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Bästa rödakorshälsningar, 

Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Kära rödakorsare,
När jag skriver detta så har vi kommit in i mars och alla kretsstämmor skall vara genomförda.  
Själv har jag haft förmånen att få närvara i ett flertal stämmor och fått höra om året som gått och 
kretsarnas planer för 2023. 

Stämmorna valde styrelse, revisorer och valberedning och nominerade, eller valde ombud att skicka 
till Riksstämman. Kretsstämmorna utgör själva grunden i vår föreningsdemokrati. Alla medlemmar 
kallas till stämman och har möjlighet att yttra sig, komma med förslag och avlägga sin röst. Stort fokus 
läggs idag på att rekrytera månadsgivare och hitta nya frivilliga att engagera sig i vår verksamhet. 
Men vi får inte glömma hur viktiga våra medlemmar är. Medlemmarna är själva fundamentet i 
vår föreningsdemokrati. Om vi fortsätter att tappa medlemmar i den omfattning vi gjort under 
senare år riskerar vi att inom en inte allt för snar framtid ha marginaliserats till en liten organisation 
med begränsad lokal närvaro och alldeles för få medlemmar för att fortsatt kunna upprätthålla 
föreningsdemokratin. Vi riskerar därmed också att förtroendet för oss som organisation minskar såväl 
hos enskilda, som hos myndigheter och andra samarbetspartners. För att Röda Korset fortsatt skall 
vara den folkrörelse vi är så har vi att engagera fler medlemmar, frivilliga och förtroendevalda. Därför 
föreslår styrelsen Riksstämman i sitt förslag till strategi 2024–2030 att vi tillsammans har att fokusera 
på att rekrytera fler medlemmar och förtroendevalda och fler frivilliga. Det gör vi genom att öka 
mångfalden och bjuda in fler att tillsammans med oss utveckla vår organisation och våra verksamheter. 

Kretsstämmorna är nu avklarade och det är också sammanställningen av alla årets kretsrapporter 
som ger oss en samlad bild av året som gått. Jag vet att det är många som undrar om nyttan av, eller 
varför vi har att skicka in dessa rapporter och vad som sedan händer med dem. Alla kretsrapporter 
som lämnats in under året sammanställs tillsammans med annan rapportering och beskriver därmed 
Röda Korsets lokala insatser runt om i landet under året som gått. Säga vad man vill, men det är ett 
imponerande material att ta del av. Så missa inte att gå in på Rednet för att ta del av allt som gjorts runt 
om i våra kretsar under förra året. Varför inte samla styrelsen och frivilligledarna och tillsammans 
ta del av rapporten som berättar om att kretsarna vid fler än en halv miljon tillfällen genomfört olika 
aktiviteter för att bistå humanitärt och hur allt fler kretsar under året har bistått med tak över huvudet, 
kläder och mat. Många kretsar bedrev imponerande insamling under året och inte mindre än 146 
kretsar har engagerat sig i lokalt påverkansarbete. En verksamhet som inte skulle vara möjlig om inte 
vi hade en stark lokal närvaro som bygger på medlemmarnas, de frivilligas och de förtroendevaldas 
engagemang i kretsen. TACK alla för era insatser under 2022. Nu tar vi oss an 2023 tillsammans! 

Kretsnytt  
mars 2023

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017680717
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017680717
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Vi ökar våra insatser för ett medmänskligare 
Sverige
Vi skalar upp för att hjälpa fler när fattigdomen ökar. Matpriser skenar, det är inflation och 
energi kris. Det sätter stor press på bland annat barnfamiljer. Fler och fler söker sig till oss  
för att klara vardagen.

Röda Korsets hus
Röda Korset genomför just nu en nationell satsning där vi startar Röda Korsets hus på flera 
platser i landet: Malmö, Vänersborg, Södertälje, Stockholm och Hedemora. Hit kan människor 
komma för social gemenskap men vi erbjuder även ett varmt mål mat, rena kläder och även 
duschmöjligheter för den som inte har tillgång till det.

Läs mer om Röda Korsets hus i Hedemora

Läs mer om Röda Korsets hus i Hovsjö, Södertälje

Läs mer om Röda Korsets hus i Malmö

Läs mer om Röda Korsets hus i Vänersborg

Läs mer om Röda Korsets hus i Stockholm

Barnfattigdom i Sverige – årets viktigaste temadag
Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Röda Korset gick ihop för att sätta 
barnfattigdom på agendan den 15 mars. Läs mer om temadagen här som livesänds via Facebook

Nytt innehåll på rodakorset.se
Läs mer om fattigdom i Sverige här

Läs vår senaste debattartikel- barnfattigdomen, ett akut problem

RKUF:s frukostklubb
Hösten 2020 började Röda Korsets Ungdomsförbund laga och dela ut frukost på 
Sofielundsskolan i Malmö. Skolan ligger i ett område där barnfattigdomen är hög.  
Nu möter de allt hungrigare barn, det är efter helgerna som barnen är som hungrigast. 
Läs hela artikeln här och få tips på hur du kan starta en egen frukostklubb.

Till innehållsförteckningen

Kris och Beredskap

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-hus-i-hedemora-ar-nu-oppnat/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-oppnar-vi-motesplatsen-roda-korsets-hus-i-hovsjo-sodertalje/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/i-malmo-for-malmo/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-hus-i-vanersborg-har-oppnat/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/rodakorshuset-i-stockholm/
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/temadag-om-barnfattigdom-i-sverige/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/varme-mat-och-klader/fattigdom-i-sverige/
https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/debattartiklar/stora-civilsamhallesaktorer-varnar---barnfattigdomen-ett-akut-problem/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rkufs-frukostklubb-moter-allt-hungrigare-skolbarn/
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Röda Korset magasin om ökad fattigdom
Läs om hur Röda Korset nu skalar upp för att kunna hjälpa allt fler runt om i Sverige.

På plats i hela landet
Se vår video på Youtube

Under kommande veckor kommer vi lyfta fram vårt  
arbete för att möta de ökande behoven kopplat till fattigdom i 
Sverige. Håll koll på Rednet och rodakorset.se, dela med dig 
och sprid ordet! 

Rednet För ett medmänskligare Sverige
Fattigdom i Sverige – nu ökar behoven

Jordbävning i Turkiet och Syrien  
– hjälpen gör skillnad
Behoven efter den största jordbävningen på 100 år i Turkiet 
och Syrien är enorma. De två systerföreningarna Turkiska 
Röda Halvmånen (Kizilay) och Syriska Röda Halvmånen 
arbetar fortfarande intensivt för att hjälpa nödställda med 
tusentals volontärer men också med anställda på plats. 
Svenska Röda Korset bistår bland annat med våra anställda på 
plats i Syrien. Vi stöttar pågående insatser med pengar  
och expertpersonal.

Jordbävning slår hårt i Turkiet och Syrien

Hjälparbetaren efter jordbävningen: ”Det var hjärtskärande”

Insatsen sker i en komplex miljö: det råder vinterkyla, en förstörd infrastruktur har drabbat både 
folktäta urbana miljöer i stad och på landsbygd, många vägar som behövs för att transportera 
nödhjälp förstördes i katastrofen, sjukhus har förstörts eller är överbelastade. Drabbade områden 
i norra Syrien kontrolleras av regeringen, respektive rebeller vilket gör att FN behöver bistå med 
hjälp för att nå rebellkontrollerade områden. Människor på flykt och migranter som redan innan 
befann sig i de nu drabbade områdena behöver hjälp med att flytta. 

– Det har varit en kamp mot klockan för att rädda liv och ta hand om de många tusentals som är 
skadade och som tvingats vara utomhus i vinterkyla. I det tuffa läget behöver vi bistå med första 
hjälpen, ambulanstransport till sjukhus, mat, dryck och filtar, vintertält men också psykosocialt 
stöd. Det är ett maratonlopp eftersom arbetet med att leverera temporärt stöd, inklusive tak över 
huvudet och mat eller pengar till mat, kan behövas under flera år. I princip har hundratusentals 
människor förlorat allt, säger Nina Paulsen, katastrofrådgivare.

Så här kan ni samla in pengar till de jordbävningsdrabbade

Hjälpen når fram till jordbävningsdrabbade Turkiet och Syrien

Till innehållsförteckningen
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https://www.rodakorset.se/engagera-dig/roda-korset-magasin/
https://youtube.com/shorts/KIiMYDWiroY?feature=share
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/for-ett-medmanskligare-Sverige
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/varme-mat-och-klader/fattigdom-i-sverige/
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/turkiet/jordbavning-slar-hart-i-turkiet-och-syrien/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hjalparbetaren-efter-jordbavningen-det-var-hjartskarande/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/syrien-och-turkiet-drabbade-av-kraftig-jordbavning/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hjalpen-nar-fram-till-jordbavningsdrabbade-turkiet-och-syrien/
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Att möta oro i jordbävningens spår 
Möjligheten att hjälpa eller att få stöd är inte begränsad till 
händelsernas centrum i Turkiet och Syrien. Här hemma 
i Sverige pågår varje dag verksamhet till stöd för de som 
drabbats av jordbävningskatastrofen. Läs mer om vad som  
kan hjälpa, hur du kan stötta någon som är orolig och hur  
du tar hand om dig själv.

Röda Korset | Jordbävningskatastrofen väcker vilja att hjälpa 
(rodakorset.se)

Stämmer uppgifterna i er krisberedskapsplan?
Har ni gjort förändringar i er krets efter kretsstämman?  
Här kommer en påminnelse om att se över er lokala krisberedskapsplan 
så att alla uppgifter är uppdaterade. När stämman är avklarad är det  
bra att läsa igenom krisberedskapsplanen och se till så att uppgifterna  
i den stämmer. 

• Har någon roll bytts ut? Stämmer allas kontaktuppgifter fortfarande? 

• Är styrelsen uppdaterad med nya medlemmar? 

• Har någon av era frivilliga gått en utbildning som kan vara relevant 
att ta upp (exempelvis insatsledare/insatsansvarig)? 

• Finns det någon nyhet inom er krets som bör skrivas in i planen?

Korrigera det som behövs och mejla sedan in den uppdaterade planen till infoservice på 
info@redcross.se så ser de till att den tillgängliggörs för Tjänsteperson i beredskap (TiB) och 
krisledningsorganisationen.

Mer information samt tips och råd kring lokal krisberedskap finns i Kunskapsbanken på Rednet. 
Där finns även instruktioner och mallar för er som ännu inte har hunnit påbörja arbetet med den 
lokala krisberedskapsplanen. 

Behöver ni mer stöd är det bara att kontakta infoservice så kopplar de ihop er med rätt 
tjänsteperson.

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kan-du-stotta-de-som-berors-av-jordbavningskatastrofen-i-Turkiet-och-Syrien/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kan-du-stotta-de-som-berors-av-jordbavningskatastrofen-i-Turkiet-och-Syrien/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003989938-Om-lokal-krisberedskap#h_01EN30Y6NTFFV7HF8B7N2S74S7
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Verksamhetsrapporteringen belyser ett 
händelserikt år 2022
Kretsarnas verksamhetsrapportering 2022 är nu samman- 
ställd och det har minst sagt varit ett händelserikt år, med 
fortsatta effekter av coronapandemin samtidigt som vi under 
 året sett en stor mobilisering av engagemang till följd av  
kriget i Ukraina.  

Det finns mycket vi inom Svenska Röda Korset ska vara  
stolta över när vi blickar tillbaka över det gångna året, det 
visar verksamhetsrapporteringen tydligt. Rapporteringen ger oss också möjlighet att förtydliga 
hur vi som organisation fortsatt kan göra skillnad för människor i utsatta situationer. Det handlar 
samtidigt om lärdomar kring hur vi kan stärka vårt generella anseende och det långsiktiga 
förtroendet hos allmänheten framåt. 

Med hjälp av ert gedigna rapporteringsarbete har vi dessutom fått ett viktigt underlag för vårt 
påverkansarbete, organisationens verksamhetsutveckling och inte minst för att kunna göra en 
övergripande sammanställning av kretsars verksamhet 2022.

Det råder inga tvivel om att kretsar har gjort enorma insatser även i vardagen. Precis som 
vår ordförande Anna Hägg-Sjöquist beskriver i förordet är det minst sagt en imponerande 
sammanställning av kretsars verksamhet.

Låt oss sprida sammanställningen och vara stolta över det otroliga arbetet som genomförts.  
Som Anna skriver – TACK alla för era insatser under 2022. Nu tar vi oss an 2023 tillsammans!  

Läs mer om analysen av verksamhetsrapporteringen 2022 i denna nyhet. 

Du hittar Svenska Röda Korsets sammanställning av kretsars verksamhet i Kunskapsbanken.

Till innehållsförteckningen
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Föreningsfrågor

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/verksamhetsrapporteringen-belyser-ett-handelserikt-ar-2022/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017680717-Sammanst%C3%A4llning-av-kretsarnas-verksamhetsrapportering
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Allt fler volontärer rekryteras via ReachMee
Kretsar som vill rekrytera volontärer kan använda sig  
av verktyget ReachMee som ett bra komplement till 
traditionella metoder.

Med hjälp av ReachMee kan kretsen:
• Annonsera lediga volontärsuppdrag på https://www.

rodakorset.se/engagera-dig/ samt kretsens lokala sida
• Få överblick över inkomna ansökningar
• Hantera intresseanmälningar samt säkerställa att GDPR- lagstiftningen följs och 

personuppgifter anonymiseras
• Minska det administrativa arbetet i samband med rekrytering
• Automatisera urvalsprocessen
• Få tillgång till olika mallar som ni kan använda i rekryteringsprocessen

Med hjälp av ReachMee kan kretsen också nå en större mångfald av nya volontärer. Under 2022 
lyckades kretsar som använder ReachMee nå 7 500 kandidater med publicerade uppdrag. 

Här är några fördelar med att använda verktyget.

Vägen fram till Riksstämman 
Är du riksstämmoombud? Det finns nu flera utbildningar  
och informationsträffar som du kan delta på under våren  
för att lära dig om hur en Riksstämma går till, för att sätta  
dig in i de frågor som ska tas upp för beslut och förbereda  
dig i rollen som riksstämmoombud.  

Är du ombud och har glömt att anmäla dig? Anmälan krävs 
för alla som ska delta på stämman och görs genom ett 
anmälningsformulär som du hittar via länken nedan.  

Läs mer på Kunskapsbanken Praktiskt om Riksstämman 2023

Till innehållsförteckningen
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https://www.rodakorset.se/engagera-dig/engagera-dig-2/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/engagera-dig-2/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/allt-fler-volontarer-rekryteras-via-reachmee/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006510017-Praktiskt-om-Riksst%C3%A4mman-2023
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Så lever strategin i våra kretsar 
Hur arbetar kretsar med den nuvarande strategiska 
inriktningen? Inför den kommande Riksstämman kan du 
ta del av en artikelserie där det bjuds på goda exempel och 
berättelser om hur strategin lever och används i kretsar. 

Läs andra delen i serien där Kenneth Lindmark, ordförande 
i Arvidsjaurs rödakorskrets, berättar mer om hur de 
arbetar med nuvarande strategiska inriktning kopplat till 
krisberedskap och sin second hand-verksamhet.   

Läs mer på Rednet Second hand-butikens verksamhet central för oss

Frivilligas hållbarhet och engagemang 
Utmaningar med omvärldshändelser och en alltmer ansträngd 
ekonomi i Sverige gör behovet av frivilliga insatser ännu 
större. Därför är det så viktigt att de som engagerar sig också 
får något tillbaka, som berikar och ger hållbarhet i uppdraget.

Att vara frivillig och ge av sin tid är det fundament vår 
organisation vilar på. Därför är det viktigt att ge något tillbaka 
till den som engagerar sig, med aktiviteter i styrelsen och 
verksamhetsgrupperna som också innehåller något för alla frivilliga. Ta en fika, läsa en bok, 
diskutera en film. Att tillsammans lära nytt eller diskutera aktuella ämnen kan förstärka lusten 
och viljan i engagemanget.

Röda Korset | Så blir du hållbar i ditt uppdrag (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/second-hand-butikens-verksamhet-central-for-oss/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-blir-du-hallbar-i-ditt-uppdrag/
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  INSAMLING OCH KAMPANJER

Vår/sommarkampanjen är snart här!
Med våren runt hörnet är det också tid för en ny 
butikskampanj. Årets tema är Återbruk – en viktig del i 
omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Inom de närmaste veckorna kommer kampanjmaterialet att 
finnas tillgängligt för beställning i Föreningsbutiken. Vi 
kommer också att sprida materialet på vårt Instagram-konto 
@rodakorsesecondhand, och vi vill uppmana alla butiker att 
sprida materialet i sina egna kanaler. Som tidigare kommer  
vi att samarbeta med influencers, så håll utkik framöver och dela gärna.

Vi ser fram emot att tillsammans med er uppmuntra ännu fler att göra en omställning mot ett 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

För att planera era aktiviteter under året, följ gärna vår gemensamma kampanjplanering för lokal 
insamling och second hand. Kampanjer 2023 – för kretsar – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

EKONOMI OCH RAPPORTERING

Missa inte att söka ekonomiska medel 2023 
Missa inte chansen att söka ekonomiska medel för ny eller 
redan existerande verksamhet som kretsen planerar att arbeta 
med under 2023. Ansökan ska senast skickas in 2023-03-31. 

Kretsar kan söka medel för verksamhet som bedrivs  
enligt den strategiska inriktningen 2020–2023.  
Exempel på verksamheter är:

• Verksamhet som möter människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer
• Verksamhet som möter grundläggande humanitära behov
• Verksamhet inom flyktingmottagande
• Hälsofrämjande verksamhet
• Verksamhet som möter övriga insatser inom Svenska Röda Korsets strategiska inriktning 

2020–2023 (till exempel första hjälpen utbildning, lokalt påverkansarbete och lokal 
krisberedskap).

Ansökningar kommer behandlas löpande och medlen kan därför ta slut innan ansökningstiden 
har gått ut. Du kan hitta mer information och ansökningsformulär på sidan ”Stärka ekonomin”  
i Kunskapsbanken. 

Till innehållsförteckningen

Ekonomi och Rapportering
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https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fSystem%2fInfo.aspx%3fp%3dOnline%26pg%3d642&p=Online
https://www.instagram.com/rodakorsetsecondhand/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4417161622801-Kampanjer-2023-f%C3%B6r-kretsar-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724898-St%C3%A4rka-ekonomin#h_01G2C57GXWCEN7AK2N31GPPPT1
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Är du nyanställd i krets?
Anmäl dig till introduktionsdagarna! Syftet med introduktionen är att du som nyanställd ska:

• Få kunskap och förståelse för Röda Korset som organisation och arbetsplats.

• Få reflektera kring vad det är vi representerar som anställda på Svenska Röda Korset.

• Få ansikte och röst på ett antal kollegor på centrala befattningar.

• Få ökad insikt och förståelse för frivilligheten som är grunden för vår organisation.

• Lyssna till berättelser som berör.

• Träffa och nätverka med kollegor som, liksom du, är nya inom Svenska Röda Korset.

• Få en känsla av gemenskap och samhörighet.

Introduktionen är uppbyggd av tre fristående block som hålls tre förmiddagar.  
Tanken är att du ska delta i alla tre blocken. 

Kom till vårens introduktionsprogram!

Läs mer och anmäl dig direkt. Det första tillfället är 2023-04-24.

Kalendariet Introduktionsdagar SRK – Online

Väx i din roll som arbetsgivare!
Var fjärde krets har anställda i sin verksamhet. Tillhör du en av dem? Om du är ny i  
styrelsen eller inte tidigare har gått denna grundkurs så välkomnas du nu att medverka.  
Målet är att du som deltagare ska få kännedom av vad det innebär att vara arbetsgivare  
i Svenska Röda Korset. Tillfället ger dig också en bra möjlighet att träffa andra  
förtroendevalda för att diskutera gemensamma ämnen för dig som arbetsgivare. 

Gå utbildningen: ”Rödakorskrets med anställda-stöd för dig som arbetsgivare!”

Onsdag 29/3 kl. 14.00–15.30

Torsdag 30/3 kl. 18.00-19.30 

Digitalt via Teams | Anmäl och läs mer i Kalendarium

Till innehållsförteckningen

Utbildning

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/9713249982621
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
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Vi söker dig! Kanske även din granne?
Vill du, eller någon du känner, bli utbildare för Röda Korset? 

Just nu söker vi fler utbildare för våra kurser i bland annat

• Första hjälpen

• Att mötas i vardag och kris

• Styrelseutbildningen Att leda en krets

• Att leda första hjälpen-uppdrag

• Att vara första hjälpare

Du åtar dig att hålla ett minsta antal utbildningar per år och är också en del av Svenska  
Röda Korsets krisberedskap. Att sprida kunskaper och förbereda våra frivilliga är ett viktigt, 
utmanande och roligt uppdrag. Självklart får du utbildning för uppdraget – en pedagogisk 
grundkurs, ämneskunskap och fortbildning. Läs mer om uppdragen som utbildare och sök!

Sök uppdrag här

Läs mer på Rednet Vi söker dig! Kanske även din granne?

Fler utbildare i rödakorskunskap  
redo för uppdrag
Kunskap om vår organisation och de värderingar vi  
arbetar efter är grunden för allt rödakorsarbete. Det ger  
en trygghet och förankring, vilken roll du än har inom  
Svenska Röda Korset. 

Nu har fler utbildare i rödakorskunskap utbildats och de 
är redo för uppdrag. De kompletterar gruppen med redan 
befintliga utbildare. Med kunskap och entusiasm är utbildarna 
redo att besöka kretsar och genomföra utbildning i rödakorskunskap.  
Utbildningen bokas genom utbildning@redcross.se 

Rednet Utbildare i rödakorskunskap redo för uppdrag 

Till innehållsförteckningen
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https://rc.rodakorset.se/3NxQZvx
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-soker-dig-kanske-aven-din-granne/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/utbildare-roda-kors-kunskap/
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Ny webbkurs om krigsbrott
Vet du vad som händer om krigets lagar inte följs?  
Lär dig mer genom vår nya webbkurs om arbetet mot 
krigsbrott. Webbkursen består av filmer samt korta  
övningar som ger dig en grundläggande förståelse för  
det internationella och nationella arbete som görs för  
att se till att brott mot krigets lagar straffas. 

Rodakorset.se Webbkurs om krigsbrott 

Lyckade utbildningstillfällen  
i Helsingborg och Stockholm 
Vi är i gång med utbildningsturnén ”Spetsa din digitala 
kommunikationskompetens”. En tvåtimmars introduktion till 
digital kommunikation, sociala medier och marknadsföring. 
Utbildningar har ägt rum i Helsingborg och Stockholm.  
Det finns platser kvar på kommande tillfällen i Varberg  
och Luleå. Häng med, du också!

Oavsett var du befinner dig i din digitala kommunikations
kompetens, vi spetsar den tillsammans. Anmäl dig idag!

2023-03-23 Varberg kl. 18–20.  Anmäl dig här. 

2023-03-28 Luleå kl. 18–20.  Anmäl dig här.

Här kan du läsa vår senaste nyhet om utbildningsturnén

Till innehållsförteckningen
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https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/webbkurs-om-krigsbrott/
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1945546
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1945547
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/knip-en-plats-till-kommande-utbildning-i-digital-kommunikation/
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Till innehållsförteckningen

    GRUNDPRINCIPERNA

Malin Joleby – Grundprinciperna är helt 
enkelt ett sätt att leva 
Nu kommer årets andra del i en artikelserie om 
grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av 
erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. 
Denna gång får vi en personlig berättelse av Malin Joleby, 
som är butikschef på Röda Korsets Second hand-butik i 
Halmstad.

Läs hela artikeln på Rednet Grundprinciperna är helt enkelt 
ett sätt att leva

Varför är det så viktigt med neutralitet?
För hela rödakors- och rödahalvmånerörelsen är  
våra sju grundprinciper gemensamma och en samman- 
hållande länk. Det är grundprinciperna som visar vilka  
vi är och vad vi står för.

Alla våra sju grundprinciper vägleder oss i vårt arbete, 
men det är värt att påminna om och trycka lite extra 
på neutralitetsprincipen. Sammanfattningsvis innebär 
neutralitetsprincipen att Röda Korset inte väljer sida, eller 
uppfattas välja sida, i fientligheter eller att engagera sig i meningsskiljaktigheter av politiskt, 
etniskt, religiöst eller ideologiskt slag. Detta för att bevara allas förtroende och på så sätt kunna 
nå fram till alla som behöver vår hjälp.  Vår neutralitet gör att vi respekteras och kan verka i 
situationer där få andra organisationer släpps in. I många fall jobbar våra systerföreningar i 
farliga situationer och områden där det säkra tillträdet är skillnaden på liv och död, för både 
oss och dem vi hjälper. Som en del av en global rörelse måste vi därför alltid tänka på vad våra 
handlingar och uttalanden kan få för konsekvenser, inte minst för kollegor i andra länder.

Rednet Varför är det så viktigt med neutralitet?

Läs också Grundprinciperna som kompass – frågor och svar

Grundprinciperna
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/det-ar-helt-enkelt-ett-satt-att-leva/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/det-ar-helt-enkelt-ett-satt-att-leva/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varfor-ar-det-sa-viktigt-med-neutralitet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4514097386269-Grundprinciperna-som-kompass-fr%C3%A5gor-och-svar
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   HÄLSA OCH SOCIALT

Röda Korsets hus i Hedemora är nu öppnat
Rödakorshuset i Hedemora invigdes av Röda Korsets 
ordförande Anna Hägg-Sjöquist och Gunborg Morén, 
ordförande i Hedemoras rödakorskrets. Öppningen var 
välbesökt av frivilliga, Hedemorabor, representanter från 
kommunen, media samt det lokala näringslivet.

Röda Korsets hus är en öppen och välkomnande 
mötesplats som utifrån lokala behov och kapacitet erbjuder 
hälsofrämjande verksamheter, samhällsinformation och 
rådgivning, mat och dryck samt en naturlig mötesplats vid händelse av lokala kriser.  
Idag finns det totalt fem stycken Rödakorshus i Sverige och Hedemora är det senaste tillskottet.

Rednet Röda Korsets hus i Hedemora är nu öppnat.

Utökade kontaktvägar till Migrations
rådgivningen
Till Röda Korsets migrationsrådgivning kan personer  
vända sig med frågor om: 
•  Asyl, familjeåterförening och lagen om mottagande  

av asylsökande (LMA) 
•  Efterforskning av saknade familjemedlemmar,  

intyg om fångenskap och resestöd 
•  Återvändande 

Kontaktvägar till Migrationsrådgivningen: 
•  Telefon: onsdagar mellan klockan 9.00–12.00, telefonnummer 020-41 50 00. 

•  För juridiska frågor om asyl, familjeåterförening och Lagen om mottagande av asylsökande 
(LMA) mejla till migrationlegalsupport@redcross.se

•  För frågor om efterforskning av saknade familjemedlemmar, intyg om fångenskap och 
resestöd mejla till tracingsupport@redcross.se 

•  För frågor om återvändande mejla till returnsupport@redcross.se 

Det går också bra att kontakta Migrationsrådgivningen via rodakorset.se genom att använda 
kontaktformuläret som finns tillgängligt.

Röda Korsets migrationsrådgivning syftar till att stärka personers egenmakt till att fatta egna 
välgrundade beslut. Verksamheten är ett viktigt led i vårt humanitära arbete för att minska och 
lindra mänskligt lidande. 

Till innehållsförteckningen

Hälsa och Socialt
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-hus-i-hedemora-ar-nu-oppnat/
mailto:migrationlegalsupport%40redcross.se?subject=
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/migrationsradgivning-gallande-ukraina/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/kontakta-roda-korset/
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Nätverksmöte för besökare på häkte
I slutet av januari samlades 24 av Röda Korsets frivilliga som besöker 
häkten i Falun, Huddinge, Sollentuna, Stockholm och Uppsala, för 
ett nätverksmöte. Syftet var att träffas, utbyta erfarenhet och få 
fortbildning för uppdraget. Kriminalvården var bland annat inbjudna 
för att informera om intagnas vistelse på anstalt. På plats fanns också 
tjänstepersoner för att lyssna in hur Röda Korsets verksamhet kan 
utvecklas. 

Flera av deltagarna uppskattade nätverksmötet. Framför allt gillade 
många att få lära sig mer om Röda Korsets besök på olika häkten.  
Några av grupperna knöt kontakt, och ska samverka framöver. 
Nätverksmötet planeras att arrangeras på nytt om ett år. 

Ny handbok för dig som ger stöd till häktade 
och intagna på anstalt
Handboken är tänkt som hjälp och stöd till kretsar som vill 
starta eller utveckla stöd till häktade och intagna på anstalt.

Här finns konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på och 
hänvisningar till användbart material på Rednet. Handboken 
riktar sig även direkt till frivilligledare och frivilliga som 
besöker häkte och anstalt, och ger kort information om 
ramarna för besöksverksamheten.

Idag gör omkring 100 volontärer regelbundna besök hos frihetsberövade på fyra av landets 40 
anstalter och på 22 av drygt 30 häkten. Du hittar handboken här: Starta och bedriva verksamhet 
- Stöd till häktade och intagna på anstalter – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003818958-Starta-och-bedriva-verksamhet-St%C3%B6d-till-h%C3%A4ktade-och-intagna-p%C3%A5-anstalter
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003818958-Starta-och-bedriva-verksamhet-St%C3%B6d-till-h%C3%A4ktade-och-intagna-p%C3%A5-anstalter
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Svenska från dag 1 – Care of folkbildningen
Alina Skyba är både deltagare och jobbar som deltagarstödjare 
på Röda Korsets folkhögskolas kurs i svenska för nyanlända 
från Ukraina. Tillsammans med Annakarin Eklund berättar 
hon i filmen om vad det betyder att Röda Korsets folkhögskola 
genomför kurser i svenska.

– Den största utmaningen är att förstå reglerna för ett nytt 
liv; att lämna sitt tidigare liv, lugna ned sig och att ha en plan 
framåt, säger Alina.

Rednet Svenska från dag 1 – Care of folkbildningen

PTSD och traumatisk hjärnskada kan påverka 
tortyröverlevares liv lång tid efter flykt
De som blivit utsatta för tortyr kan få påverkade hjärnfunktioner 
som minnesproblem, avsaknad av initiativförmåga, motivation och 
problemlösningsförmåga. 

En ny studie undersöker hur PTSD och traumatisk hjärnskada 
påverkar tortyröverlevare och deras traumabehandling, asylprocess 
och integration. Projektet initierades av två psykologer som 
arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och 
torterade, med förhoppning att de som möter tortyröverlevare i sin 
yrkesutövning kan ha nytta av rapporten.

Vill du veta mer? Läs rapporten i sin helhet

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/svenska-fran-dag-1---care-of-folkbildningen/
https://www.rkh.se/forskning/kompetenscenter-for-tortyr--och-krigsskaderehabilitering/nyheter-fran-roda-korsets-kompetenscentret/hur-ptsd-och-traumatisk-hjarnskada-kan-paverka-tortyroverlevares-liv-lang-tid-efter-flykt--ny-studie/
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Samverkansarbete mellan Migrationsverket 
och Röda Korset
Sedan 2015 finns en avsiktsförklaring om stöd och samarbete 
mellan Migrationsverket och Svenska Röda Korset.

Avsiktsförklaringen, som reviderades och utökades 2019, syftar 
till att utveckla samarbetet i gemensamma frågor relaterade 
till människor som söker skydd i Sverige. Under 2022 har 
Svenska Röda Korset till exempel genomfört utbildningar 
om tortyrskadeutredningar med handläggare, beslutsfattare, 
teamledare och processförare från Migrationsverket som 
målgrupp.

Röda Korset har dessutom tagit fram en digital utbildning som 
riktar sig till Migrationsverkets medarbetare och syftar till att 
förklara Svenska Röda Korsets uppdrag att efterforska försvunna anhöriga.

Här kan du läsa mer om samverkansarbetet, vad som gjorts och vad som är aktuellt för 2023.

   INSPIRATION OCH ÖVRIGT

I Övertorneås Röda Café har fler råd att fika
Med ny blommig tapet, ombonade lokaler och låga priser är 
det en välkomnande känsla som infinner sig när man stiger 
in på Röda Caféet i Övertorneå. I en gammal träram står 
budskapet ”Välkommen till ett lite annorlunda café”  
på många olika språk. 

– Vi hade gratis jullunch i år, som gick jättebra. Det kom 
personer från massor av länder och vi fick fem nya språk på 
vår tavla, säger Marie Persson, som är anställd av kretsen  
på deltid och arbetar i caféet med både verksamhet och frivilligrekrytering. 

Glad invigning av Röda Caféet i Övertorneå

Till innehållsförteckningen

Inspiration och Övrigt
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/9724221804701-Samverkansarbetet-mellan-Migrationsverket-och-Svenska-R%C3%B6da-Korset-under-2022-
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/i-overtorneas-roda-cafe-har-fler-rad-att-fika/
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Webbkursen Våga möta vann guld vid den 
internationella kontenttävlingen  
Content Marketing Awards London i 
kategorin ”Best Membership”.
Såklart är det roligt att vinna, men ännu roligare är det 
när kursen används! Så gå gärna in och prova att möta 
olika reaktioner, diskutera med en vän eller kollega  
– skulle ni göra samma val eller olika? Du hittar 
kursen på både svenska och engelska på vår hemsida.

Våga möta vann guld! (rodakorset.se)

Senaste Kretsaktuellt gav deltagarna insikter 
om nya strategiförslaget
Kretsaktuellt är ett digitalt forum för dialog mellan Svenska  
Röda Korsets styrelse, våra frivilliga och förtroendevalda. Intressanta 
diskussioner uppstod under det senaste tillfället, då förslaget på 
Strategisk inriktning 2024–2030 diskuterades. Erfarenheter delades  
och frågor kunde ställas direkt till styrelsen – nu är anmälan öppen  
till nästa Kretsaktuellt.

31 januari genomfördes det första av tre tillfällen att diskutera förslaget 
på ny strategisk inriktning där kretsar från norr till söder var med och 
delade tankar och funderingar. Deltagarna uttryckte att det var ett 
väldigt bra tillfälle att fördjupa sig i förslaget och att börja diskutera vad 
det skulle innebära för kretsen om det röstas igenom på Riksstämman.

Rednet Kretsaktuellt gav deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och ställa frågor till styrelsen

Till innehållsförteckningen

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/kurser/webbkurs-vaga-mota/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vaga-mota-vann-guld/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsaktuellt-gav-deltagarna-mojlighet-att-dela-erfarenheter-och-stalla-fragor-till-styrelsen/
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RKUF:s spel flyttar fokus från siffror till 
människoöden
Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) vill se en förändring 
i samhällsdebatten kring migration och invandring där 
solidaritet och mänskliga rättigheter får ta mer plats än 
statistik. Nu lanserar förbundet spelet Verklighetens Flykt, f 
ör att belysa den otrygga tillvaron som är verklighet för  
över hundra miljoner människor världen över.

Rednet RKUF:s spel flyttar fokus från siffror till 
människoöden

Välkomna till temavecka mot rasism
Allt Röda Korsets gör syftar till att förhindra och lindra 
mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa 
respekt för varje människas värdighet. Röda Korset främjar 
ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred 
mellan alla folk.

Utifrån humanitetsprincipen anordnar Uppsala rödakorskrets 
och Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala en vecka mot 
rasism, där vi belyser hur rasismen skadar hela samhället och  
visar vårt stöd till de som drabbas av rasism världen över.

Veckan är fylld med både externa och interna aktiviteter.  
Vi välkomnar alla till de digitala föreläsningarna!

Läs mer om de olika digitala föreläsningarna 21 till 23 mars.
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Till innehållsförteckningen
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Har du frågor? Kontakta Infoservice!
Har du frågor kring något av innehållet i detta kretsbrev? Du kan alltid kontakta 
Infoservice. Telefonnummer är 0771-19 95 00, e-post: info@redcross.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/RKUFs-spel-flyttar-fokus/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/RKUFs-spel-flyttar-fokus/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/uppsala-anordnar-temavecka-mot-rasism/

