
1

Efter tre månader med en helt annorlunda katastrof – en pandemi – som fått oss att prova vår 
krisberedskap igen, vår flexibilitet och förmåga att ganska snabbt anpassa verksamhet och 
organisation till en ny situation, står vi nu inför sommaren. Många av oss funderar på framtiden 
och vilka konsekvenser denna kris får på lite längre sikt. Många människoliv har förlorats. Och 
de ekonomiska och sociala skadorna som ju fortfarande är svåra att uppskatta, kommer säkert bli 
kännbara också i Röda Korsets fortsatta arbete. Vi kommer säkert att möta människor med stora 
behov – allt från god omtanke till rent materiella behov. 

Under denna vår har vi tack vare så många frivilliga och uppfinningsrika personer lyckats att hålla 
verksamhet igång. Vi har förstås lärt oss väldigt mycket som stärker vår beredskap och förmåga, 
och vi ser också framför oss stora möjligheter för Röda Korset att utveckla sitt arbete vidare som 
vi förutser i vår strategi 2023. Varmt tack till alla frivilliga, förtroendevalda och anställda som hållit 
rödakorsfanan högt under denna period. Och det skall vi tillsammans fortsätta att göra!

Även om covid-19 har tagit nästan all uppmärksamhet under en lång tid så får vi som Röda Korset 
inte glömma eller lägga åt sidan andra viktiga frågor. Det gäller till exempel den parlamentariska 
migrationskommitténs kommande förslag om Sveriges flyktingpolitik. Ännu har inget förslag 
slutförhandlats men de som nu diskuteras försämrar flyktingars och asylsökandes situation i Sverige 
på alla de sätt som vi i Röda Korset värderar och har arbetat med under lång tid. Vi är mycket aktiva 
med att delge kunskap och påverka kommitténs förslag i en riktning som försvarar humanitära 
värden. 

Samtidigt måste vi ha beredskap för bränder i skog och mark. Säsongen har redan börjat och jag 
uppmanar er alla att se över era beredskapsplaner och hålla kontakten under sommaren.

Ute i världen har också säsongen för stormar och cykloner startat. Både i Asien och i Central-
amerika har redan flera stormar rapporterats med människor dödade och egendom förstörd. Många 
rödakorsföreningar handskas med flera kriser samtidigt. Det är Röda Korsets viktiga bidrag, 
nämligen att klara av att hantera flera kriser samtidigt. Det gör oss i vår internationella federation till 
en stark och lokal kraft för att se till att ingen lämnas ensam i en kris, i alla världens länder.

Vi vet inte ännu riktigt hur höstens arbete kommer att genomföras. Men arbeta skall vi. Jag önskar er 
alla en sommar av återhämtning, vila och gott hopp. Fortsätt att hålla avstånd och tvätta händer och 
ta hand om varandra.

KRETSNYTT  
JUNI 2020

Varma hälsningar

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Håll ut – en hälsning från generalsekreterare 
Martin Ärnlöv
Jag har sagt det förut men det tål att upprepas, vilket fantastiskt arbete som görs ute i vår 
organisation! Det är verkligen en förmån att få vara med och leda Svenska Röda Korset 
med så många engagerade medarbetare och frivilliga! När coronakrisen uppstod var 
det något som ingen av oss kunde förutse eller förstå vad det betydde för oss, men hela 
organisationen har ställt om och ställt upp på ett sätt som visar vilka vi är, att vi är att 
räkna med när krisen kommer och att vi har en given plats i samhällets krisberedskap.

Läs hela hälsningen på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hall-ut-i-coronakrisen/

Så här försöker vi påverka Sveriges nya 
migrationslagstiftning 
Frågan om rätten till familjeåterförening är en av flera som 
just nu behandlas i en parlamentarisk migrationskommitté 
där samtliga riksdagspartier ingår. Vi vet att det nu ligger 
ett antal förslag på bordet och att de, om de blir verklighet 
– vilket verkligen inte är säkert – skulle försämra och 
försvåra för många människor som befinner sig i Sverige 
eller är på flykt. Alexandra Segenstedt, tematisk rådgivare 
och migrationsexpert, berättar. 

– Röda Korset har försökt påverka den här processen i en humanitär riktning från det att 
migrationskommittén presenterades. Vi arbetar på flera olika sätt. I första hand har vi en 
dialog med beslutsfattare och myndigheter – vi har till exempel träffat alla ledamöter i den 
migrationspolitiska kommittén och i sekretariatet. Om vi ser att det behövs kan vi sedan 
också gå ut offentligt och försöka påverka opinionen i en humanitär riktning. Vi kan också 
ge juridisk hjälp enskilda fall för att påverka praxis. 

– Just i detta nu behöver vi hjälpas åt att sprida vårt budskap. Så lyft ämnet med dem du 
möter i verksamheterna, hjälp oss att nyansera samtalet. Om du inte känner att du kan 
frågorna tillräckligt väl finns mer information och några lästips på Rednet. Skriv ett inlägg i 
sociala medier eller skicka en insändare till lokaltidningen!

Läs mer om hur vi påverkar i denna fråga på Rednet (debattartiklar, seminarier, etc):

https://rednet.rodakorset.se/sveriges-nya-migrationslagstiftning--hur-forsoker-roda-korset-
paverka-den/
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I Röda Korsets kunskapsbank finns underlag för den som vill engagera sig: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009433357-Kunskapsunderlag-kring-
migrationspolitiska-kommittén-och-Sveriges-framtida-migrationslagstiftning 

Fotnot: Tidigare i år bad vi undersökningsföretaget Novus att fråga svenska folket hur man 
ställer sig till tre migrationsfrågor. Resultatet visar på ett mycket starkt stöd både för rätten till 
familjeåterförening och för att personer med humanitära skäl ska kunna stanna. 

Politiker i Halmstad samtalade om vår rapport
I mitten av mars bjöd Halmstad rödakorskrets in ett antal kommunpolitiker till ett öppet 
samtal på stadsbiblioteket om rapporten ”Mitt liv räknas”. Rapporten handlar om situatio nen 
för ensamkommande unga och samtalet modererades av generalsekreterare Martin Ärnlöv.

– Vi jobbar ju på lokalt med ensamkommandegruppen, och det är kul att vi kan samarbeta 
med tjänstepersonerna på Röda Korset centralt för att lyfta frågorna tydligare till politiker-
na, säger Urszula Hansson, före detta ordförande i Halmstadskretsen. Rapporterna som tas 
fram är väldigt värdefulla, och jag brukar alltid dela med mig av dem. Det är jättebra stöd 
för oss. Vi gjorde ett liknande samtal när rapporten om den tillfälliga lagen med den skärpta 
migrationspolitiken kom 2018.

Läs mer på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/urszula-hansson-intervju/

Säkra kretsens verksamheter för unga i utsatthet
Regeringsmedel för unga i utsatthet har delats ut under tre 
års tid och vi är nu inne på det sista året. Många kretsar har 
startat viktig verksamhet riktat till unga ensamkommande 
under den här tiden, och det är dessa verksamheter som 
kretsarna nu behöver fatta nya beslut om.

Med största sannolikhet kommer ytterligare regerings-
medel inte att beviljas efter årsskiftet. Därför måste 
kretsar ta beslut och förbereda för vad som ska hända med verksamheterna framöver. 
Om verksamheterna ska avslutas måste detta genomföras på ett genomtänkt sätt så att 
deltagarna inte drabbas hårdare än nödvändigt. Särskilt viktigt är det för de kretsar som 
arbetar med att möta målgruppens grundläggande behov så som tak över huvudet och mat. 
Om verksamheterna ska fortgå efter 2020 måste kretsen säkra finansiering för detta. Vi 
rekommenderar att planeringen i sådana fall påbörjas redan nu.

Mer om råd och stöd i detta finns på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sakra-kretsens-verksamheter-for-unga-i-utsatthet/
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Dags för lansering av film om psykisk ohälsa
Vi har träffat fem ungdomar som alla har tvingats lämna 
sina tidigare liv och söka trygghet i Sverige. De har alla 
känt sig oroliga och har haft problem med psykisk ohälsa 
på grund av sina upplevelser. Genom att berätta om sina 
känslor hoppas de hjälpa fler i samma sits att våga prata 
om hur man egentligen mår.

Dela gärna filmen bland frivilliga och till de ensam-
kommande ungdomar som vi träffar i våra verksamheter.  
Filmen finns på följande länk: https://youtu.be/z2bUAbkUMZY

Vi hoppas att den kan hjälpa till med att starta samtal och bryta stigman kring psykisk ohälsa.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/film-om-psykisk-ohalsa

Läge för en digital kurs om återvändande?
Situationen kring coronaviruset har gett oss en ny vardag. När vi inte längre kan arbeta, 
studera och umgås på samma sätt, behöver vi hitta nya vägar. Vi är många som i våra olika 
uppdrag möter personer som väntar på beslut, eller som har fått avslag på sin asylansökan. 
Utöver oron kring coronaviruset, står de inför en rad olika svåra frågor att förhålla sig till.

Webbkursen vänder sig till dig som i ditt uppdrag möter människor i asyl- och 
återvändande  processen, så att du kan ge dem du möter ett bra stöd i form av samtal, stöd 
och information.

Kursen innehåller fyra avsnitt: 
• individens väg till beslut 
• återvändandeprocessen 
• förståelse för roller 
• mötet och samtalet

Registrera dig på sidan via länken nedan för att gå kursen. Du hittar den listad i katalogen 
under namnet Återvändande.

Bakom kursen står Svenska Röda Korsets återvändandeprojekt som finansieras av Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden (AMIF).

https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=sv
enska-roda-korsetef15c63e181c
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Kretsar som är ekonomiskt drabbade av 
coronasituationen kan söka pengar
För en del kretsar innebär coronasituationen en svår tid ekonomiskt. Det kan vara svårt 
att få second hand-butiken att gå runt, att betala löner och hyror eller andra utgifter. För 
de kretsarna finns nu ett ekonomiskt stöd att ansöka om, i form av antingen ett korttidslån 
eller ett bidrag på längre sikt (fram till september 2020).

Korttidslån kan betalas ut om en krets har sina pengar bundna i till exempel värdepapper 
eller fonder. Andra bidrag kan betalas ut under förutsättning att kretsen använder minst 
hälften av sitt kapital. Stödet kan gälla nuvarande kostnader eller kostnader kretsen 
beräknas ha fram till 30 september.

Ansök senast den 1 september. Mer information och ansökningsblankett finns på Rednet.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007773337-Kretsar-kan-
ans%C3%B6ka-om-ekonomiskt-st%C3%B6d-corona-2020-06-01-

Så här växlar Lindesbergskretsen upp i 
coronatider
För kretsen i Lindesberg har coronakrisen inte inneburit att 
verksamheten fått trappa ner. Tvärtom. Här är målet för 
2020 redan uppfyllt.

Ett infocenter som tillhandhåller coronainformation 
öppnades i mitten av mars. Inköp och distribution av 
matkassar och medicin kom igång samtidigt. Visir till 
sjukvården, kommunen och kriminalvården tillverkas. 
En av de två second hand-affärerna i kretsen har utökat öppettiderna och den andra har 
öppet efter överenskommelse. En stödtelefon är igång, liksom läxhjälpen. Och för att nå ut 
lokalt finns information om vad Röda Korset kan erbjuda på Lindesbergs kommuns egen 
hemsida.

Av fem kretsar i kommunen har det blivit en effektiv och handlingskraftig krets: 
Lindesbergs rödakorskrets. Kia (Katarina) Löwenbrink är ordförande i kretsen sedan ett år 
tillbaka. På Rednet berättar hon om kretsens arbete under coronasituationen.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-har-vaxlar-lindesbergskretsen-upp-i-coronatider/
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I coronatider stöttar Angela på distans
I vanliga fall är Angela Eriksson rödakorsvärd och 
frivilligledare för två grupper med rödakorsvärdar på 
sjukhus i Göteborg. Idag sitter hon isolerad hemma men 
har lyckats fortsätta med sitt engagemang.

Det var den 12 mars när Angela var på väg till sitt pass 
på akuten på Sahlgrenska som hon blev uppringd av 
kontaktpersonen på sjukhuset som sa att hon inte fick 
komma. Alla besökare hade blivit förbjudna att komma in på sjukhusen. Angela och 
de andra rödakorsvärdarna, som vanligtvis stöttar patienter och anhöriga på Östra och 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, fick istället vända hem.

Några veckor senare monterade Röda Korset upp ett tält som Ikea hade skänkt utanför Östra 
sjukhuset. Rödakorsvärdarna som i vanliga fall finns där är alla över 70 år gamla och tillhör 
riskgruppen för coronaviruset. Därför kunde de inte bemanna tältet. En ny grupp frivilliga 
rekryterades bland de många intresseanmälningar som kommit in under coronakrisen. 
Angela, som också är över 70 år, fick förfrågan om att vara frivilligledare på distans.

– Det känns jättebra! Jag ringer och stämmer av med de frivilliga två gånger om dagen  
   och de får ställa frågor till mig, berättar Angela.

– Fortsätt vara engagerad, det går även på distans!

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/angela-stottar-pa-distans/
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Lomma rödakorskrets tillverkar skydds
förkläden i coronakrisen
Vad gör vi när vi tvingas ställa in alla planerade aktiviteter 
för de äldre? Jo, vi ställer om! Gittan Holmström, 
styrelsemedlem, skriver om hur Lomma rödakorskrets 
snabbt finner andra sätt att verka på.

Våra trivselkvällar, söndagscaféer och fester såsom 
påskfesten är inställda. Hur klarar sig det hundratalet 
besökare som brukar komma på våra arrangemang rent 
praktiskt i sin isolering? Vi tog fram en lista på alla medlemmar 70+ och började ringa 
det viktiga samtalet. Hur har du det? Hur klarar du dig? Det var många som blev glatt 
överraskade att få samtalet och vi kunde prata om de mest skiftande saker. Glädjande var 
att alla hade en granne, närstående eller en volontär som hjälpte till med inköp och tillsyn, 
ibland också en promenad på tu man hand och avstånd.

Den 15 april startade kommunen tillverkning av engångsförkläden med lång ärm i den 
stängda restaurangen på Mötesplats Havsblick. Förklädena är avsedda för personalen i 
hemtjänsten. 

Stina Dalgart är en av rödakorsarna som arbetar i förklädestillverkningen. 

– Vi gör detta för kommunen. Vi blev tillfrågade och vi värnar om folket i vår kommun. 
Dessa förkläden ger ett bra skydd för hemtjänstpersonalen och för brukaren. 

Att ställa om kan skapa nya idéer och ge oss i Lommakretsen nya perspektiv på vår 
verksamhet och kanske leda till något bra, såsom närhet – bara vi håller ut och håller 
avstånd!

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lomma-rodakorskrets-staller-om-och-haller-avstand/
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Jourhavande kompis bemöter ungas oro i 
coronakrisen
Ungdomsförbundets anonyma stödchatt Jourhavande 
kompis är en del av rödakorsrörelsens krisberedskap. 
Därför har vi sedan coronautbrottet utökat öppettiderna 
med två extra timmar varje dag.

Bland de barn och unga som Röda Korsets Ungdoms-
förbund möter just nu märks en utbredd underliggande 
oro. Det kan bero på att en förälder har förlorat sitt jobb, 
att det är svårt med distansundervisning, eller att alla ens förhoppningar inför våren helt 
plötsligt blivit grusade. 

Detta har bland annat märkts av i att det kommit in fler samtal än vanligt till Jourhavande 
kompis –som har öppet varje dag för barn och unga upp till 25 år. Från februari till april 
månad skedde en femtioprocentig ökning av antalet samtal.  

Intresset för att hjälpa till har varit stort, och vi har även kunnat rekrytera och utbilda 
många nya frivilliga till verksamheten. Sedan slutet på mars har vi öppet måndag–fredag  
klockan 16.00–22.00 och lördag – söndag klockan 14.00 – 20.00. OBS! Under sommaren har 
jouren öppet tisdag, torsdag och söndag klockan 17.00 – 20.00 fram tills den 10 augusti.

Vill du hjälpa till? Sprid ordet om jourhavandekompis.se för unga upp till 25 år.  
Vill du bli en Jourhavande kompis? Kontakta rkuf@redcross.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/jourhavande-kompis-bemoter-ungas-oro-i-
coronakrisen/
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Besökare vid Helsingborgs lasarett får  
stöd av frivilliga
Nu har vi rest ett till tält! Från och med 11 maj möts besökare vid Helsingborgs lasarett av 
våra frivilliga som ger information och stöd för att minska oro.

I vanliga fall har vi rödakorsvärdar vid ett 60-tal sjukhus i landet, så även på Helsingborgs 
lasarett. Men då många av de ordinarie volontärerna själva ingår i riskgrupper har vi ställt 
om och anpassat våra verksamheter som stöttar vården.

Tältet som är placerat utanför Helsingborgs lasaretts entré bemannas av frivilliga som finns 
där för att informera om hur man kan minska sin oro och var man kan få vidare stöd. 
Dessutom sprider vi Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och covid-19 på 
24 olika språk.

– Att kunna få stöd är oerhört viktigt i alla kriser. Alla besökare vid sjukhusen är välkomna 
att besöka tälten, oavsett om man har tagit sig till sjukhuset på grund av covid-19 eller inte. 
Det här är ett sätt för oss att stötta sjukvården i denna kritiska period, säger Ylva Jonsson 
Strömberg, krisberedskapschef på Röda Korset.

Sedan en tid tillbaka finns ett likadant tält nära entrén vid Östra sjukhuset i Göteborg. 
Tälten har donerats av Ikea, och används vanligtvis som tillfälliga hem eller fältkliniker i 
flyktingläger

Nu finns en handbok för rödakorsvärdar i sjukvården under coronakrisen. Du hittar den i 
Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/besokarna-pa-helsingborgs-lasarett-far-stod-av-
frivilliga/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/besokarna-pa-helsingborgs-lasarett-far-stod-av-frivilliga/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/besokarna-pa-helsingborgs-lasarett-far-stod-av-frivilliga/
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Second hand i coronatider: ”Att ställa upp och ställa om”
Det finns många goda exempel på butiker som snabbt ställt om. Allt från utomhusförsäljning 
till ökad online-försäljning. Kreativiteten och viljan att hålla öppet är stor. Läs mer här:

I dessa tider finns det två saker som är viktigare än något annat: Kreativitet och flexibilitet.

Strängnäs: Redan i april var dessa nytänkare snabbt ute med försäljning i skyltfönster och texten:

”Nu anpassar vi oss! På grund av det rådande läget där Röda Korset tar ansvar för minskad 
smittspridning anpassar vi vårt försäljningssätt. I våra skyltfönster längs med Trädgårdsgatan 
skyltar vi med utvalda varor som du kan köpa. Skicka ett sms med numret på varan du önskar 
köpa till XXX så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att ge information om betalning 
och hämtning av varan. Först till kvarn gäller!”

Eskilstuna: Tog kontakt med verksamhetsutvecklare och behövde nya volontärer. Då många 
över 70 år hade behövt avvika från uppdrag och med ovissheten kring hur länge pandemin 
skulle pågå, så var det viktigt att så fort som möjligt få in fler hjälpande händer. Med lite hjälp 
att lägga upp en annons i ReachMee och en vecka senare, hade Eskilstuna nio nya volontärer 
att kontakta. Rekryteringen fortsätter än... 

Forshaga: All försäljning som sker inomhus kan onekligen även ske utomhus med lite pla-
nering och god hand med vädergudarna. Forshaga var en butik som snabbt tänkte om och 
ställde om.

Halmstad: Säljer så det ryker på Tradera. Självklart går det lika bra med Blocket och Face-
book marketplace. Men huvudsaken är att vi alla börjar öppna upp för de enorma möjlig-
heterna med försäljning på nätet. I dessa tider likväl som i en inte allt för snar framtid, så 
kommer konsumenter att i första hand vända sig till näthandel. 

Höör: Två timmars öppet är bättre än inte alls. En lördag i maj klockan 11–13 bjöd Höörs 
second hand-butik in till gårdsförsäljning. Samtidigt lät de fem personer åt gången gå in och 
handla i butiken. Detta blev en given succé! 

Nyköping: Jobbar med lokala influencern ”Inas fina rum” som gör en installation hos 
 Nyköpingsbutiken och fotar och delar på sin instagram. Ina får sedan låna produkter fritt till 
sina egna ”jobb” mot att hon gör reklam för Nyköpings second hand.

Fler konkreta tips för att anpassa och klara verksamheten:

Be givarna att sortera per kategori inför inlämning (textilier, husgeråd, elartiklar med mera) 
eller skriv att ni helt enkelt gärna tar emot textilier men inget annat just nu. 

Textilier och kläder som ni inte hinner sortera kan direkt packas om i blå säck för vidare färd 
till depån. Detta ger oss högre pris för allt vi skickar iväg.

Vid uppehållsväder, ha gåvomottagning utomhus.

Fler tips finns i kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/second-hand-i-corona-tider.-att-stalla-upp-och-stalla-om/

Artikeln i kunskapsbanken om Second hand – material 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-
hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona-2020-05-18-

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hjälp-och-stöd-Corona-2020-05-18-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hjälp-och-stöd-Corona-2020-05-18-
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Second handbutikerna flyttar in på Tradera
Nu när vissa av våra butiker har utmaningar att hålla butiken öppen finns det alltid möjlig-
het att använda externa försäljningskanaler. Röda Korset har ett bra samarbete med Tradera 
med fina villkor.

Caroline Thulin, verksamhetschef på Södermalms second hand, och Malin Joleby, butiks-
chef på second hand-butiken i Halmstad, berättar varför de valt att använda Tradera som en 
extra försäljningskanal. 

– Vi vill nå en bredare kundkrets! Vi har många varor i butiken som ska hitta sin specifika köp-
are, genom en webbutik har vi mycket större möjligheter att rätt kund finner rätt vara. E-han-
deln är växande och det är en självklarhet att vi ska finnas där kunderna finns, säger Caroline.

Malin Joleby – vad har ni märkt säljer bra på Tradera? 
– Vi har nyligen sålt två smycken. 9 000 kr fick vi totalt för dem båda. Det har känts riskfyllt 
att ha dem i butiken, då vi tidigare har haft inbrott. Men dessa la vi först in i kassaskåpet och 
sedan ut på Tradera. Vi är mycket nöjda! berättar Malin.

Vill din butik komma igång med försäljning på nätet? Läs mer här: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778877-Internetbutik-Handbok

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-pa-tradera/

På Rednet finns mängder med tips för kretsar och butiker i coronatider. Alltifrån personal-
hantering och hygien till affischer och rockknappar. 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-
hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-Corona-2020-05-18-

Beställ gratis handsprit
Tack vare en större donation av handsprit till Röda Korset kan kretsar från och med den  
8 maj beställa upp till 3 liter handsprit genom nya Föreningsbutiken.

För att minimera risken för smittspridning är det nu extra viktigt att tvätta händerna inför, 
under och efter aktiviteter i samtliga våra verksamheter. Där det inte finns möjlighet till 
handtvätt med tvål och vatten är handsprit ett alternativ. Det kan exempelvis vara inför 
överlämnandet av en matkasse, utdelning av informationsblad och efter alla typer av besök 
där det inte finns tillgång till tvål och rinnande vatten.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Flaskorna är av refilltyp á 1 liter, så det är 
fördelaktigt om kretsen redan har tillgång till behållare och flaskor att fördela handspriten i.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att tvätta händerna ofta, och att använda 
handsprit när det inte finns möjlighet till handtvätt. Här hittar du mer information om att 
minska smittspridning från folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bestall-gratis-handsprit/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hjälp-och-stöd-Corona-2020-05-18-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-hjälp-och-stöd-Corona-2020-05-18-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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Sommarstängning depå – håll koll
Mer information om hur depåerna för textilåtervinning är tillgängliga under 
semesterveckorna kommer till midsommar, håll utkik i Kunskapsbanken på Rednet. 

Informationstavlor för butik finns att  
hämta i Skara
Vår samarbetspartner Afound (ägs av H&M) skänker oss 15 informationstavlor.  
De står på golvet inne i butiken och man kan sätta upp information utskriven på vanligt 
papper som man fäster på stället. De är oanvända och hämtas hos Röda Korset i Skara.  
De är ganska tunga (cirka 25 kg) men går in i bagageluckan på en kombi.  
Maila eva.maria.rudback@redcross.se senast 26 juni för att boka ert exemplar.

Rekrytera företagsvolontärer i ReachMee
Många människor är i och med coronautbrottet permitterade under en lång period från  
sina arbeten och kan i stället engagera sig för frivilliguppdrag som företagsvolontärer.  
I ReachMee finns mallar för företagsvolontärsuppdrag som ni som krets kan använda när ni 
lägger upp en ny annons för att rekrytera företagsvolontärer. Denna mall är nu uppdaterad 
för att även passa till coronainsatsen. Hur ni går till väga kan ni läsa i Kunskapsbanken: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004321198-ReachMee-rekrytera-
f%C3%B6retagsvolont%C3%A4rer-uppdaterad-i-samband-med-coronainsatsen-

För information om hur ni som krets kan samarbeta med lokala företag eller engagera 
företagsvolontärer, läs tips & råd i Kunskapsbanken: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004323417-
F%C3%B6retagsvolont%C3%A4rer

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004321198-ReachMee-rekrytera-företagsvolontärer-uppdaterad-i-samband-med-coronainsatsen-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004321198-ReachMee-rekrytera-företagsvolontärer-uppdaterad-i-samband-med-coronainsatsen-
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Utökade öppettider för frågor om tillgång till 
vård
För att kunna möta frågor om tillgång till vård för migranter som helt eller delvis faller 
utanför det offentliga skyddsnätet har Svenska Röda Korsets vårdförmedling utökade 
telefontider.

Till följd av coronaepidemin har mötesplatser och även organisationer som ger vård till 
personer som faller utanför det offentliga skyddsnätet ibland varit tvungna att stänga sina 
verksamheter runtom i landet. Vårdförmedlingen kan i de fall de inte kan hänvisa vidare till 
offentlig vård nu genomföra digitala konsultationer med läkare.

Ring 020-21 10 00 (kostnadsfritt) om du eller någon du känner har frågor om tillgång till 
vård för migranter. Telefonen är öppen helgfria vardagar klockan 9.30 –15.00. Du når även 
vårdförmedlingen via mejladressen papperslos@redcross.se.

Vårdförmedlingen har som vanligt drop-in med möjlighet att träffa sjuksköterska på 
Hornsgatan 54 i Stockholm under vardagar med generell öppettid 9 –16. Vi ordnar tolk 
på plats. Något varierande öppettider kan förekomma under sommaren; om en vill vara 
säker på att någon är på plats går det bra att ringa eller maila inför ett besök. Ytterligare 
information om vårdförmedlingen hittar du på Rednet. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/utokade-oppettider-for-fragor-om-tillgang-till-vard/

https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/vard-for-papperslosa/

Frivilligvårda varandra!
Nu går vårterminen mot sitt slut – ett bra tillfälle att satsa på frivilligvård. Att vara frivillig 
inom Svenska Röda Korset handlar inte bara om att göra skillnad utan också om att ha 
roligt, utvecklas och må bra i sin verksamhetsgrupp. Frivilligvård handlar också om att 
vårda och stödja när uppdraget stundtals känns tufft. 

Att vara frivillig under coronakrisen har inneburit stora omställningar för många. Kom 
ihåg att hålla fortsatt kontakt även under pausat eller omställt uppdrag – men glöm inte 
att hålla avståndet. Picknick och andra utomhusaktiviteter passar extra bra just nu. 
Frivilligcykelns sista delar – erkännande, bibehållande och feedback – handlar om att visa 
uppskattning och att få frivilliga att trivas och stanna längre i sitt frivilliguppdrag. 

Här hittar ni mer tips och stöd kring Frivilligvård:

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003241777-Frivilligv%C3%A5rd
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Fall av coronaviruset har bekräftats i världens 
största flyktingläger
I mitten av maj konstaterades de första fallen av coronavirus i världens största flyktingläger, 
Cox’s Bazar i Bangladesh. Rädslan för en spridning av viruset i det tätbefolkade 
lägret ökar och den pågående programverksamheten håller därför på att ställa om för 
att bättre svara mot hotet. Svenska Röda Korset med Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationen och Bangladesh Röda Halvmåne har bland annat arbetat med 
att omvandla fältsjukhus och andra kliniker till en isoleringsenhet för covid-19 misstänkta 
och patienter. Svenska Röda Korset fokuserar även på byggandet av badrum och toaletter 
för patienter, läkare, sjukhusanställda och besökare, men har också genomfört flera 
tvättanläggningar, handtvättstationer, vattennät och säkra dräneringslösningar.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fall-av-coronaviruset-har-bekraftats-i-varldens-storsta-
flyktinglager

Låna gratis bil för leverans av mat och medicin
Just nu är det många kretsar som är involverade i distribution av matkassar och 
apoteksvaror till äldre och personer som tillhör någon annan riskgrupp.

I 30 kommuner finns det, tack vare ett erbjudande från Volvo Cars och Hertz, möjlighet att 
gratis låna bil för att utföra detta uppdrag.

Skulle ert arbete underlättas om ni fick tillgång till bil? Se om er kommun finns med i listan, 
och boka sedan genom Infoservice.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-finns-mojlighet-att-lana-bil-for-att-leverera-mat-och-
medicin/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fall-av-coronaviruset-har-bekraftats-i-varldens-storsta-flyktinglager
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fall-av-coronaviruset-har-bekraftats-i-varldens-storsta-flyktinglager
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-finns-mojlighet-att-lana-bil-for-att-leverera-mat-och-medicin/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-finns-mojlighet-att-lana-bil-for-att-leverera-mat-och-medicin/
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Så här fungerar Sveriges krisberedskap
Röda Korset samverkar i coronakrisen med kommuner, länsstyrelser, regioner och flera 
myndigheter. Vet du vilka roller och ansvar de olika samhällsaktörerna har i Sveriges 
krisberedskap?

Om inte, kan du lära dig mer i vår webbkurs Krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Den 
tar 40–50 minuter att gå genom och ger en bra överblick över hur landets krisberedskap 
är organiserad och vem som ansvarar för vad. Denna kunskap är viktig, inte minst i 
diskussioner som rör Röda Korsets roll och uppdrag i samband med olika kriser.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127658-Verksamhetsspecifik-
kurs-Krisberedskap-och-totalf%C3%B6rsvar-i-Sverige

För dig som vill få en bättre förståelse för hur vår samverkan med myndigheter och andra 
aktörer kan se ut, finns även webbkursen Samverkan i kris. Den tar cirka 30 minuter att 
genomföra.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150697-Verksamhetsspecifik-
kurs-Samverkan-i-kris

Från vardag till kris – skicka in kretsens 
beredskapsplan till Infoservice
Under den pågående pandemin har många kretsar behövt ställa om sina verksamheter, 
eller anpassa dem efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Röda Korsets beredskap handlar 
om att kunna ställa om från vardag till kris – och vi behöver ha beredskap för alla möjliga 
händelser. Nu i sommar kan vi vänta oss både skogsbränder och översvämningar på olika 
håll i landet. Här finns tips på hur ni kan göra kretsens beredskapsplan. Och när ni är klara 
– behåll den inte för er själva, utan dela den med stolthet! 

Infoservice tar tacksamt emot era planer.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003989938-Om-lokal-krisberedskap
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Våra webbkurser om krisberedskap finns nu 
på Röda Korsets egen utbildningsportal
Välkommen att lära dig om ”Krisberedskap och totalförsvar i Sverige” eller gå kursen 
”Samverkan i kris” när det passar dig.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127658-Verksamhetsspecifik-
kurs-Krisberedskap-och-totalf%C3%B6rsvar-i-Sverige

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150697-Verksamhetsspecifik-
kurs-Samverkan-i-kris

Ny på portalen? Via den här länken får du veta hur du som ny användare registrerar dig och 
här finns också en användarmanual.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004133158-Webbkurser

Utbildningen Första hjälpen Online  
lanserades i maj
Coronakrisen skyndar på arbetet med att ta fram en digital 
utbildning i livräddande kunskaper. 

Vi vet alla hur den senaste tiden har påverkat våra 
verksamheter. Våra fysiska utbildningar i första hjälpen 
och hjärt-lungräddning (HLR) har exempelvis ställts in 
under mars till juni. Under ett normalår utbildar vi flera 
tusen personer över hela landet den här perioden. I år en 
handfull. Vi vet idag inte när vi kommer kunna återuppta våra fysiska utbildningar.

Utbildningsenheten har dock agerat snabbt för att skapa ett nytt sätt att sprida livräddande 
kunskaper – Första hjälpen Online!

– Det här var en utveckling som vi redan arbetade med, men som fick ordentlig fart genom 
pandemin, säger Lars Adamsson, chef för Utbildningsenheten. 

Läs en längre intervju med Lars Adamsson på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forsta-hjalpen-online/

https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/privatpersoner-och-ideella-foreningar/digital-kurs-
i-forsta-hjalpen/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127658-Verksamhetsspecifik-kurs-Krisberedskap-och-totalförsvar-i-Sverige
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127658-Verksamhetsspecifik-kurs-Krisberedskap-och-totalförsvar-i-Sverige
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150697-Verksamhetsspecifik-kurs-Samverkan-i-kris
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150697-Verksamhetsspecifik-kurs-Samverkan-i-kris
https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/privatpersoner-och-ideella-foreningar/digital-kurs-i-forsta-hjalpen/
https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/privatpersoner-och-ideella-foreningar/digital-kurs-i-forsta-hjalpen/
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Se Röda rummet för förtroendevalda i 
efterhand
Missade du Röda rummet för förtroendevalda den 5 maj? I så fall kan du se det i efterhand 
på Rednet. Fokus för programmet låg på uppföljning av beslut från Riksstämman 2019: 
Vilka beslut fattades? Vad har hänt sedan dess? Förtroendevalda samtalade om de fyra 
kliven som Röda Korset enligt den strategiska inriktningen ska ta fram till 2023 och om hur 
coronapandemin har påverkat organisationen i arbetet. Margareta Wahlström, regionråd 
Urban Lindblom, ordförande Victoria Sjöblom i Folkrättskretsen och Carl af Sillén i 
Nyköpingskretsen medverkade. Se programmet här.

Se även Röda rummet från den 11 juni på Rednet. Det handlar om hållbarhet, vårt arbete 
relaterat till coronaviruset och vår nya grafiska profil.

Vill du medverka i en film om våra 
grundprinciper?
En stark förankring i Röda Korsets grundprinciper bidrar 
till att vi kan profilera oss som den värderingsstyrda 
organisation vi är. Nu behöver vi frivilliga till en ny film  
om grundprinciperna.

För fem år sedan producerade Brittiska Röda Korset 
kortfilmen One voice (se filmen på Rednet) som vi ofta 
använder för att lyfta grundprinciperna i utbildningar  
och vid andra tillfällen.

Nu vill vi göra en egen version på svenska och med rödakorsare från Svenska Röda Korset. 
Därför söker vi dig som vill vara en av de sju rödakorsare som definierar och exemplifierar 
grundprinciperna med en röst. Du behöver inte ha vana att stå framför en kamera sedan 
tidigare, men det är bra om du känner dig bekväm med det.

Mångfald är en stor tillgång i allt vårt arbete. Människor med olika bakgrund, etnicitet, 
könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra 
vårt uppdrag. Den bredden vill vi visa i filmen.

Alla sju medverkande behöver vara med på en digital introduktion och manusgenomgång 
i september. Vi filmar under en vardag i oktober, där du behöver vara med från kvällen 
innan. Detta under förutsättning att nuvarande restriktioner kopplat till coronapandemin 
har släppt och läget stabiliserats.

Frågor? Kontakta Infoservice så hänvisas du till rätt person.

Intresserad? Såhär anmäler du dig! Skriv ihop en kort presentation av dig själv och en 
motivering till varför just du är en lämplig kandidat till att vara en av de sju rösterna. Skriv 
också med dina kontaktuppgifter (adress, mejladress och telefonnummer), vilken krets du 
tillhör och vilken roll du har i kretsen. Skicka din intresseanmälan till Infoservice.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/film-grundprinciper/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-Röda-Rummet
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Nu är vi Salabygdens rödakorskrets
Kristina Lönn, ordförande i Salabygdens rödakorskrets, 
och Kerstin Winroth, vice ordförande, berättar:

– Före 1996 var det fyra kretsar, då gick Tärna upp i 
Sala rödakorskrets, berättar Kristina. Då hade vi Sala, 
Möklinta och Västerfärnebo rödakorskrets. Vi i Sala var 
störst och de andra mindre. Alla är landsortskretsar, var 
och en med sin verksamhet, förutom second hand, Kupan, 
som vi ansvarat för olika veckor.

– Vi i Möklinta började prata om det och sa att det här är förmodligen enda möjligheten vi 
har, säger Kerstin. Vi var bara 49 medlemmar, med genomsnittsåldern omkring 75. Vi var 
inte många aktiva. Så vi förankrade tanken i kretsen. Januari 2019 hade vi ett styrelsemöte 
och bestämde vad vi ville göra, vart pengarna skulle gå och sedan hade vi årsstämma då 
punkten var uppe. I början på mars skickade brev till Salakretsen där vi bad om att gå 
upp i kretsen men bilda en rödakorsgrupp. Det var jätteviktigt. Annars hade vi tappat alla 
medlemmar. Möklinta och Västerfärnebo är rödakorsgrupper med egen verksamhet. 

Läs mer: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-ar-vi-salabygdens-rodakorskrets/

Här finns material som kan hjälpa i ett sammangående: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-f%C3%B6r-
kretsar-som-g%C3%A5r-samman

Andra exempel på lyckade sammangåenden kan ni läsa här: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/karlshamns-rodakorskrets-ar-nu-en-kommunkrets/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarna-i-kommunen-gick-samman-till-lindesbergs-
rodakorskrets/

Mer information finns på  
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/kretssammangaende/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-för-kretsar-som-går-samman
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-för-kretsar-som-går-samman
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarna-i-kommunen-gick-samman-till-lindesbergs-rodakorskrets/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarna-i-kommunen-gick-samman-till-lindesbergs-rodakorskrets/
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Reportage om migranter på väg mot Europa 
vann Röda Korsets journalistpris
Anna Roxvall och Johan Persson vann 2020 års journalistpris för reportaget Hägring 
Europa som publicerades i Amnesty Press hösten 2019.

Röda Korsets journalistpris belönar en journalistisk gärning – i form av ett reportage 
eller särskild satsning – som under föregående år ökat förståelsen för de humanitära 
konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i 
Sverige. Priset är ett resestipendium på 30 000 kronor.

Årets vinnarbidrag skildrar effekterna av EU:s insatser för att minska antalet migranter 
på Medelhavet och de gränsbevakningsavtal som unionen slutit med länderna längs 
migrationsrutterna i Nordafrika.

Journalistpriset utses av en jury bestående av Svenska Röda Korsets ordförande Margareta 
Wahlström, Arash Mokhtari, reporter tidningarna Vision och Chefen i fokus, Clara Henry, 
medieprofil, Gunnar Bolin, kulturjournalist, Sveriges Radio P1, Maja Aase, journalist, 
kommunikationschef på Union to Union och Spanare i Sveriges Radio P1, Micael 
Lindholm, opinionsstrateg Svenska Röda Korset, och Paul Hansen, fotograf DN.

Läs mer: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lyssna-pa-vinnarna-av-roda-korsets-journalistpris/

https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/

Årsberättelsen för 2019 är här!
Visste du att 143 000 människor fick vår hjälp efter den svåra cyklonen 
Idai som slog mot Moçambique i fjol? Och att 1 445 rödakorsvärdar var 
aktiva på sjukhus runt om i landet? I årsberättelsen kan du läsa om hur 
vi alla bidrog till en medmänskligare värld under 2019. Den innehåller 
både verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och årsredovisning och 
hittas här:

https://www.rodakorset.se/om-oss/ekonomi/arsredovisningar/

Vill du se hur våra intäkter och utgifter fördelades? Kika här:

https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/ekonomi/
arsredovisningar-och-arsberattelser/sa-har-anvandes-pengarna-2019.pdf

Vi trycker en mindre upplaga av årsberättelsen. Vill du ha ett eller flera exemplar kan det 
inom ett par veckor beställas från den nya Föreningsbutiken. Information om hur du gör 
finns på Rednet!
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https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/ekonomi/arsredovisningar-och-arsberattelser/sa-har-anvandes-pengarna-2019.pdf
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/ekonomi/arsredovisningar-och-arsberattelser/sa-har-anvandes-pengarna-2019.pdf
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Fairtrade utbildade rödakorsare i rättvis 
handel
Under våren har många av Röda Korsets verksamheter behövt ändra form. 
Coronapandemin har bland annat inneburit att våra hållbarhetsambassadörer behövt 
boka av sina planerade workshops med kretsar. Tack vare nya digitala lösningar kunde de 
ändock fortsätta sitt uppdrag, och de har fått möjlighet till kompetensutveckling genom en 
skräddarsydd digital utbildning hos Fairtrade.

De första att testa utbildningen var hållbarhetsambassadörerna och elever från  
Röda Korsets Folkhögskola för en mindre pilot. Utbildningen var mycket uppskattad, 
framför allt från deltagare som tillhör riskgrupper och därför inte kunnat engagera sig  
på plats inom Röda Korset. 

Efter utbildningen är nu Röda Korsets hållbarhetsambassadörer även Fairtrade-
ambassadörer, något de tar med sig ut i sina olika uppdrag och engagemang inom 
organisationen. Rättvis handel går hand i hand med Röda Korsets uppdrag att hindra 
mänskligt lidande och Svenska Röda Korset har därför varit medlemsorganisation i 
Fairtrade sedan 2004. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fairtrade-utbildade-rodakorsare-i-rattvis-handel

Nu lanseras Svenska Röda Korsets årsbok i 
internationell humanitär rätt 2019! 
Har du funderat på hur den humanitära rätten – regler som syftar till att lindra och 
förhindra lidande i krig – används i Sverige? Då vill du läsa Svenska Röda Korset årsbok 
i internationell humanitär rätt 2019, som tar upp några av de större humanitärrättsliga 
händelserna under 2019. 

– Årsboken är unik i sitt slag i Sverige. Den här årsboken är för alla som är intresserade 
och vill lära sig mer om den humanitära rätten och hur vi arbetar med reglerna i Sverige. 
Årsboken inkluderar bland annat en intervju med Försvarsmaktens chefsjurist, och 
bidrag från UD och representanter från Internationella rödakorskommittén, säger Helena 
Sunnegårdh, folkrättsrådgivare. 

Håll ögonen öppna i höst då vi kommer anordna fördjupande föreläsningar av experter från 
SIPRI* och Försvarshögskolan om artificiell intelligens och autonoma vapensystem samt 
om hur den humanitära rätten skyddar mot kommunikationspåverkan!

*Stockholm International Peace Research Institute

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-lanseras-var-arsbok-i-internationell-humanitar-
ratt-2019/
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Vilka ska leda Svenska Röda Korset efter 
Riksstämman 2021?
På nästa Riksstämma ska ny ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer för 
Svenska Röda Korset väljas. Medlemmar och kretsar kan nominera till dessa poster.  
Sista dag att nominera är den 1 oktober.

Vi i Svenska Röda Korsets valberedning har Riksstämmans uppdrag att förbereda val 
av Svenska Röda Korsets ordförande, övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, 
föreningsrevisorer och föreningsrevisorsersättare och lämna ett förslag på kandidater 
till Riksstämman 2021. Vi är i full gång med detta uppdrag och vi väntar nu på era 
nomineringar.

Som stöd har valberedningen tagit fram en kompetensprofil för ovan nämnda poster.  
Du hittar kompetensprofilen här i Kunskapsbanken. Medlemmar och kretsar i Svenska 
Röda Korset kan nominera en eller flera personer till posterna. 

Det är nu hög tid att nominera. Sista dag för att lämna in nominering är den 1 oktober 
2020. Under hösten börjar valberedningen gå igenom de förslag som kommit in. I god tid 
före Riksstämman presenterar vi vårt förslag till ovan nämnda poster. 

Nominering mejlas till valberedningen@redcross.se. Till nomineringen ber vi er att bifoga 
följande information:

• Namn och kontaktuppgifter på personen som nomineras 
• Om nomineringen gäller ordförande, ledamot eller föreningsrevisor 
• Egen motivering 
• Är personen informerad om innehållet i förtroendeuppdraget och har accepterat  
 nomineringen?

Flera exemplar av kompetensprofilen kan beställas kostnadsfritt från Föreningsbutiken. 

Välkomna med era nomineringar! 

Vänliga hälsningar,

 
Per Lindqvist 
Ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004819297-Svenska-Röda-Korsets-valberedning
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003837637-Föreningsbutiken-via-Åtta-45
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Riksstämman – detta händer
Just nu pågår arbetet både med att genomföra alla de beslut som fattades under 
Riksstämman 2019 och med att starta upp arbetet inför Riksstämman 2021.

I förra veckan gick styrelsen igenom en delrapport som sammanställde läget med de cirka  
hundra besluten från Riksstämman 2019. Efter styrelsemötet genomfördes rödakors-
dialogen, och särskild fokus lades då på de fem motioner som styrelsen tillsatt specifika 
utredningar till. I korthet kan sägas att arbetet löper på bra, och att det fortsätter fram till 
hösten då styrelsen ska besluta i ett antal av frågorna.

Just nu söker vi en projektledare för Riksstämman 2021. Vi letar i första hand efter denna 
person inom vår organisation, så om du är sugen på detta uppdrag eller känner till någon i 
din krets eller verksamhet som skulle vara bra så hittar ni annonsen på Rednet.

Efter sommaren kommer mer information om Riksstämman 2021, bland annat hur och när 
Riksstämmoombud ska utses, hur man motionerar och den övergripande tidsplanen.

Läs mer: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vad-hander-med-riksstamman/

Rutiner för lokala företagssamarbeten på väg 
ut till kretsarna
Vi har sedan många år riktlinjer som sammanfattar hur vår organisation generellt ska 
bedriva samarbeten av olika slag med företag och andra externa aktörer som vill stödja våra 
insatser för de mest utsatta. Flera kretsar arbetar också med lokala företag och andra har 
intresse av att bjuda in till möjligheten att bidra till vårt rödakorsarbete på olika sätt. 

Då är det viktigt att vi som ett Röda Korset arbetar på samma sätt och har samma 
grundsyn vad gäller företagssamarbeten lokalt. Därför finns nu rutiner som kommer att 
skickas ut till samtliga kretsar under juni månad med adress till insamlingsledaren och 
kretsordföranden.

I samma utskick kommer det att finnas kopia på nu gällande riktlinjer. Meningen är att 
komplettera dessa grunddokument med verktyg och stöd under kommande år och även att 
ta tillvara på erfarenheter av arbetet. 

Som vanligt svarar Infoservice på frågor vid behov.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004354758-Lokalt-
f%C3%B6retagssamarbete-olika-former-och-niv%C3%A5er

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004354758-Lokalt-företagssamarbete-olika-former-och-nivåer
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004354758-Lokalt-företagssamarbete-olika-former-och-nivåer
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Uppdaterad varumärkespyramid och grafiskt 
manér på gång!
Under det senaste året har vi genomfört ett arbete för att bättre förstå 
hur vi uppfattas av den breda allmänheten. Hur ser människor på Röda 
Korset, och hur skulle vi kunna få fler människor att engagera sig, 
frivilligt eller genom gåvor eller på annat sätt? Till vår hjälp har vi bland 
annat haft en omfattande analys som tagits fram av Kantar Sifo. 

Utifrån de insikter vi har fått har vi uppdaterat vår varumärkespyramid. 
Vi har även uppdaterat vårt grafiska manér och tagit fram ett nytt 
koncept för hur vi kommunicerar – det vill säga hur vi ser ut, hur vi låter 
och vad vi säger. Syftet är att tydligare visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för, för att 
på så sätt skapa ännu mer engagemang. 

Rent konkret innebär detta att annonser, affischer och annat material kommer börja se lite 
annorlunda ut. Vi byter inte ut allt material på en gång, utan uppdaterar det allt eftersom 
det behövs, på ett ansvarsfullt och resursmässigt hållbart sätt. Nytt material som tas fram 
ska förstås följa det nya manéret. 

Uppdaterade grafiska riktlinjer och exempel på hur det kan se ut finns i Kunskapsbanken 
på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/uppdaterad-varumarkesplattform-och-maner

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995518-Grafiska-riktlinjer

Utse redaktörer för lokala webbsidan  
– ert digitala skyltfönster
De lokala webbsidorna är kretsens digitala skyltfönster. Precis som ett fysiskt skyltfönster 
behöver skötas om gäller samma sak för det digitala. För att göra detta behöver kretsen utse 
en eller två webbredaktörer i kretsen som har huvudansvaret för sidan. Webbredaktörens 
roll finns beskriven på Rednet och denna kommer att få utbildning i hur sidan fungerar och 
få stöd och support i sin roll. Därför är det viktigt att kretsen registrerar vem som är aktiv 
webbredaktör för att denna ska kunna hållas informerad och uppdaterad någon till några 
gånger per år. Finns det ingen som vill vara webbredaktör i kretsen? Lägg då gärna upp 
rollbeskrivningen som ett frivilliguppdrag på Reachmee och/eller på Volontärbyrån!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kontaktuppgifter-lokala-webbsidorna/
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Uppdaterad mediabank – nu är den här! 
Nu har vi lanserat en uppdaterad version av vår mediabank. Precis som tidigare är den till 
för både frivilliga och tjänstepersoner. I Mediabanken finner du ett stort urval av främst 
bilder men även generiska filmer, annonser och Röda Korsets logotyp som du kan ladda ner 
och använda. 

Nya inloggningsrutiner: I samband med detta har vi nya rutiner för att logga in.  
Du som tillhör krets loggar in med användarnamnet frivillig.mediabank@redcross.se  
och lösenordet Som2foto4aday 

Mer information finns på Rednet! 

Tack för att du använder vår gemensamma mediabank.

Infosida i Kunskapsbanken. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995397-Mediabanken-
R%C3%B6da-Korsets-bildbank-

Röda Korset medverkar i världsunik utställning 
om poesi från Auschwitz
I år är det 75 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades. Det är även 75 år sedan 
Röda Korsets hjälpaktion Vita bussarna styrde mot ett Europa i fullt krig för undsätta 
fångar i koncentrationslägren, främst från de nordiska länderna.

Under våren har Polska institutet i Stockholm visat en utställning som heter ”Häftet med  
dikter från Auschwitz”. Utställningen lyfter fram poesi av kvinnliga koncentrations-
lägerfångar och då särskilt den före detta lägerfången Božena Janina Zdunek  
(f. Musiewicz). Hon och flera av lägerfångarna kom till Sverige tack vare Vita bussarna  
och fick här grunden till ett nytt liv. Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-medverkar-i-varldsunik-utstallning-om-
poesi-fran-auschwitz/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995397-Mediabanken-Röda-Korsets-bildbank-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995397-Mediabanken-Röda-Korsets-bildbank-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995397-Mediabanken-Röda-Korsets-bildbank-
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Kretsanpassade mallar för sociala medier  
finns nu
Det finns nu SoMe-mallar, mallar för sociala medier, i Föreningsbutiken där ni kan skapa 
en kretsanpassad annonsmall för Facebook och Instagram. Fyll i kretsnamn och swish-
nummer, ladda sedan ner till jpeg och ladda upp i era kanaler. (Ni måste vara inloggade i 
Föreningsbutiken för att se mallarna.)

https://e-handel.atta45.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=Online&l=t&view=304&cat=%
2FRedigerbara%20mallar%20f%C3%B6r%20tryck%20eller%20utskrift

Boka mobil mötesplats för ert lokala 
evenemang!
Svenska Röda Korset äger fyra fordon som kan användas 
som mobila mötesplatser. De finns i Malmö, Göteborg, 
Stockholm eller Umeå.

Om ni vill öka Röda Korsets synlighet eller ser behov av 
en samlingsplats i samband med ett evenemang kan ni 
kostnadsfritt låna en av våra mobila mötesplatser. 

De bokas genom Infoservice. Läs mer om villkoren för bokning i länken.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009256597-Boka-v%C3%A5ra-
mobila-m%C3%B6tesplatser

Röda Korsets folkhögskola startar en 
förberedande vårdbiträdesutbildning i höst!
Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen fortsätter att utvecklas och startar två nya kurser 
i höst. Personer som är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg, men ännu inte 
har grundläggande gymnasiebehörighet, kan nu söka till en vårdbiträdesutbildning på 
grundnivå på Röda Korsets folkhögskola. 

– Behovet av utbildad personal inom till exempel äldreomsorgen är stort och vi hoppas att 
kunna bidra till att fler har den kunskap och kompetens som behövs, säger skolans rektor 
Christin Bierbrier.

Då efterfrågan att läsa in gymnasiet på distans har ökat, startar skolan även en  
Allmän kurs på distans som ger deltagare möjlighet att få behörighet att söka vidare  
till högre studier på 1–3 år.

Här finns mer information om vårdbiträdesutbildningen och skolans övriga kursutbud.
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https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fSystem%2fTemplateNavigate.aspx%3fp%3dOnline%26l%3dt%26view%3d304%26cat%3d%252FRedigerbara%2520mallar%2520f%25C3%25B6r%2520tryck%2520eller%2520utskrift&p=Online
https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fSystem%2fTemplateNavigate.aspx%3fp%3dOnline%26l%3dt%26view%3d304%26cat%3d%252FRedigerbara%2520mallar%2520f%25C3%25B6r%2520tryck%2520eller%2520utskrift&p=Online
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009256597-Boka-våra-mobila-mötesplatser
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009256597-Boka-våra-mobila-mötesplatser
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/allmanna-kurser/baskurser/vbu/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/allmanna-kurser/baskurser/vbu/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/allmanna-kurser/gymnasiekurser/gy-distans/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com
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”Jag är den ni söker – men vill berätta hur vi 
kom ifrån varandra”
En efterforskningsförfrågan, en kvinna letar efter sin bror. Efter att ha bett kollegorna i 
Internationella rödakorskommittén (ICRC) om mer information hittar jag en person med 
snarlikt namn och skickar ett brev där jag berättar vem som söker honom och frågar om han 
är personen vi söker. Några dagar senare svarar mannen. 

– Jag läser om hur han flydde sitt hemland för länge sedan, att han tvingades lämna hela famil-
jen kvar – systern var bara två år då. Hur han några år senare nåddes av nyheten att hans mor 
och hans fyra bröder flytt, att en av hans bröder var den enda överlevande efter att båten över 
Medelhavet sjunkit. Det blev han som fick ringa släktingarna i hemlandet – de som tog hand 
om lillasystern – och lämna det tunga beskedet, mamma och tre bröder är döda. Chocken när 
släktingarna ringer två veckor senare och berättar att systern försvunnit, ingen vet vart, det 
enda de vet är att hon vägrade tro att mamman och bröderna var borta – för alltid. Sju långa 
år har han och släkten där hemma letat efter henne – men utan resultat. Han beskriver glädjen 
när han fick brevet som berättade att systern letade efter honom, hur glädjetårarna kom när 
han såg hennes ansikte, hur vetskapen att hon lever gav honom hopp igen.

Läs hela berättelsen av Lena Yohanes, migrationsrådgivare, på Rednet. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/efterforskning

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


