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Historia 

1947 frågade Rusty Allen, Jr. sin mamma: 
- Det kommer väl inte att bli fler krig eller, mamma? 
- Vi vill väl inte ha fler, eller hur? svarade hon. Vi måste göra allt vi 
kan så att vi inte behöver fler krig. 
Denna fråga var det som satte igång tankarna i huvudet på 
mamman, den amerikanska psykologen Dr. Doris Allen. Doris lät 

trycka upp broschyrer om "Utbildning för internationell förståelse" 
som hon delade ut vid ett UNESCO-möte i Mexiko. Hon agerade 

lobbyist och fick många nya kontakter - varav en som blev ledare för den Mexikanska 
delegationen vid barnbyn 1951. Tyvärr var responsen från UNESCO inte så positiv, så Doris åkte 
med besvikelse åter hem till Cincinnati. Hon beklagade sig för sin man, som peppade henne - 
"vi skall nog visa dem". 
 
Under en resa till Europa tittade Dr. Allen in på UNESCOs högkvarter på Avenue Kléber i Paris. 
Här blev hon, till skillnad från mötet i Mexiko, bemött med intresse för sina idéer. Det visade sig 
att UNESCO kunde tänka sig att sponsra utvecklingen av hennes idé, men inte ta tag i den. Det 
fick hon göra själv. 
 
Sverige med på första barnbyn 
 
Väl tillbaks i Cincinnati bildade Doris Allen en grupp som började arbeta med att utforma CISV. 
Tillsammans drog de in pengar för finansiering av den första barnbyn som ägde rum i Cincinnati 
1951. Cirka två tredjedelar av budgeten gick åt till resor för de deltagande. De länder som 
deltog i den första barnbyn var USA, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, 
Danmark, Österrike och Mexiko. 
Sedan 1951 har över 800 barnbyar anordnats runt om i världen. 
Föreningen fick namnet Childrens International Summer Villages, idag används bara 
förkortningen CISV och föreningen erbjuder mycket mer än barnbyar (Villages). 
  

Dr. Doris Allen 



 
Filosofi 

CISV är en ideell, religiöst och politiskt obunden fredsförening. CISV:s filosofi, förenklat uttryckt, 
går ut på att låta barn och ungdomar från olika kulturer träffas, umgås och lära känna varandra 
genom en rad olika aktiviteter. Genom att göra detta hoppas man skapa en förståelse för hur 
andra människor lever och tänker. 

CISV:s syfte är att förbereda individer för att kunna bli aktiva och bidragande människor till ett 
fredligt samhälle. Genom CISV:s program och aktiviteter får man insikt och förståelse om sin 
egen och andras personlighet, sin egen och andra människors kultur. Detta ger möjligheten för 
individer att utveckla en medvetenhet och positiv attityd gentemot andra människor och andra 
kulturer. Man lär sig också sätt att kunna leva tillsammans och samarbeta trots de skillnader 
som finns. Genom CISV:s program får man färdigheter i kommunikation, samarbete och 
ledarskap. Föreningens kärnvärden, som präglar alla aktiviteter är: 

• Vänskap 
• Delaktighet 
• Entusiasm 
• Engagemang 
• Samarbete 

Till grund för all CISV:s verksamhet ligger Statement of Peace och Educational goal: 

Statement of Peace 

We deplore the confrontations taking place in various regions of the world, as well as the 
degradation of the natural heritage and human dignity. These developments threaten the very 
existence of humanity. 

CISV is a non-governmental organization, educating young people around the world towards 
peace, and encouraging its members to act upon the following concerns, consistent with CISV 
philosophy: 

• lack of intercultural awareness 
• violations of human and particularly children's rights 
• denial of access to education and possibilities for personal growth 
• internal and regional conflicts 
• tense international relations 
• underdevelopment 
• deterioration of the environment 



We urge all people of the world to work together for the peaceful settlement of all conflicts 
since, above all else, we wish to live together in harmony without the fear and the 
consequences of all sorts of violence and intolerance. 

Educational goal - fritt översatt till svenska: 

• CISVs syfte är att förbereda individer att bli aktivt bidragande medlemmar till ett 
fredligare samhälle. 

• CISV lägger grunden för skapandet av livslång vänskap, nyttig kommunikation- och 
samarbetsförmåga samt till lämpligt ledarskap för individer i deras strävan mot en mer 
rättvis och ärlig värld. 

• CISV är en frivilligorganisation vars program är utformade i syfte att främja skapandet av 
individuell, kulturell, interkulturell och internationell kunskap. Programmen gör det 
möjligt för individer att utveckla en medvetenhet kring och positiva attityder inför andra 
individer samt förmågan och kunskapen att leva, arbeta och leka med andra oavsett 
kulturell bakgrund. Genom deltagande i CISVs program utvecklar deltagarna förmågan 
att bättre förstå sig själva, sin kultur samt andras kulturer. 

• CISV erbjuder en möjlighet för intresserade barn, ungdomar, vuxna och familjer att 
utforska relevanta och aktuella teman genom fristående, kortare, icke formella program 
som organiseras i ett internationellt, nationellt och lokalt sammanhang. Programmen 
utspelas i både hem- och lägermiljö och erbjuds barn och ungdomar, oavsett kön, ras, 
religion, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund eller  

 

Organisation 

Var finns CISV?  

CISV finns idag ett 60-tal länder, fördelat över samtliga världsdelar. 
Varje år deltar fler än 7 000 barn, ungdomar och vuxna på CISV:s 
internationella program och minst det dubbla på lokala och nationella 
aktiviteter. Huvudkontoret finns i Newcastle, England, härifrån 
fördelas de olika internationella aktiviteterna till de nationella 
organisationerna. 

  



Arrangera läger – en framtidsinvestering 

Skicka medlemmar på internationella läger = Arrangera läger 

Varje år arrangeras flera stora internationella läger i Sverige. 

För att lokalföreningarna ska kunna erbjuda sina medlemmar internationella läger, måste 
föreningarna också arrangera. Det är CISV International Office som fördelar läger till respektive 
lokalförening enligt principen; arrangera många internationella läger = många platser och läger. 
Lokalföreningarna får önska olika program för kommande år och det nationella förbunden 
brukar kunna meddela fördelningen i slutet på september. I Sverige heter det nationella 
förbundet CISV Sweden. För att kunna erbjuda möjligheten att även i framtiden få åka på 
internationella läger har vår lokalförening de senaste åren arrangerat ”Village” (Barnby) 2010 
och 2013, ett Youth Meeting 2011, ett ”StepUp” sommaren 2016. I planerna finns ett Youth 
Meeting nyår 2017/2018 samt ett StepUp sommaren 2019.  

Hur ser organisationen ut i Sverige? 

I Sverige styrs CISV av en förbundsstyrelse. Jämte styrelsen finns ett antal kommittéer som 
hanterar olika frågor, t ex information eller utbildningar, eller de olika programmen, d v s 
Barnby, Interchange m fl. Föreningen har en anställd förbundssekreterare samt en 
deltidsarvoderad kassör. Även föreningens ordförande uppbär ett visst arvode, allt annat 
arbete i föreningen sker ideellt, av ungdomar, föräldrar och andra engagerade. 

I Sverige finns idag 14 aktiva lokalföreningar, i Malmö-Lund, Helsingborg, Båstad-Bjäre, 
Halmstad, Göteborg, Mölndal, Jönköping, Linköping, Stockholm, Strängnäs, Västerås, Håbo, 
Östersund och Umeå. 

Pedagogik – ”Learning by doing” 

CISV arbetar med ”upplevelsebaserat lärande”, det betyder att vi lär oss tillsammans genom 
exempelvis lekar, teater, rollspel, diskussioner och samarbetsövningar. Det viktiga är att ha kul 
tillsammans och utnyttja alla sinnen. 



Studier visar att människor kommer ihåg: 

1. 10% av vad de LÄSER

20% av vad de HÖR

30% av vad de SER

50% av vad de HÖR OCH SER

70% av vad de GÖR

90% av vad de GÖR OCH UPPLEVER

Genom att skapa gemenskap ser man till att alla blir engagerade i det som görs. Deltagarna lär
från varandra och delar ansvaret för att lära sig själva. Problem och lösningar identifieras och
beslut fattas tillsammans. Alla deltagares erfarenheter och kunskaper värdesätts och
individuella tävlingsmoment undviks.

Aktivitetstrappan 
Inom CISV används något som kalla aktivitetstrappan. Ju starkare gruppdynamik desto högre på 
denna trappa kan deltagarna klättra. Trappan, som ni ser nedan, börjar med namnlekar, och 
fortsätter upp till simuleringsövningar. För att klättra till nästa steg på trappan, måste individen 
och gruppen ha klarat av de föregående stegen.  

Det innebär att om deltagarna klarat av Namn, Kommunikation, Samarbete och Lagarbete kan 
de stega vidare mot nästa nivå och göra aktiviteter om Tillit. 
Trappan skall inte ses som ett läger eller en viss tidsperiod, det är inte tiden som avgör hur långt 
upp på trappan man kommer, det är gruppens utveckling. Det finns inget som är rätt eller fel. 



Våra ledare 

Alla deltagare under 16 år reser alltid tillsammans med en ledare. För att vara ledare inom CISV 
måste man ha fyllt 21 år innan man reser iväg. Vi rekryterar våra ledare både inom och utom 
föreningen, många är universitetsstudenter som i vår verksamhet ser en möjlighet att få 
värdefulla erfarenheter som kan komplettera själva examen och utgöra en viktig punkt på ett 
CV. Ledaren får ingen ersättning, men ska heller inte ha några kostnader till följd av sitt 
engagemang. CISV Sweden erbjuder nationell utbildning för alla ledare, lokalföreningen 
erbjuder en kompletterad utbildning och står för ledarens kostnader i samband med utbildning 
medan föräldrarna står för ledaren för utgifter i samband med resan och dess förberedelser 
(delegationsträffar). 
 
16-17 åringarna kan söka plats som Junior Counsellor (JC) på barnby. Dessa platser söks och 
fördelas nationellt i Sverige, men alla Barnbyar i hela världen ingår i möjlighetsutbudet. På 
Interchange kan man komma överens med partnerlandet om att ha en juniorledare förutom 
ledaren. En juniorledare på Interchange ska vara minst 18 år, men alltid minst fyra år äldre än 
de äldsta deltagarna. En juniorledare eller JC tar stort ansvar för planeringen av aktiviteter, men 
har aldrig juridiskt ansvar för andra deltagare än sig själv i samband med resan. 
 
Deltagaravgifter 
I deltagaravgifterna ingår internationell medlemsavgift, försäkringsavgift, deltagaravgift och s k 
Host Fee för deltagare och ledare. Eftersom avgifterna är i pund anges endast en ungefärlig 
kostnad p g a kursförändringar, växelkursen låses kring årsskiftet av CISV International, först då 
kan en exakt deltagaruppgift lämnas av lokalföreningen. På www.cisv.se/habo finns uppgift om 
närmast föregående års avgifter som kan ge en bra vägledning av hur mycket en Barnby, 
StepUp, YouthMeeting eller Interchange kan kosta. 
 
Viktigt att veta och att tänka på… gemensamt för alla program 
 
Se till att barnet har en försäkring som gäller i det land där CISV programmet äger rum. 
Om en deltagare blir sjuk eller råkar ut för olycksfall ansvarar staben lägret eller 
ledaren/föräldrarna i värdfamiljen vid ett Interchange, för att vederbörande får den vård som 
behövs. Målsättningen är alltid att deltagaren ska kunna fortsätta delta i CISV-programmet. 
Om en ledare blir sjuk under pågående program och inte kan fullfölja sina åtaganden ansvarar 
lokalföreningen  för att en ny ledare snarast skickas till delegationen. 
 
  



Hemlängtan 
Det som kanske kan kännas svårast för en förälder är att inte få ha direktkontakt med sitt barn 
under lägret. Det har visat sig att all direktkontakt med föräldrar, speciellt när det gäller de 
yngre deltagarna, skapar hemlängtan och hemlängtan-processen startar om och startar om 
varje gång vid direktkontakt och kan vara svår att handskas med både för barnet och för 
ledaren. Det är helt normalt att ha hemlängtan då och då, men det är också en del av lägret. 
Alla deltagare växer med vetskapen om att de kan handskas med den känslan och gå vidare. 
Det betyder inte att barnet tycker mindre om sina föräldrar eller syskon. De kanske helt enkelt 
är väldigt upptagna med att vara med de andra deltagarna. Helgläger, delegationsträffar och 
andra sammankomster är till för att ta reda på om barn och föräldrar är redo.  
 
Kontakt – information och ”mobilbubblan” 
Ledaren håller kontakt med föräldragruppen, föräldrar får gärna skicka vanliga brev och kort 
samt meddelande till lägrets e-postadress. Ledaren skriver ut och lämnar till barnen, oftast 
under ”delegation time”. Barnen får alltså inte ringa hem eller använda e-post, vilket innebär 
att inga mobiltelefoner får skickas med. Ska mobilen användas bara som kamera, se till att 
telefon- och sms funktionen är avaktiverad.   
Det är mycket svårt att få till bra aktiviteter och läger generellt om deltagarna befinner sig i 
varsin ”mobil-telefon-bubbla”. Det samma gäller i princip under ett Interchange. Låt inte 
barnen sitta vid datorn och chatta med kompisarna hemma (varken ditt eget eller det gästande 
barnet).  
 
Kom överens med ledaren att han/hon t ex ringer, mailar eller SMS:ar och talar om att gruppen 
kommit fram ordentligt. Bestäm också hur ni vill att ledaren ska sköta den kontinuerliga 
informationen med föräldragruppen. Veckorapporter, var tredje dag?  För övrigt kan ni räkna 
med att inga nyheter är goda nyheter. 
Delge ledare och programansvarig sådan personlig information om barnet/familjen som kan 
vara relevant och viktig att känna till. Det kan handla om sjukdomar, skilsmässor eller andra 
känsliga saker som barnet kan börja fundera på under tiden det är hemifrån. Du gör detta för 
ditt barns skull. Lämnad information hanteras konfidentiellt av föreningen. 
 
  



Det formella CISV 
Du kommer snart att märka att trots att CISV är en ideell organisation finns det många  
formaliteter i förberedelserna inför ditt barns resa.  Allt är med tanke på att det ska kännas 
tryggt för dig som förälder, tryggt för ledaren och tryggt för barnen.  
Främst handlar det om en hälsodeklaration och juridiska dokument där du som förälder 
överlåter ansvaret för ditt barn på ledaren under den tid som lägret pågår. Självklart kontaktar 
ledaren föräldrar och frågar om råd om det skulle behövas, men är det så att ett av barnen 
ramlar till exempel och får ett sår som behöver sys, måste det finnas utrymme för ledaren att 
kunna fatta ett sådant beslut.  Det är viktigt att alla formulär som efterfrågas blir ifyllda även 
om det ibland kan kännas överflödigt. Eftersom alla formulär är på engelska kan det vara svårt 
att förstå, men dra dig inte för att fråga om det är något som är oklart. Nedan är de vanligaste 
formulären: 
 
Namn på formulär Gäller för? Fylls i av? 
HF – Health form Alla Deltagare/förälder/ledare 

beroende på ålder. 
Kompletteras och skrivs 
under av läkare.  

TIF – Travel Information Form Alla Ledaren kan fylla i för 
hela delegationens 
räkning 

VDIF – Village Delegation Information Form Barnbydelegationer Delegater och ledare (ev. 
hälso- och 
matrestriktioner, 
simkunskaper, 
språkkunskaper  

YLIF – Youth Legal Insurance Form Alla under 16 år Föräldrar 
ALIF – Adult Legal Insurance Form Alla över 21 år Deltagare/Ledare själva 
TWAL – Insurance Form for youth travelling 
alone 

Alla 16-20 år Både deltagare/ledare 
och förälder. 

På den internationella hemsidan resources.cisv.org finns alla organisationens styrdokument. 
Det är framför allt ett av dem som vi vill göra dig som förälder uppmärksam på, och som finns 
som bilaga i detta kompendium; R-07, Behaviour and Cultural Sensitivity. Här tas sådant som 
räknas som förbjudet, oacceptabelt och opassande uppträdande upp. Denna typ av uppförande 
kan leda till att en deltagare, en ledare eller en person i staben omedelbart skickas hem från en 
aktivitet på egen bekostnad. 
 
  



Efter lägret 
Ledarna uppmanas att ha en efterträff med barnen. Det är roligt att träffas igen, titta på kort 
och minnas det man varit med om. I september varje år arrangerar föreningen ett s k 
Sommareko. Då träffas vi och alla som varit iväg under sommaren berättar och visar bilder och 
kanske saker från sitt äventyr. Ett lämpligt inslag i en återträff kan vara att planera hur man vill 
presentera sitt läger på Sommarekot. 
Har ni vänner eller släktingar som undrar vad CISV är för något, kompisar eller lärare som är 
nyfikna? Då är Sommarekot ett utmärkt tillfälle att ta med dem eftersom det ger en bred bild av 
föreningens internationella verksamhet. 
 
De ungdomar som varit på StepUp inbjuds även till en så kallad post-helg, som följer upp de 
intryck och lärdomar som lägret gett. Helgen brukar hållas i september, arrangeras av MEGA-
kommittén, och är gemensam för hela Sverige. 
 
Även ledarna inbjuds till en så kallad post-helg i september. Den erbjuder uppföljning och 
utvärdering och uppmuntrar till fortsatt CISV-engagemang. För Interchange-ledare som deltar i 
sommar/vinter Interchange blir detta ett utbildningstillfälle på halva vägen där man kan få tips 
och råd om hur man jobbar vidare med sin grupp inför resan. 
  
Fortsatt engagemang för hela familjen 
 
Barnen 
Under hösten brukar vi ha ett prova-på-läger för de som ska söka till någon av nästa års 
aktiviteter och sen bemannar vi två korvstånd i Örsundsbro under Mickelsmäss-marknaden 
(brukar äga rum i början av oktober). Det brukar vara ett mysigt tillfälle att träffa sina 
delegationskompisar och vara på marknad. 
Uppmuntra ditt barn till att delta på helgläger även efter barnbyn eller Interchanget. Det är ett 
bra tillfälle att minnas hur det var på lägret och hålla kontakten med kompisarna man reste 
tillsammans med. De som funderar på att åka iväg tycker det är roligt att höra hur det är från 
dem som redan varit iväg. Om ett eller ett par år kan ni prova på en ny CISV-aktivitet och under 
tiden kan ni fortsätta att vara medlemmar och/eller bidra med punktinsatser i den lokala 
verksamheten.  
 
Tonåring 
Tonåringarna som varit på StepUp kan börja fungera som ledare på lokala aktiviteter. De kan 
också delta i aktiviteter som ordnas av juniorer för juniorer. Det kan handla om helgläger, 
filmkvällar, diskussionskvällar eller annat som ungdomarna är intresserade av. De ha stort 
utrymme att skapa sina egna aktiviteter inom CISV:s ram. 



Föräldrarna 
Du som förälder behövs i föreningen. Kanske har du fullt upp just nu, men kan ändå hjälpa till 
att baka till Sommarekot eller till något helgläger? Kanske är du duktig på att söka pengar eller 
har kontakter, så att vi kan få pennor billigt eller annat material som kan behövas? Eller kan du 
uppdatera hemsidor i ett flygande fläng? För dig som tycker föreningen är viktig och kan tänka 
dig att vara med i styrelsen, finns det plats och alla är välkomna oavsett CISV-erfarenhet eller 
inte. De flesta som sitter i styrelsen nu är föräldrar som har eller har haft barn som varit iväg, 
men även äldre ungdomar som inspirerar de yngre.  
 
När det blir höst vill föreningen gärna ha din hjälp att sprida information. Kanske kan du berätta 
om CISV på ett föräldramöte som du ändå deltar i eller dela ut informationsmaterial på ditt 
barns skola, eller din arbetsplats (om du arbetar med barn). Vi brukar trycka upp eget 
informationsmaterial varje år, på nationell nivå finns mallar för PowerPoint-presentationer, 
utställningsskärmar vi kan låna och underlag till affischer. Dessutom finns foldrar som 
presenterar CISV, med inriktning på olika åldersgrupper. Din, eller ditt barns berättelse, om er 
CISV-upplevelse är oftast ändå det som når fram bäst. 
 
CISV påverkar ditt barns liv 
Lär man sig något – egentligen? Och vad händer när lägret är slut? Dessa frågor ställde sig 
Jennifer Watson och gjorde en undersökning bland personer som varit på barnby under de 
första 50 åren som CISV fanns. Deltagarna kom från Storbritannien, Norge och USA och även 
om svarsfrekvensen på enkäten inte var tillräckligt hög för att resultatet ska vara statistiskt 
säkerställt, så ger det en indikation på att det handlar om mer än bara att ha kul. 
 
Flera deltagare skriver i sina svar att de fick ökat självförtroende, större medvetenhet om 
omvärlden, ökat intresse för samhällsfrågor och att de mognade tidigare. Man kan också utläsa 
att… 
…var tredje CISV-deltagare har pluggat språk på eget initiativ. 
…var femte har bott minst ett halvår utomlands. 
…över hälften har varit aktiva i en annan fredsorganisation. 
…sex av tio utvecklade en livslång vänskap med en eller flera av deltagarna på lägret. 
…nio av tio blev mer toleranta mot andra kulturer 
 
För den som har varit med på ett CISV-läger (eller utbyte) som barn eller tonåring kan man 
konstatera att världen minskar – och därmed också fördomarna. De erfarenheter man får med 
sig kommer i många fall att genomsyra hela livet. 
 
Tack för att du ger ditt barn denna möjlighet! 




