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Så är det definitivt höst. Och det händer mycket inom Röda Korset både i Sverige och internatio- 
nellt. Det handlar om klimatarbetet och hållbarhet, om migration och flyktingfrågor. I Svenska  
Röda Korset är vi ju nu alla väldigt upptagna med att hitta arbetsmetoder som inte exkluderar några 
av våra frivilliga eller anställda men som visar hur kretsar kan träffas, fysiskt eller digitalt, så att alla 
känner sig trygga, och att verksamhet och styrelsearbete kan fortgå, men kanske i annan form.

För de second hand-butiker som ännu inte har kunnat öppna påbörjas stöd för att rekrytera frivilliga 
och samtidigt finna former för hur de frivilliga som är riskgrupper kan fortsätta att engagera sig i 
butikerna. De butiker som har öppnat går väldigt bra så därför är det fokus på att hjälpa kretsar  
med rekrytering och att tänka nytt kring öppettider och frivilliga för att kunna möta efterfrågan.

År 2021 som vi nu planerar för kommer säkert med nya utmaningar och möjligheter. Vi ska ju också 
ha Riksstämma i slutet av maj 2021. Och då ska vi bland annat behandla en halvtidsuppföljning av 
Strategi 2023. Att det fortsatta arbetet med samgåenden i kommunkretsar är en viktig del i detta är 
ju helt klart. Genom att arbeta tillsammans kan nya verksamheter startas som täcker behov som 
en krets kanske tidigare inte har räckt till för. I arbetet med samgåendet, gör gärna en gemensam 
behovsundersökning som också ligger till grund för verksamhetens vidareutveckling. 

Pandemin är inte över utan vi fortsätter att följa myndigheternas riktlinjer. Det innebär också att vi 
överväger hur det sociala stödarbete som gjorts nu kan anpassas till en mer långsiktig verksamhet, 
som är hållbar. Detta är en diskussion som också förs med kommunerna. Vi har nu en rapport som 
presenterar allt det arbete som gjorts under de senaste sex månaderna i samband med pandemin. 
Tack vare att så många kretsar rapporterat in aktiviteter, så kan vi presentera denna rapport för oss 
själva, för dem som stödjer vårt arbete och många andra intresserade. 

Vårt arbete med migranter och flyktingar står i fokus för många av oss. Arbetet med att påverka  
både den blivande migrationslagstiftningen i human och rättssäker riktning fortsätter, samtidigt  
som vi oroas av främlingsfientliga uttryck i samhället. I vårt vardagsarbete tar vi ställning och håller  
Röda Korsets principer levande. 

Vi ser fram emot en aktiv höst.

Kretsnytt  
oktober 2020

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Nu ska alla våra second hand-butiker sättas 
på kartan 
Nu är det dags för second hand-kampanj. Den 19 oktober 
är det kampanjdags för en – för första gången – nationellt 
driven kampanj som kommer att synas i alla våra digitala 
kanaler och innebära att specifikt material tas fram och 
skickas till era butiker cirka en vecka före kampanjstart. 
Materialet kommer även att finnas i Föreningsbutiken för 
beställning. Målet är att få fler att upptäcka och hitta till 
våra second hand-butiker och samtidigt skapa en generell 
kampanj som kan sitta upp länge alternativt tas ner vid andra kampanjer och sedan  
sättas upp igen.

I samband med kampanjen kommer vi också att lansera ett samarbete vi har med Tradera. 
De har skapat en samlingssida för alla våra second hand-butiker som vill lägga upp 
annonser där. Finns ni inte på Tradera så är det ett ypperligt tillfälle nu! 

Läs mer på Rednet!

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013530257-Second-hand-kampanj-
h%C3%B6sten-2020-

Vi öppnar webbshop på Tradera den  
19 oktober 
Den 19 oktober öppnar vi en webbshop på Tradera för alla second hand-butiker som säljer 
via sajten. Tänk på att alltid tanka upp annonsen med kampanjkod Redcross; det gör att 
annonserna från er butik kommer in på sajten. Läs mer om samarbetet och hur ni går till 
väga här: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778877-Internetbutik-Handbok

Second hand-butik? Uppdatera era öppettider 
i Redy!
Har ni second hand-butik? Många söker på Röda Korset second hand på vår hemsida.  
Har ni tänkt på att uppdatera era öppettider i Redy, så att rätt information visas på 
rodakorset.se? Världens barn har prickat ut alla butiker på en karta och second hand-
kampanjen som går live den 19 oktober kommer att sätta ytterligare ljus på era butiker.  
Se till att ha rätt adresser och öppettider uppdaterade och inlagda i Redy så era nya  
kunder hittar till er butik och får rätt info om öppettider.
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Ny depå i Falun invigd 
Nu kan vi erbjuda kretsar med second hand-butik nära Falun en ny depå för textilåter-
vinning i Falun, Sågmyra. Det är en del av vårt gemensamma hållbarhetsarbete att kretsar 
levererar sina osäljbara textilier till närmsta depå, istället för till återvinningscentral. På så 
sätt säkerställer vi att materialet hanteras så hållbart som möjligt. Och nu, med en ny depå 
öppnad och invigd har vi 16 stycken depåer som ökar tillgängligheten och möjligheten 
för fler kretsar. Faluns krets har även köpt in en lastbil för att hjälpa till med transport av 
säckar till depån mot självkostnadspris. Detta är en tjänst som finns på flera av depåerna 
(Örebro, Helsingborg, Stockholm, Forshaga, Visby, Timrå och Wargön) och det är mycket 
uppskattat av kretsarna då det är ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt att 
transportera säckarna till depån. I början på september öppnar depån och kretsar som är 
intresserade av att leverera dit ska kontakta depåansvarig krets (länk till sida på Rednet där 
kontaktuppgifter finns): 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778017-Dep%C3%A5-
instruktion-f%C3%B6r-krets

Rigga för julkampanjen 2020 
Ändamål för årets julkampanj är kris och katastrof, 
och huvudbudskapet är ”Att rädda liv har aldrig varit 
enklare”. Vi fokuserar på kris- och katastrofinsatser både 
inom Sverige och internationellt. Med hjälp av insamlade 
medel kan vi bygga en stark beredskap och hjälpa tusentals 
människor dagligen. Målet är att ingen ska lämnas ensam 
i en katastrof. I år har vi försökt anpassa materialet ännu 
mer efter kretsars behov. Det kommer att finnas ett litet och 
ett stort ”kampanjkit”. Allt material kommer att finnas för beställning och nedladdning i 
Föreningsbutiken från mitten av oktober. Där kommer ni även att kunna hitta ändringsbara 
mallar för sociala medier och affischer där ni kan skriva in egen information och lägga till 
kretslogga, som kan användas för att till exempel marknadsföra era julmarknader eller 
lotterier med mera. Inbetalningar sker till bankgiro 900-8004 med ändamålskod 2020405.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013625198-Julkampanj-2020- 

För att komma direkt till Föreningsbutiken och logga in klicka på den här länken.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013625198-Julkampanj-2020-
https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline%2fDefault&p=Online&pid=LE700
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Dags att söka insamlingstillstånd för 2021
Om drygt två månader går vi in i ett nytt insamlingsår och det börjar bli dags att se över de 
tillstånd som kan behövas för kommande aktiviteter på allmän plats. Kärnan i det hela är 
insamlingstillståndet som kretsar behöver om ni planerar att samla in pengar. Tillstånden 
söks av den krets som ska genomföra aktiviteten. Det finns alltså inte några centralt sökta 
tillstånd för lokal insamling som bedrivs av den enskilda kretsen. Tillstånden beviljas av 
kommunen, men handläggs av polisen.

Läs mer här: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003198197-Tillst%C3%A5nd-
f%C3%B6r-pengainsamling

Barn får hjälp tack vare er
Tack för stort engagemang under Världens barn-kampanjen. Vårt profilprojekt i år 
fokuserar extra mycket på sanitet och trygghet för barn i Elfenbenskusten. Men även 
barn i Jemen får stöd genom oss, och detta uppmärksammades av flera medier under 
kampanjtiden. Tack för stöd.

Stora behov efter branden i lägret Moria 
Tusentals människor är i akut behov av skydd och bistånd efter att ha tvingats lämna lägret 
och ta sig ut på vägar och torg, utan möjlighet att få med sig sina tillhörigheter. 12 000 
människor, varav fler än 4 000 barn, bodde i Greklands största flyktingläger Moria på ön 
Lesbos i Grekland. Efter den svåra branden är situationen akut. Läs mer om vad vi gör för 
att hjälpa på plats i Grekland på rodakorset.se Information till kretsar som vill samla in 
pengar finns i Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nodhjalpen-framme-pa-lesbos/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003198197-Tillst%C3%A5nd-f%C3%B6r-pengainsamling
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003198197-Tillst%C3%A5nd-f%C3%B6r-pengainsamling
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Tack för stöd till vårt arbete i Libanon
Efter den massiva explosionen i Beirut vände sig många till  
Röda Korset för att hjälpa. En av dem var kändiskonditorn  
Roy Fares och PR-kvinnan Christina Saliba som i veckan 
avtackades av ordförande Margareta Wahlström för att ha  
samlat in 181 000 kronor till vårt humanitära arbete i Libanon.

Så här långt har vi kommit!

Kretsarnas arbete för att gå samman till en krets i varje kommun pågår för fullt. Idag finns 
kommunkretsar i 143 kommuner, jämfört med de 127 kommunkretsar som fanns vid tiden 
för Riksstämman 2019. Idag finns också 65 rödakorsgrupper, och antalet ökar stadig. Vi 
är på väg mot halvtid för strategiperioden. Trots en global pandemi har många kretsar 
fortsatt att hålla verksamhet igång och att arbeta mot den strategiska inriktningens mål. 
Pandemin har visat att vi behöver ha en stark lokal närvaro i varje kommun för att ständigt 
kunna möta nya behov. Strategin som klubbades igenom på Riksstämman 2019 har höga 
ambitioner om att vi ska kunna möta de största humanitära behoven och svara upp i 
krissituationer, var i landet de än dyker upp. För att möjliggöra det behöver vi ha en stark 
lokal närvaro i varje kommun, med kommunkretsar och rödakorsgrupper. I 95 kommuner 
diskuterar kretsar just nu att gå samman. På många orter bildas rödakorsgrupper, för 
att behålla närvaro och engagemang. Allt fler kontaktar också de kretsar som redan har 
gått samman, för att lära av varandras erfarenheter. Läs mer om kretssammangående och 
rödakorsgrupper här! Läs mer om kretssammangående och rödakorsgrupper här: 
kretssammangående och rödakorsgrupper 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sahar-langt-har-vi-kommit/
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65 rödakorsgrupper

Rödakorsgrupper

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013006718-Om-kretssammang%C3%A5ende
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724978-Starta-och-bedriva-verksamheter-och-r%C3%B6dakorsgrupper#h_0ce90b0b-4cd3-48d2-8b0a-6329f61ec0e8
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sahar-langt-har-vi-kommit/
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Tycker du att det är svårt att hitta på Rednet?
Tack för att så många svarat på enkäten om Rednet som vi lade upp i slutet av augusti.

Vi uppskattar verkligen återkopplingen som är nödvändig för att vi ska kunna förbättra 
Rednet. Det vi framförallt hör att vi behöver förbättra är att göra det lättare att hitta på 
Rednet. För att veta mer exakt vad vi behöver göra söker vi nu dig som vill vara med i 
användartester den 21 oktober.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/svart-att-hitta-pa-rednet/

Ta en titt på de nya lokala webbsidorna 1.0!
Nu är det möjligt att få se en första version av våra nya lokala webbsidor! Webbsidorna är 
uppdelade kommunvis, precis som tidigare. Det vi visar nu är inte den färdiga lösningen 
utan ännu ska flera delar läggas till som till exempel verksamheter. Syftet med dessa första 
sidor är att få en känsla för hur sidorna kommer att se ut och att förstå vilken typ av data 
som visas ut automatiskt för varje krets. Kontrollera gärna att er krets uppgifter stämmer 
– den mejladress som visas ut och second handbutikernas (om sådana finns) uppgifter 
stämmer.

Sidorna visas nu bakom ett inlogg då de inte är offentliga än. Inloggningsuppgifter och 
instruktioner finns på Rednet, https://rednet.rodakorset.se/nyheter/titta-pa-de-nya-lokala-
webbsidorna/. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/svart-att-hitta-pa-rednet/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/titta-pa-de-nya-lokala-webbsidorna/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/titta-pa-de-nya-lokala-webbsidorna/
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Så kan vi komma igång med besök på 
äldreboenden från och med 1 oktober
Under vår och sommar har våra besök på äldreboenden 
varit pausade på grund av det nationella besöksförbudet. 
I och med att förbudet hävs från och med den 1 oktober 
finns nu möjlighet att starta upp verksamheten igen.

Den 1 april infördes ett nationellt besöksförbud på landets 
äldreboenden. Förutom att anhöriga inte har kunnat 
besöka sina nära som vanligt har det också inneburit 
att våra verksamheter på äldreboenden har varit vilande. Beslutet att häva det nationella 
besöksförbudet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda 
boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen. 

För att säkerställa säkra besök har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett stödmaterial. Det 
går att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Förutom att följa de rutiner som gäller 
för säkra besök är det viktigt med en nära dialog med äldreboendet där kretsen bedriver 
verksamheten. Det är äldreboendet som ansvarar för att besök sker på ett säkert sätt. Det 
kan finnas lokala och regionala skillnader mellan äldreboendet, som exempelvis vid lokala 
utbrott eller liknande. Om ni vill starta era besök på äldreboenden så gäller det alltså att ha 
en nära dialog med äldreboendet, både kring uppstart av verksamheten men också om det 
uppstår smittspridning som gör att verksamheten behöver pausas.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kommer-ni-igang-med-besok-pa-aldreboenden-fran-
och-med-1-oktober/

Föreläsning: Existentiella samtal på 
Anhörigdagen den 6 oktober
I Sverige finns drygt 1,3 miljoner anhöriga som vårdar någon i sin närhet och anhörigstöd 
drivs idag i cirka 130 kretsar. Vi uppmärksammar årligen nationella anhörigdagen den 
6 oktober, detta år med föreläsningen Existentiella samtal i pandemins. Föreläsningen 
kretsade kring hur frivilliga ska kunna föra existentiella samtal så att både den som lyssnar 
och den som delar med sig orkar och känner sig trygga i situationen. 

Anhörigstödet hos Röda Korset sker både nationellt och lokalt, ofta i nära samverkan 
med landsting, kommuner och andra organisationer. Denna verksamhet har funnits sedan 
1990-talet. Under pandemin har fysiska möten och aktiviteter legat nere och verksamheter 
har ställt om till telefonsamtal, samtals promenader och uteträffar för dem som vågar och 
möjlighet till digitala nätverksträffar för frivilliga.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-vid-besok-i-sarskilda-boenden-for-aldre-under-covid-19/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kommer-ni-igang-med-besok-pa-aldreboenden-fran-och-med-1-oktober/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kommer-ni-igang-med-besok-pa-aldreboenden-fran-och-med-1-oktober/
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Barnen i full lek på Röda Korsets 
behandlingscenter 2020
Barnverksamheten på Röda Korsets behandlingscenter för 
krigsskadade och torterade i Skellefteå, Skövde och Malmö 
har haft mer att göra än tidigare somrar. Nytt för i år är att 
de tre centren haft var sin sommaranställd som tillsammans 
med frivilliga arrangerat både sommarläger och 
sommaraktiviteter. Utflykter fyllda med av lekar, fotboll, 
brännboll, fiske och grillning anordnades. Det bjöds även 
på discogolf, träningspass, barnyoga, skapande och lekar, 
skattjakt och vandring. Men även spontana aktiviteter som bad och bastu, vollyboll, film 
och spel. Det spelades spel, man hade femkamp och sjöng sånger. När vädret tillät lekte 
man även fartiga lekar utomhus, byggde fågelholkar och gjorde pyssel av naturmaterial. 
Deltagarna var nöjda, upplevde att de fått nya vänner och haft roligt tillsammans med sin 
egen familj, och menade också att de nu känner sig mer trygga att vistas i naturen. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sommaraktiviteter-rkc/

Svenska Röda Korsets stödtelefon avslutas 
efter 400 timmar samtalsstöd 
Under sex månader har stödtelefon varit ett medmänskligt 
stöd till dem som kände oro kopplad till covid-19. Totalt 
har 46 frivilliga besvarat ungefär 2 000 samtal och gett 
samtalsstöd under mer än 400 timmar. Stödtelefonen har 
bidragit till minskad oro och har varit viktig för att länka 
till samhällsservice och säker information om pandemin. 
Planen för stödtelefonen har sedan starten varit att den ska 
vara en temporär verksamhet. Som alla våra verksamheter 
så grundar vi denna på en behovsanalys. Under våren såg vi att behovet av en stödtelefon 
fanns då oron bland allmänheten var större än den hjälp och stöd som fanns att tillgå. Efter 
att ha analyserat statistik och data från stödtelefonen gör vi nu bedömningen att behoven 
inte är lika stora och de personer som fortsatt behöver stöd kan få detta på annat håll. Det 
har varit framförallt varit personer mellan 40–69 år som har ringt in till stödtelefonen, men 
även många äldre personer som är över 70 år. 

Även om stödtelefonens nu avslutas har vi tagit fler stora kliv på området inom psykisk 
hälsa/ohälsa.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stodtelefonen-avslutas/
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Svenska Röda Korset – en kraft  
att räkna med i kris
Under det första halvåret av coronapandemin stöttade vi  
vid minst 189 697 tillfällen någon i behov av hjälp. Mer än 
var tredje krets ställde om under pandemin för att kunna 
möta de växande behoven. 

Det visar den rapport som vi tagit fram om de insatser och 
det omställningsarbete som gjordes nationellt mellan den 
15 mars och den 15 augusti till följd av coronapandemin. Vi 
har agerat snabbt tack vare vår förmåga att ställa om i kris kombinerat med vår starka lokala 
närvaro runt om i landet. I takt med att behoven för stöd växte hittade vi nya lösningar för 
att möta dem. Vi upprättade en stödtelefon för att finans tillgängliga för människor som var 
oroliga och behövde stöd. Frivilliga som brukar besöka ensamma i deras hem har ringt upp 
dem i stället. Läxhjälp har bedrivits digitalt. En del second hand-butiker har kompletterat 
med försäljning online och språkcaféer har gjorts om till språkpromenader. Matkassar och 
medicin har distribuerats till isolerade. Skyddsvisir har tillverkats och levererats till vården.  
Vi har funnits på plats utanför sjukhus och i utsatta områden för att hjälpa till med informa-
tion och råd. Vi har visat att vi är en kraft att räkna med i vardagen såväl som i krisen. 

Läs hela rapporten på Rednet: Tillsammans i coronakrisen 
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/coronavirus/

Digitala kretsstämmor
Den situation vi befinner oss i idag med coronapandemin gör att kretsar kanske inte 
kan genomföra fysiska kretsstämmor. Därför finns nu möjlighet att genomföra digitala 
kretsstämmor genom verktyget Teams. Vi kommer under oktober månad att ta fram 
utförlig information som beskriver hur kretsar kan gå tillväga; det kommer att finnas en 
instruktionsmanual och utbildningstillfällen. Så håll utkik här på Rednet.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-
%C3%85rsm%C3%B6te

Valberedningsuppdraget
Valberedningsuppdraget har ändrats sedan senaste Riksstämman (2019): alla medlemmar har 
nu möjlighet att bli nominerade till riksstämmoombud och det är kretsarnas valbered ningar 
som har i uppgift att nominera kandidater. För att valberedningarna ska klara sitt uppdrag 
på ett bra sätt finns nu en digital utbildning att gå och ett uppdaterat stödmaterial på Rednet.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002996218
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https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/coronavirus/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726337-Kretsst%C3%A4mman-%C3%85rsm%C3%B6te
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002996218
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Verktyget Frivillig kommer att ersättas på sikt 
Riksstämman 2019 beslutade att vi ska satsa på 
digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare och för 
att underlätta verksamhet och engagemang. Som en del i 
detta arbete kommer verktyget Frivillig att ersättas med 
en bättre lösning på sikt. Under hösten 2019 genomförde 
en arbetsgrupp en grundlig och omfattande utvärdering 
av verktyget Frivillig, både utifrån ett tekniskt perspektiv 
och ett användarperspektiv. Sammanfattningsvis visade utvärderingen att trots att verktyget 
har många bra och önskade funktioner är användarvänligheten mycket låg, få frivilliga 
använder verktyget, och det finns en stor behörighetsproblematik. Som en del av satsningen 
på digitalisering och gemensamma stödsystem som underlättar i ens rödakorsvardag har vi, 
med denna utvärdering som grund, beslutat att verktyget Frivillig på sikt ska ersättas. 

Vi befinner oss nu i ett skede där vi vet att verktyget Frivillig behöver ersättas, men vi har 
ännu inte landat i vilken lösning som blir den bästa. Verktyget kan fortsätta att användas 
tills annat kommuniceras. 

Tack till alla er som deltagit i utvärderingen av verktyget Frivillig och som med stort 
tålamod och konstruktiv kritik hjälpt oss fatta ett beslut kring hur vi ska gå vidare med 
verktyget. 

Här kan du läsa mer om utvärderingen och få svar på fler av dina frågor. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/verktyget-frivillig-kommer-att-ersattas

Nytt verktyg för den ekonomiska 
sammanställningen, EKS
Rapportering av kretsens ekonomi för 2020 kommer att göras i ett nytt verktyg som ersätter 
det gamla verktyget för EKS. Nya EKS följer den förändrade verksamhetskodning som 
vi ändrade inför årets redovisning. En förändring som kommer att ske är att inloggningen 
är annorlunda mot tidigare. Rapporteringen för 2020 års verksamhet kommer, på prov, i 
år att ske utan separat inloggning. EKS kommer istället skickas ut per e-post till kassör 
och ordförande i kretsen så den kan fyllas i digitalt och skickas in med tillhörande bilagor 
till oss. Det är kassörens uppgift att fylla i rapporten, men det är styrelsens ansvar enligt 
våra stadgar att så sker. Vi ber er redan nu kontrollera att ni har uppdaterat kretsstyrelsens 
kontaktuppgifter i Redy och särskilt se till att ni anger mejladresserna till ordförande  
och kassör. Vid de fall mejladress saknas, kommer det att finnas möjlighet att rapportera  
via pappersblankett, men detta vill vi gärna undvika i möjligaste mån. Kretsarna kan 
antingen uppdatera uppgifterna själva i Redy eller, ta kontakt med Infoservice per telefon  
0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se vid behov av support. Vi kommer återkomma 
med mer information.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/eks-2020/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/verktyget-frivillig-kommer-att-ersattas
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/eks-2020/
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”Vi jobbar som vi brukar – efter våra 
förutsättningar”
Nu finns det 65 rödakorsgrupper! Sösdala ligger i Hässle-
holm och är en av de rödakorsgrupper som bildades i år.

– Jag har varit engagerad i trettio år, säger Eira Tronäss, 
Sösdala rödkorsgrupp. När ordförande och sekreterare 
hoppade av, då bestämde vi att det var dumt att avveckla 
när vi är så väletablerade. Då bildade vi en rödakorsgrupp.

– Det är ju coronatider också så det blir inte riktigt samma verksamhet. Men vi insåg att vi 
måste fortsätta synas, så vi ordnade en egen torgdag. Vi brukar ha en julauktion då vi drar 
in 25 000 – 30 000. Men i år vågar vi inte satsa på det i och med corona, men som vanligt 
knackar vi dörr och säljer lotter. 

– Vi har jobbat tillsammans i många år och tycker att vi är en bra och sammansvetsad 
grupp. Sösdala rödakorsgrupp tänker jobba som vi brukar, det vill säga efter våra 
förutsättningar.

Läs hela intervjun: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sosdalarodakorsgruppp-berattar/

Läs mer om rödakorsgrupper.

Grattis Stockholms Rödakorshus 5 år!
Stockholms Rödakorshus har firat 5-årsjubileum och glädjen var stor bland alla besökare 
och frivilliga som var med på plats och på distans. Stockholms Rödakorshus är en 
mötesplats som genom medmänskliga möten ger utsatta människor i vårt samhälle 
möjlighet att tillgodose sina mest akuta behov så som dusch, tvätt, kläder och vård. Under 
5 år vi på Stockholms Rödakorshus kunnat ge medmänskligt stöd till 27 112 besökare, 
måltider till 19 190 personer och gett möjlighet till 15 113 besökare att delta i språkverkstad.

Det känns skönt att få det bekräftat att Rödakorshuset är tryggt och öppet för alla oavsett 
bakgrund! Det är så pass viktigt under Corona-tiden och detta svåra läge att vi håller vår 
mötesplats öppen för medmänsklighet och för de mest utsatta och givetvis att vi följer 
myndigheternas rekommendationer och regler på olika språk, säger Farouk Hamzaoui som 
arbetar på plats som verksamhetsutvecklare.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stockholms-rodakorshus-firar-fem-ar-i-ar/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sosdalarodakorsgruppp-berattar/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724978-Starta-och-bedriva-verksamheter-och-r%C3%B6dakorsgrupper#h_0ce90b0b-4cd3-48d2-8b0a-6329f61ec0e8
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stockholms-rodakorshus-firar-fem-ar-i-ar/
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Här invigs Nationellt kompetenscenter för 
tortyr- och krigsskaderehabilitering
Trots att behoven av rehabilitering av trauma 
för personer med tortyr- eller krigsskador är 
väldokumenterade och stora, har det i Sverige 
saknats en nationellt samlande institution inom 
området. I april 2020 startades Röda Korsets 
kompetenscenter för tortyr – och krigsskaderehabilitering och nu har centret invigts. 

Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Svenska Röda Korset en omfattande 
kompetens, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. I Sverige har Röda Korset  
på olika sätt varit pionjär inom området och upparbetat gedigna kunskaper och erfaren-
heter. Utifrån dessa erfarenheter har ett nationellt kompetenscenter för tortyr- och 
krigsskaderehabilitering startats.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nationellt-kompetenscenter-for-tortyr--och-
krigsskaderehabilitering-invigt/

Greta Thunbergs stiftelse ger oss värdefullt 
bidrag
Bidraget från Greta Thunbergs stiftelse går till vårt arbete i klimatkrisens Afrika.  
Vi kämpar för att hjälpa människor som drabbas av orkaner, torka och översvämningar  
i klimatförändringarnas spår.

Läs mer om vårt arbete med att hjälpa människor som drabbats av klimatförändringar  
på rodakorset.se

Här kan du läsa pressmeddelandet från Greta Thunbergs stiftelse.
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nationellt-kompetenscenter-for-tortyr--och-krigsskaderehabilitering-invigt/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nationellt-kompetenscenter-for-tortyr--och-krigsskaderehabilitering-invigt/
http://www.rodakorset.se
https://docs.google.com/document/d/1oU3GSP8--DWKFs-PFIvGLJIGphOG5DNTNEbdlaSqh_4/edit?usp=sharing
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Vi samarbetar med Friskis&Svettis om 
välmående
Nu går vi och Friskis&Svettis, två av Sveriges största organisationer, in ett samarbete  
för att främja folkhälsan och stärka vår motståndskraft.

– Även om vi skiljer oss åt i våra dagliga verksamheter, så bygger våra respektive  
grundidéer på samma fundament: ideella krafter, öppenhet och ökat välbefinnande,  
säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Tillsammans engagerar vi i Röda Korset och Friskis&Svettis nästan 700 000 personer i 
Sverige. Bägge organisationerna finns även på plats över hela Sverige, så det finns mycket vi 
kan göra tillsammans. Samarbetet handlar inledningsvis om att öka äldres och isolerades 
psykiska och fysiska hälsa, att nå ut till och engagera dem som står längre bort från det 
traditionella civilsamhället, att ge utbildning i första hjälpen samt att öka kapaciteten att 
stötta samhället vid kriser.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/samarbete-friskis-och-svettis/

Missa inte Röda rummet
Röda rummet är ett webb-tv program för alla rödakorsare. I programmet får du information 
om aktuella händelser i vår organisation, vi får också höra goda exempel där vi kan lära av 
varandra. Du kan se Röda rummet via Rednet där länken till sändningen finns tillgänglig. 
Mer information om innehåll samt medverkande kommer någon vecka innan sändning. 
Nästa Röda rummet äger rum tisdagen den 10 november. Alla tidigare sändningar kan du 
också hitta via Rednet: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-Röda-Rummet

Kretsen i Söderhamn agerade snabbt vid 
bostadsbrand
Vad kan Röda Korset göra för människor som snabbt tvingats lämna sina hem?

Kretsen i Söderhamn var snabbt på plats med kläder, skor och leksaker och  
medmänskligt stöd.

Läs mer https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsen-i-soderhamn-agerade-snabbt-vid-
bostadsbrand/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/samarbete-friskis-och-svettis/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-Röda-Rummet
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsen-i-soderhamn-agerade-snabbt-vid-bostadsbrand/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsen-i-soderhamn-agerade-snabbt-vid-bostadsbrand/
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Handbok Lokal krisberedskap – snart i 
uppdaterad version
Inom kort kommer den uppdaterade versionen av Handbok Lokal krisberedskap att 
lanseras på Rednet. Varje krets kommer också att få två exemplar av boken i brevlådan. 

Vad är då nytt? Några av uppdateringarna består av en anpassning av handboken till 
utbildningen ”Att leda en krisinsats”, för att läsaren enklare ska kunna orientera sig i 
materialet. Vi beskriver en ny frivilligprofil – ”insatsansvarig”, och vi förtydligar begreppen 
”behovsbedömning” och ”behovsinventering” i händelse av kris.  
I arbetet med er krisberedskapsplan finns i denna upplaga ett starkare fokus på kretsens 
befintliga verksamheter och omställningen av dessa i händelse av kris. 

Kom ihåg att dela er krisberedskapsplan med Infoservice!

Läs mer om uppdateringarna i Kunskapsbanken: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/
sv/articles/360003990398

Nätverksträffar inom lokal krisberedskap sker snart
Tillhör du någon av funktionerna inom krisberedskap, sitter i en kretsstyrelse/
förtroendevald, är engagerad i en krisberedskapsgrupp eller är intresserad av just 
krisberedskap, så är det här forumet för dig. Vecka 41 öppnar anmälan för årets 
nätverksträffar inom Lokal krisberedskap.

Nätverksträffarna kommer att genomföras digitalt som en serie om tre. Vi kommer 
under dagarna att tillsammans delge aktuell information och kunskap om Svenska Röda 
Korsets krisberedskap lokalt och nationellt, diskutera hur vi som organisation ska komma 
ytterligare steg framåt för att bättre kunna svara upp mot kriser i samhället och tillgodose 
utrymme för erfarenhetsutbyte kring utveckling av den lokala krisberedskapen. 

Läs mer och håll utkik på anmälan – https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
articles/360013512537

Nya förstahjälpen-kuddar snart på plats 
Äntligen! Nu är vårt nya sortiment av förstahjälpen-kuddar snart på plats! Sortimentet är 
uppgraderat och håller högsta kvalitet (”apotekskvalitet”). Sortimentet kan beställas av kretsar 
inom kort, vi jobbar med de sista bitarna nu. Mer information kommer. Sortimentet kommer 
även att finnas tillgängligt för konsumenter att köpa via webbshoppen Smarta saker. På sikt 
kan även andra kanaler vara aktuella. Vi hoppas att våra nya kuddar kommer stärka bilden  
av Röda Korset inom ett område som många förknippar oss med – nämligen första hjälpen.  
Vi hoppas också att kuddarna kommer innebära en möjlighet för kretsar att skapa intäkter.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003990398
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003990398
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013512537
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013512537


15

Allt detta gör vi – effektrapporten klar!
Visste du att vi bidrog till att 143 000 människor i det cyklondrabbade 
Moçambique fick nödhjälp förra året – och att det var en bidragande 
faktor till att hindra sjukdomsutbrott och stärka människors hälsa? 
Och att fler än 18 000 äldre i Sverige fick värdefulla besök av 3 432 
volontärer? Nu är vår effektrapport för 2019 här! Här kan du 
fördjupa dig i vilken nytta våra insatser gör, både på kort och lång 
sikt, för såväl enskilda människor som samhället i kring.

Att mäta effekter är svårt, inte minst i pågående nödsituationer som 
krig eller naturkatastrofer. Men eftersom vi finns på plats överallt, 
såväl före som under och efter kriser och katastrofer, kan vi ändå följa upp vilken skillnad vi 
gör för människor. En del effekter är lättare att se och för andra gör vi en uppskattning eller 
hypotes kring sannolik effekt. Läs mer i effektrapporten – den är kort och lättillgänglig med 
många exempel! 

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

Fortsatt stort stöd för en medmänsklig 
migrationspolitik
Att det finns stöd för en medmänsklig migrationspolitik 
visar en opinionsundersökning från Novus gjord vi på 
uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och 
Svenska kyrkan. En majoritet av svenskarna är fortfarande 
positiva till att barn och föräldrar som splittrats på flykt 
ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och 
vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats 
länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. 
Opinionsundersökningen, som följer upp en undersökning från februari, visar att stödet 
för en medmänsklig migrationspolitik ligger stabilt i alla tre frågor vi har ställt. Nästa 
sommar kommer Sverige att få en ny migrationslagstiftning när den tillfälliga lagen löper 
ut. Frågorna som vi ställer i undersökningen rör tre av de mest centrala områden som den 
migrationspolitiska kommittén (som lämnade sina förslag den 15 september) att svara på, 
bland annat om rätten till familjeåterförening.

Läs mer, dela och sprid gärna undersökningen och våra inlägg på sociala medier!

Här kan du läsa hela undersökningen från Novus.

Här kan du se seminariet med riksdagsledamöterna.

Här kan du läsa Röda Korsets kommentar på betänkandet från den migrationspolitiska 
kommittén som kom den 15 september. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stort-stod-for-en-medmansklig-migrationspolitik/
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https://www.rodakorset.se/om-oss/ekonomi/effektrapport/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stort-stod-for-human-migrationspolitik/
https://via.tt.se/pressmeddelande/en-majoritet-av-svenskarna-ar-fortsatt-positiva-till-en-medmansklig-migrationspolitik-?publisherId=3235745&releaseId=3282204
https://www.rodakorset.se/seminarier
https://via.tt.se/pressmeddelande/roda-korset-kommentar-pa-migrationskommittens-betankande-?publisherId=3235745&releaseId=3282601
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stort-stod-for-en-medmansklig-migrationspolitik/
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Röda Korset Magasin ute med tema coronakrisen
Nu är höstens första nummer av Röda Korset Magasin ute!  
I detta nummer av vårt magasin får du en inblick i det enorma arbete som gjorts runtom i 
Sverige, men också internationellt för att begränsa coronasmittan och de konsekvenser den 
för med sig. Häng med till Lindesberg och Nordkorea, Skellefteå och Bangladesh, Växjö 
och Syrien och läs om rödakorsare världen över som ger medmänskligheten ett ansikte. 

I Kunskapsbanken hittar du mer information och länk till Röda Korset Magasin

Guld till Röda Korset Magasin!
Ett väl genomfört hantverk med människan i centrum som borde 
få finnas i var mans hem.” Röda Korset Magasin kammade nyss 
hem guldpokalen i den prestigefyllda tävlingen Swedish Content 
Awards 2020, kategori Årets reportage! Vi vann med temanumret 
”När krisen kommer” från i fjol, där vi lyfter hur vi jobbar för 
att göra Sverige och svenskarna mer krismedvetna. ”Ett otroligt 
välgjort reportage, grattis Röda Korset!” avslutas motiveringen. 
Nyfiken? Läs reportaget här: https://rodakorsetmagasin.prenly.
com/1931/Roda-Korset-Magasin/269239/2019-04-15/r/1

Röda Korset med i ny FN-Hub med fokus på 
hållbara städer 
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling vid FN:s toppmöte. Ett av de målen är att städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Sweden Local2030 Hub är en samlingsplats för organisationer, kommuner, forsknings-
institut, företag och nätverk som är nyckelaktörer för lokalt genomförande av FN:s 
hållbarhetsmål kopplade till hållbara städer. Röda Korset är med som en av aktörerna i 
plattformen. Hubben som lanserades den 20 augusti är den senaste i raden av globala FN-
hubbar, och har etablerats med målet att främja hållbar och inkluderande stadsutveckling.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-med-i-ny-fn-hub-med-fokus-pa-hallbara-stader/

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://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003137597-R%C3%B6da-Korset-Magasin
https://rodakorsetmagasin.prenly.com/1931/Roda-Korset-Magasin/269239/2019-04-15/r/1
https://rodakorsetmagasin.prenly.com/1931/Roda-Korset-Magasin/269239/2019-04-15/r/1
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-med-i-ny-fn-hub-med-fokus-pa-hallbara-stader/

