (se 
bild nedan). De informerar om
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER_______ 

   

Uppsatta mål för seminariet har 
nåtts men det återstår en del 
arbete enligt projektplanen. För 
de Ukrainska organisationerna 
är det främst samverkan och 
rekrytering. CCI har en hel del 
planering inför deras värdskap, 
vid nästa konferens, våren 2014. 
   Vi, i vår tur, ska genomföra 
uppföljning med LEO under 
vintern 2013-2014.     

 

Claes-Göran 
Ekhall, Mats 
Brantsberg, Kurt 
Lindberg och Jan 
Welander. 
(Pekka tog kortet) 
 
 

                                                    Pekka Kaukonen, Projektledare       Claes-Göran Ekhall, Bitr. projektledare 

 

 

Lördag 26 oktober 
På förmiddagen gör vi en ut-
flykt till Bukovel, Ukrainas 
största vintersportort. 
   Under eftermiddagen går 
Claes-Göran igenom den FRG-
ansvariges uppgifter, såsom 
samverkan med myndigheter, 
rekrytering och utbildning.  
   Därefter visar fjällräddnings-
ledare Oleg ett bildspel om de 
säkerhetsskolor med frivilliga 
ungdomar som finns i varje 
oblast. Han visar även en film 
där ungdomslag från ett tiotal 
länder tävlar mot varandra.   
 

Söndag 27 oktober 
På morgonen får de som vill, gå 
i de omgivande Karpaterna.  
   Konferensen avslutas med en 
lunch i Ivano-Frankivsk och 
deltagarna från CCI skjutsas till 
järnvägsstationen varifrån det 
blir nattåg till Donetsk.  
 

Måndag 28 oktober 
De svenska deltagarna skjutsas 
med minibuss till Lviv, där vi 
gör ett besök på Röda Korsets 
regionkontor, innan vi skjutsas 
till flygplatsen. Via München 
återvänder vi till Arlanda. 

 

 
  

Här intill ses Länsstyrelsen i  
Ivano-Frankivsk. (Den lilla 
vita pricken till vänster är en 
man med vit skjorta.) 
   Nedan visas en av Ukrainas 
vackra kyrkor.  
   Det upp-och-nedvända huset 
kan ses på vägen mellan 
Yaremche och Karpaterna. 

 
 
 

 

Under de sista dagarna av vårt 
besök, närmade sig stormen 
”Simone” Sverige. Tack vare 
modern kommunikationsteknik 
kunde Kurt Lindberg följa upp 
verksamheten på länsstyrelsen. 

 
 

EKONOMI OCH ADMINISTRATION___________ 

   
Instruktion på ryska överlämna-
des till de ekonomiansvariga i 
respektive organisation.  
   Vi utgår från att överföring av  

pengar mellan SVEO (Svensk 

enskild organisation) och LEO 
(Lokal enskild organisation) ska gå 
smidigt inför vårens konferens.    

Praktiska arrangemang som 
resor, mat, förläggning m.m. 
har genomförts av RCI-F på 
ett föredömligt sätt.   
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PLANERINGSKONFERENS I LVIV 
RESERAPPORT  –  19-22 augusti 2014 
 
 
 

BAKGRUND____________________________________ 
   

Under vintern och våren 2014 
har förhållandena i Ukraina för- 
ändrats dramatiskt. 
   Presidenten har avsatts och 
en ny president har valts. 
    

Ryssland har annekterat Krim 
och inbördeskrig pågår i östra 
Ukraina, bl.a. kring Donetsk 
där en av våra samarbetspart-
ner finns.  
 

Vi kunde inte fortsätta enligt 
ursprungsplanen, på grund av 
säkerheten. De ändrade planer-
na kring projektet har godkänts 
av Forum Syd. 

DELTAGARE___________________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare. 
Claes-Göran Ekhall, biträdande 
projektledare. 

Från Ukraina: 
Chefen för Röda Korset i 
Ivano-Frankivsk oblast, samt 
ekonomi- och utbildningschef. 

 
Chefen för Röda Korset i Lviv 
oblast 
Engelsk-ukrainsk tolk 
 

DAGBOKSANTECKNINGAR____________________ 
   

Måndag 18 augusti  
Transport till Arlandastad och 
övernattning. 
 

Tisdag 19 augusti  
Flyg Arlanda-Lviv med mellan-
landning i Warszawa. Vi möts 
av våra ukrainska värdar och en 
engelsk-ukrainsk tolk på flyg-
platsen. Vi skjutsas i minibuss 
till vårt hotell.  
   Vi överlämnar 20 Mini-Anne-
dockor, som ska användas i 
projektets HLR-utbildning.  
   Vi hinner ta en kortare rund-
tur i Lviv, som visar sig vara en 
mycket vacker och historiskt 
intressant stad. 
 

Onsdag 20 augusti 
Vi visar bildspel bl.a. från 
skogsbranden i Västmanland, 
där FRG gjorde stora insatser. 
   Därefter presenterar vi ett 
förslag till fortsättningen av 
projektet, som de ukrainska 
organisationerna får analysera 

Efter förtydliganden går vi 
igenom ett förslag till budget.   
Deltagarna får realiserbar-
hetspröva utifrån följande 
budgetposter: konferenskost-
nader, förläggning, förplägnad 
samt transporter i Ukraina.   
   Samtliga transaktioner ska 
betalas av den svenska orga-
nisationen på plats i Ukraina, i 
huvudsak med kreditkort.  
Den för tillfället gynnsamma 
valutakursen, underlättar vår 
planering. 
 
Vi får sedan en presentation 
av Röda Korsets verksamhet i 
Ukraina. Bland annat fick vi 
veta hur de gav första hjälpen 
till skadade vid oroligheterna i 
Kiev i vintras.   
   Röda Korset tar ett stort 
samhällsansvar när det gäller 
vård- och omsorg. Här finns 
inte samma resurser för t ex 
föräldralösa barn, äldre eller 
fattiga, som i Sverige 
 

Torsdag 21 augusti 
Innan den allvarliga situationen i 
Ukraina var planeran att utbilda 
FRG-ledare under våren 2014 
och FRG-medlemmar under 
hösten. Vi enas om att ha båda 
utbildningarna i oktober.   
  Organisation från Donetsk kan 
med hänsyn till läget i landet 
inte vara med. Istället får Ivano-
Frankivskorganisationen överta 
deras platser. Det innebär att vi 
når ut till samma antal personer 
som det var tänkt i ursprungs-
planen. 
 
Vi genomför en detaljplanering 
av projektet samt gör en slutlig 
budget, omräknat till ukrainsk 
valuta. Dokumentation sker. 
 
På eftermiddagen gör vi en 
guidad tur i Lviv. Guiden talar 
ukrainska och vi får det översatt 
till engelska av vår tolk. 
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Vi blir skjutsade till flygplatsen 
i Lviv och äter lunch på vägen 
dit.  
   Avgången från Lviv försenas 
av någon anledning och vid 
mellanlandningen i Warszawa 
har vårt plan till Stockholm 
redan gått. Det blir övernatt-
ning på ett hotell i anslutning 
till flygplatsen (flygbolaget 
betalar) och i stället får vi ta 
morgonflyget till Arlanda.  
   Vi bokar av hotellrummen 
på Arlanda stad. 
 

Lördag 23 augusti 
Flyg Warszawa-Arlanda. Vi 
fortsätter sedan, var för sig, till 
Kumla respektive Jönköping. 

 
Chefen för Röda Korset ”övervakas” av 
Claes-Göran. 
 

Vadim, vår tolk, och Claes-Göran. 
 

 

Fredag 22 augusti 
På morgonen görs en sista kon-
troll av planeringen, inklusive 
budget. Dessutom reglerar vi 
kostnader för transporter och 
tolk, samt checkar ut från 
hotellet. Återigen tacksamma 
för gynnsam valutakurs. 

 
   
   
Projektet ska genomföras och 
avslutas under hösten 2014, om 
säkerheten kan garanteras för 
samtliga deltagare.    

Ledarutbildning och medlems-
utbildning genomförs i en 
följd endast med deltagare från 
Röda Korset i västra Ukraina. 

Det totala antalet deltagare blir 
samma som den ursprungliga 
projektplanen. Tilldelad budget 
ska följas. 

   
   
   
Tisdag     14/10 Svenska deltagare (Pekka Kaukonen, Claes-Göran Ekhall, Jan Welander och 

Staffan Jackson) flyger till Lviv. Transport till Yaremche 
Onsdag   15/10 Förberedelser  
Torsdag  16/10 Ledarutbildning, 20 deltagare. Start klockan 11.00. 
Fredag  17/10 Ledarutbildning  
Lördag  18/10 Förberedelser för FRG-medlemsutbildning. Ledare deltar. 
Söndag  19/10 FRG-medlemsutbildning. 20+20 deltagare. Start klockan 11.00. 
Måndag  20/10 FRG-medlemsutbildning.  
Tisdag  21/10 FRG-medlemsutbildning. Avslutning på em. hemfärd för deltagarna. 
Onsdag  22/10 Avslutning med ledningsgruppen. 
Torsdag 23/10 Svenska deltagarnas hemresa. 
   
   
   
   

Pekka  Bokning av flyg och hotell; Transfer till Arlanda från Örebro; Betalningar; 
Intyg/diplom till deltagare och hotelledning; Kontakt med generalsekreterare i 
SCF angående besök. 

Claes-Göran  Transfer till Arlanda från Jönköping; Presenter; Dokumentation; Kontakter 
Forum Syd; USB-minnen med samtliga rapporter; 

Jan och Staffan  Utbildning 
Samtliga Transport av MiniAnne-dockor 
  
 Pekka Kaukonen, Projektledare 

Claes-Göran Ekhall, Biträdande projektleda 
  

 

Kastellet, en av Lvivs historiska 
byggnader. 

BESLUT I STORT_______________________________ 

TIDSPLAN för utbildningskonferensen 14-23/10__ 

ANSVARSFÖRDELNING_____________________
______________ 
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UTBILDNINGSKONFERENS   

I YAREMCHE 
RESERAPPORT  –  14-23 oktober 2014 
 
 
 

BAKGRUND____________________________________ 

I augusti 2014 genomfördes en 
planeringskonferens i Lviv. Vår 
samarbetsorganisation Red 
Cross Ivano-Frankivsk (RCI-F) 
från västra Ukraina deltog, men   

från Donetsk kunde de inte 
delta av säkerhetsskäl. 
   Vi beslutade att genomföra 
återstående utbildningar (2 st) 
under oktober, endast med  

deltagarna från västra Ukraina. 
   Dessa utbildningar genomförs 
inom ramen för befintlig bud-
get.  

 

DELTAGARE___________________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare. 
Claes-Göran Ekhall, biträdande 
projektledare. 
  

 Jan Welander, instruktör SCF. 
Staffan Jackson, instruktör SCF.   

 
Tolk: Vitali Shumchenko, Kiev. 

Från Ukraina: 
Del 1, Ledarutbildning: 20 pers.  
Del 2, Medlemsutbildning: 
Ytterligare 30 pers. (=50).  

DAGBOKSANTECKNINGAR____________________ 

 
Måndag 13 oktober  
Transport till Hotel Arlanda 
Stad, där vi övernattar. 

 
Tisdag 14 oktober  
Flyg Arlanda-Lviv, med mellan-
landning i Warszawa. Vi möts 
på flygplatsen av vår tolk Vitali, 
samt representanter för Röda 
Korset i Lviv. De ska ansvara 
för transporten till Yaremche, 
en skakig bilfärd på cirka fem 
timmar. Vägunderhållet har inte 
förbättrats sedan förra året.    
   I Ivano-Frankivsk hämtar vi 
upp Valeri Starchenko, chef för 
Red Cross Ivano-Frankivsk.  
   Efter att vi installerat oss på 
hotellet äter vi en sen välkomst-
middag. Valeri ger rapport från 
våra vänner i Donetsk. Alla 
lever, men vissa har flytt från 
Donetskområdet till andra delar 
av Ukraina. 
 

Onsdag 15 oktober  
Vi använder förmiddagen till 
förberedelser i konferenssalen 
samt går igenom program, mål-
tider och ekonomi.  

  

Claes-Göran, Vitali, (tolk), Jan 
och Staffan på plats i Yaremche. 
(Pekka tog kortet.) 

 

Pekka inleder utbildningskonferensen 

På eftermiddagen gör vi ett 
studiebesök i det barnhem i 
Yaremche som drivs av Röda 
Korset. Nu används barnhem-
met till skola och förläggning 
för flyktingbarn från Krim, 
Donetsk och Luhansk. 

 
Torsdag 16 oktober  
Del 1. Ledarutbildning 
Utbildningen börjar kl. 11.00, 
på utsatt tid. 20 elever från 
Ivano-Frankivsk och Lviv är 
uttagna till FRG-ledare.  
   Det är relativt låg medelålder 
och en jämn fördelning mellan 
könen. 

Pekka hälsar alla välkomna och 
går igenom historiken från 
projektet ”Säkerhet för alla” 
(2004-2009), till nuvarande 
projekt kring FRG. 
   Claes-Göran redovisar hur 
FRG fungerar i Sverige och vi-
sar bilder från övningar samt ett 
bildspel från den stora skogs-
branden i Västmanland. 
   Valeri redovisar Röda korsets 
organisation i Ukraina.  
   Efter lunch tar Jan och Staffan 
hand om ledarutbildningen. 
Deltagarna visar stort intresse 
och grupparbetena går mycket 
bra.  
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Fredag 17 oktober  
Del 1. Ledarutbildning (forts)  
Jan och Staffan fortsätter ledar-
utbildningen enligt plan. 
   Grupparbeten genomförs 
både inom- och utomhus med 
gott resultat.  
   En representant från Röda 
Korsets huvudkontor i Kiev ger 
en kort information.  
   Dagen avslutas med att del-
tagarna får ett certifikat över 
genomförd utbildning.  
 

Lördag 18 oktober  
Vi förbereder inför medlems-
utbildningen med att ställa i 
ordning en större konferenssal.   
   Kontakter tas med hotelled-
ning och den ukrainska orga-
nisationen för kontroll av pro-
gram, förläggning, måltider, 
ekonomi m.m. 
 

Söndag 19 oktober  
Del 2. Medlemsutbildning  
Ytterligare 30 deltagare anlän-
der under förmiddagen. 
   Tillsammans med dem tar 
även FRG-ledarna del av utbild-
ningen, så nu är det 50 elever.    
   Utöver dessa deltar Röda 
Korschefer från Zjytomyr, 
Kiev, Ternopil och Vinnytsa 
oblast. Den sistnämnde är 
vicepresident för Ukrainas 
Röda Kors.  
   Seminariet börjar 11.00 med 
att Pekka återigen går igenom 
projekten från starten 2004. 
   Claes-Göran redovisar samma 
material kring FRG, som under 
torsdagen. 
   Jan och Staffan går igenom 
krisens olika faser och hur man 
möter människor i kris. En 
praktisk övning genomförs 
utomhus – även denna gång 
med gott resultat.  
   Staffan går igenom hur man 
tar hand om spontanfrivilliga 
enligt 30-minutersmetoden.    
   Därefter får deltagarna prak-
tisera vad de lärt genom att 
upprätta mottagningsplatser för 
spontanfrivilliga, både inom- 
och utomhus. 

 
 

 
 

Måndag 20 oktober  
Del 2. Medlemsutbildning 
(forts)  
Staffan fortsätter den praktiska 
utbildningen om mottagning 
av spontanfrivilliga. Gruppvis 
redovisning. Bra grupparbeten! 
   Jan går igenom följande: 
L=Livsfarligt läge.  
A=Andning.  
HjärtLungRäddning med trä-
ning på MiniAnne (bild ovan). 
Övning på luftvägsstopp. 
Bukstöt (Heimlichs manöver).  
(Dockorna överlämnas sen till 
organisationerna som fördelar 
dem enligt egna önskemål.) 
 
På kvällen blir det en god 
avskedsmiddag med många 
tacktal. Certifikat överlämnas 
som tack till hotelldirektören 
för vänligt tillmötesgående och 
god service. Vi får lyssna till 
ukrainsk musik av lokala 
förmågor. 

Tisdag 21 oktober  
Del 2. Medlemsutbildning 
(forts)  
Jan fortsätter gårdagens lektion i 
LABC med B=Blödning och 
C=Cirkulationssvikt. Han ger 
sedan en praktisk övning i för-
bandsläggning (se bild intill).  
   Katastrofövning genomförs 
utomhus i anslutning till järn-
vägen som går utanför hotellet. 
Scenariot är en tågolycka med 
över 10 skadade som sårskade-
markörer. Några bildar en rädd-
ningsgrupp och en grupp är 
observatörer. (se bild nedan) 
   Övningen går i huvudsak bra 
och får ses som en typövning, 
som deltagarna kan genomföra 
på hemmaplan.  
 
Vi får lyssna på Taras som 
deltog som volontär under 
”Majdan” i Kiev under orolighe-
terna i vintras. Han ledde en 
Röda Kors-grupp som tog hand 
om svårt skadade. Det blev en 
mycket inlevelsefull redogörelse.  
 
Medlemsutbildningen avslutas 
och deltagarna får även denna 
gång ett certifikat på ukrainska 
om genomgången utbildning.  
   Det blir tacktal och utdelning 
av minnesgåvor. Ett speciellt 
tack riktas till vår tolk, Vitali, 
som deltagit från projektets 
start, och även genomfört stort 
arbete mellan besöken i Ukraina.  
 
Deltagarna reser hem under 
eftermiddagen, medan vi från 
Sverige stannar kvar ytterligare 
två dagar. 
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Onsdag 22 oktober  
På förmiddagen gör vi en 
skogspromenad i Karpaterna. 
Vi konstaterar att allemansrät-
ten inte finns i Ukraina. Vi 
skulle egentligen betalat en 
avgift på 100 UAH för att gå 
den markerade leden, men 
denna gång slapp vi.  
   Naturen är mycket mäktig 
med stora klippblock och tät 
granskog.  
 
Ordföranden för vår samarbets-
organisation i Donetsk befinner 
sig i Kiev och hälsar att hon 
tycker det är mycket tråkigt att 
vi inte kunnat fortsätta projek-
tet med dem, men hoppas att vi  

ska kunna återuppta kontakten 
i framtiden när allt lugnat ner 
sig i Ukraina.  
 
Samtliga ekonomiska transak-
tioner klaras ut under efter-
middagen (lokala transporter, 
ersättning till tolken, m m).  
   Pekka meddelar att det kan 
finnas ekonomiskt utrymme 
för att köpa in mer materiel. 
   Avstämning kommer att ske 
efter några veckor från hem-
komsten till Sverige.  
   Vår samarbetsorganisation 
önskar fler HLR-dockor, fr a  
2 st. av halvkroppsstorlek. Vi 
lovar att återkomma och att 
vid behov ta kontakt med  
 

Forum Syd för tillstånd att om-
fördela medel.  
 
Vi hinner också med ett besök i 
en djurpark med djur från 
Karpaterna (bl.a, hjortar och 
vildsvin) och även ett besök i 
barnhemmet i Yaremche.  
 

Torsdag 23 oktober  
Frukost kl. 7. Därefter ännu en 
lång resa på skakiga vägar.    
   Planet avgår punktligt och via 
Warszawa når vi Arlanda om-
kring kl. 19. Övernattning på 
hotell Arlandastad.  
 

Fredag 24 oktober  
Hemresa med tåg.  

RESULTAT___________________________________ 

 Uttagning av deltagare till de båda utbildningarna har skett på ett föredömligt sätt.  

 Vi har nått ut med vårt program till 6 av Ukrainas 25 oblast (län).  

 I Ivano-Frankivsk oblast finns det nu FRG-instruktörer i 9 av 14 räjonger (kommuner)  

 Vi har genomfört utbildningsseminarierna enligt den plan, som vi gemensamt utarbetade i 
Lviv i augusti. Av deltagarna har vi uppfattat att de är mycket nöjda med utbildningen och 
att den har gett inspiration och nya influenser till hur man kan genomföra och organisera 
FRG-verksamhet anpassat till ukrainska förhållanden.  

 Vi kan också konstatera att alla praktiska arrangemang fungerat utan problem, främst tack 
vare ledningen av Röda Korset i Ivano-Frankivsk.  

 
Tyvärr har inte vår samarbetspartner från Donetsk kunnat delta denna gång. I stället så har 
tillgängliga resurser medgivit att vi kunnat utöka antalet deltagare från västra Ukraina. 
 

FORTSATT ARBETE________________________  
 
Under kvarvarande tid av 2014 
kommer en ekonomisk avstäm-
ning att göras av Civilförsvars-
förbundet Örebro län. Eventu-
ella kvarvarande medel kommer  
    

att nyttjas till inköp och frakt 
av utrustning för utbildning i 
hjärt-lungräddning.  
   Under 2015 kommer slutlig 
revision och rapportering av  

projektet enligt Forum Syds 
regelverk.  
   En sammanställning av båda 
Ukraina-projekten kommer att 
publiceras på www.civil.se. 

MATERIEL_________________________________ 
 

 40 st HLR-dockor, Mini-Anne.  

 Första Förband för utbildning.  

 Div. förbrukningsmateriel, inkl USB-minnen och 4 st portabla blädderblock.  

 Två portabla dataprojektorer, att användas vid fortsatt utbildning. 

 SCF´s pin till varje deltagare, väggkarta Norden/Ukraina. Två bordsstandar SCF (minnesgåvor). 

 Intyg och certifikat, översatta till Ukrainska.   
  
  Pekka Kaukonen, Projektledare 
  Claes-Göran Ekhall, Bitr. projektledare 


