
Under fyra sommarveckor arrangerade 
JDC ett sommarläger för ungdomar som flytt 
kriget i Ukraina. Många av ungdomarna är 
judar, men inte alla. I centrala Warszawa, inte 
långt ifrån det som en gång var Warzawaghet-
tot, kunde ukrainska barn få lite lugn och ro 
efter en mycket traumatisk vår. 

”Det är som en kärleksbubbla där barnen får 
vara barn” förklarar Marta Saracyn från Warszawas judiska för-
samling.

Förutom att erbjuda en paus och avlastning från allt elände har 
också sommarlägret, som arrangeras i samarbete mellan både 
lokala aktörer och internationella organisationer, kunnat fung-
era som en språngbräda in till skolan i det nya, förhoppningsvis 
provisoriska, hemlandet.

Ett stort team av volontärer och professionella lärare har bi-
dragit till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de 85 
unga personer som behövt fly från sitt land och en fungerande 
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skolgång. Utöver redan bekanta ämnen som matte och natur-
vetenskap står nu även polska på schemat. På eftermiddagarna 
har barnen fått åka på utflykt, ägna sig åt hantverk, musicerande, 
idrott och museibesök.

Ett viktigt utflyktsmål har varit det stora nybyggda museet Polin, 
som samlar kunskap om Polens judiska historia.

För rabbinen Ilana Baird, som deltar i projektet, har Polens ju-
dar en särskild förståelse för vad Ukrainas befolkning nu går 
igenom:

”Judar har fått lida så mycket genom årens lopp… Förintelsen 
och all antisemitism. Vi känner ett ansvar att hjälpa dem som 
nu går igenom sådana svårigheter.”

Sommarlägret i Warszawa är ett av många läger som har tagit 
emot ungdomar från Ukraina sedan kriget bröt ut. Uppemot 1 
600 barn och ungdomar har fått delta i JDC-organiserade läger 
runtom på kontinenten. Det är med JDC som Östersjöjudiskt 
Forum koordinerar hjälpen till Ukraina.
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Jag vill bidra med/betala för

o medlemsavgift 2020  á 230 kr Kr: ...........

o    medlemsavgift ungdom under 26 á 100 kr Kr: ...........

Du kan även ge ditt stöd genom att Swisha till 1232138899 

o  projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singel-
föräldrar med barn med särskilda behov”  Kr: ........

o

stödprenumeration Kr: .........

För att spara porto sänds kvitto endast på begäran.

Namn
Adresss
Postadress
E-postadress

Akutinsamlingen pga Coronaviruset o Kr: ...........

 annan gåva .......................................... 

o

Kr: .........

Namn
Adress
Postadress
E-postadress

Jag vill bidra med/betala för

o Bidrag till eat and heat (mat & värme) hjälpen  Kr: ............  

o Fortsatt hjälp till judar i/från Ukraina    Kr: ............ 

o …………. st vaccinationsdoser á 200 kr Kr: ............ 

o Projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar 

med barn med särskilda behov”   Kr: ............ 

o Medlemsavgift 2023 á 250 kr      Kr: ............ 

o Medlemsavgift ungdom under 26 á 100 kr  Kr: ............ 

Ludvig Köhler

Sommaraktiviteter för ukrainska flyktingungdomar.


