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Välkomna till höstens arbete. Jag hoppas ni alla har haft tillfälle till lite vila och avkoppling – även 
om vi vet att många kretsar har fortsatt att ha hög aktivitet under denna ovanliga sommar.

Vi är nu snart sex månader inne i denna period av lärande om vad en pandemi kan innebära. Vi 
har alla i samhället gått från en fas av akut kris till en organiserad verksamhet som anpassats till de 
behov vi kan möta i samhället. Och det har blivit mer rutin, men med utmaningar, förstås. När vi nu 
planerar för kommande verksamhetsår så måste vi räkna med att vi fortsätter verka inom ramarna 
för grundläggande regler om avstånd och handhygien. Men vi måste också våga ta till oss mer 
flexibilitet som ges av allt som vi lärt oss under våren och sommaren. Det ger möjlighet till både start 
av verksamheter som kanske fått stå still, och till möten som vi sett fram emot. Men fortsatt hög grad 
av vaksamhet är viktig.

Under denna period har många kretsar haft det svårt att hålla verksamhet igång av naturliga skäl, 
medan andra kretsar med sina butiker öppna på nytt sätt har försäljningsrekord! Det minskande 
resandet har klart lockat människor till också våra second hand-butiker. Alla ni som arbetat med 
direkt stöd genom att hålla kontakt och kunnat hjälpa med praktiska saker, har mottagit mycket 
uppskattning och varma ord. Vi hör också om ökad kreativitet och utbyte av idéer om hur saker 
kan göras på ett annat sätt. Allt detta, och mycket mer, tar vi med oss in i arbetet för de kommande 
åren. Det går inte att vänta på att vår tillvaro skall bli normal som förr igen. Det kommer säkert att 
ske en ökad ”normalisering” men med det vi upplevt och lärt oss måste vi gå framåt. Det finns inget 
alternativ. Det innebär en beredskap för fler pandemier. Denna pandemi fanns som en varning bland 
experterna men beredskapen i världen var låg.

Under denna tid har dock mycket varit som vi känner igen det. Den fruktansvärda explosionen i 
Beirut den 4 augusti som vi alla kunde följa i media med bilder som etsar sig fast i vårt sinne, ledde 
här i Sverige till en fantastisk demonstration av mänsklig solidaritet genom det gensvar som vår 
appell för stöd till människorna i Beirut gav. På några få dagar tog vi emot 4 miljoner kronor. Ett 
mycket ovanligt resultat. Vi känner stor tacksamhet över att Röda Korset genom sin verksamhet 
väcker det bästa hos oss människor – medkänsla och vilja att hjälpa i kris och katastrof.

Samma kraftfulla vilja som kommit till uttryck här i Sverige under våren och sommaren. 
Tillsammans står vi starka!

Varmt tack till er alla och väl mött under den kommande tiden.

Kretsnytt  
september 2020

Varma hälsningar

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Missa inte Röda rummet den 15 september!
Missa inte nästa sändning av Röda Rummet, Röda Korsets egen webb-tv-sändning som 
visas den 15 september klockan 9.00, men du kan också se den i efterhand.

Sändningen kommer att handla om den nya situationen med coronaviruset, insatser som 
vi gjort och hur kretsar har fått ställa om och hur vi ser framåt. Vi kommer att göra ett 
nedslag på bland annat vårdförmedlingen för att se hur deras jobb ändrats i och med corona 
och vi ska också få veta mer om det internationella arbete som pågår under coronakrisen. 

Gör det lätt att hitta Rednet!
Det är praktiskt att ha Rednet som en klickbar ikon på din mobiltelefon så du lätt hittar till 
Rednet. Här finns en guide i hur gör för att spara Rednet på din hemskärm. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007193077-Spara-Rednet-
p%C3%A5-din-hemsk%C3%A4rm-p%C3%A5-mobilen

Det här har vi gjort hittills i coronakrisen
Nu börjar vi på allvar se resultaten av det enormt fina 
arbete som gjorts, både med omställning och uppstart 
av nya insatser, för att möta humanitära behov under 
coronakrisen.

På Rednet får du en överblick över våra samlade 
insatser, om än inte heltäckande då alla insatser inte är 
inrapporterade. I rapporteringen framgår hur många 
insatser som gjorts, vad som gjorts, hur många som anmält sitt intresse att bli volontär,  
alla företag som engagerat sig och stött oss och mycket mer. Missa inte detta!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vara-coronainsatser-hittills/
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Corona pausar verksamheten men  
inte Eva och hennes grupp
Varje onsdag träffas en grupp i Pildammsparken i Malmö. Och de är inte vilka som helst,  
de är pausade rödakorsvärdar på akuten på Malmös största sjukhus. – Träffarna är något 
att se fram emot, säger frivilligledaren Eva Hellström.

Det började med att Eva och en annan frivilligledare en dag i början av våren satt och 
spånade tillsammans. De hade nyligen blivit stoppade från sina uppdrag som rödakorsvärdar 
på akuten på grund av riskerna med coronasmittan och pratade om att det skulle vara roligt 
att ändå fortsätta träffas. 

Träffarna följer samma mönster: först samlas de i parken, sedan blir det en promenad och 
till slut ett välförtjänt fika. Och det är uppskattat, flera av rödakorsvärdarna återkommer 
varje vecka. De som inte kan eller vill komma vet att de istället kan ringa till frivilligledarna 
för att prata en stund. 

Vårens avbrott kommer inte att påverka verksamheten i sig, tror Eva; rödakorsvärdarna  
har tack vare träffarna hållit ihop och hållits uppdaterade och fått gå utbildningar.  
Men de kommer att behöva rekrytera några nya då de antagligen kommer att ha tappat 
några rödakorsvärdar den dagen de väl får komma igång igen. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/corona-pausar-verksamheten-men-inte-eva- 
och-hennes-grupp/

Prata svenska online
Fyra kretsar i region Stockholm – Folkrättskretsen, Sollentuna, Sundbyberg och Södertälje 
stad – samverkar för att starta Prata svenska online, med stöd från tjänsteorganisationen. 
Fokus ligger på region Stockholm så här i början. Verksamheten är ett alternativ till 
Språkcaféer och Träna svenska/Språkverkstad under coronatider. Inledningsvis blir det i 
liten skala för att kunna utvecklas till fler dagar när rutinerna sitter och behoven är tydliga.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/prata-svenska-online/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/corona-pausar-verksamheten-men-inte-eva-och-hennes-grupp/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/corona-pausar-verksamheten-men-inte-eva-och-hennes-grupp/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/prata-svenska-online/
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Många samtal kommer till stödtelefonen
Den 25 mars öppnades en stödtelefon för att möta 
människors oro och länka till samhällsservice och säker 
information om coronapandemin. Den 26 juni hade  
1171 samtal tagits emot av våra 29 volontärer.

Många volontärer har snabbt och engagerat ställt om från 
sina ordinarie uppdrag för att genom telefonen kunna 
främja lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. En av 
dem är frivilligledaren Bengt Hellström i Folkrättskretsen, Stockholm.

– Jag fick förfrågan om att bemanna stödtelefonen eftersom vår verksamhet på förvaren 
ligger nere under covid-19. 

– De som brukar ringa är oftast äldre +70 år, men även oroliga medelålders, oftast kvinnor 
som behöver prata och som vi kan hjälpa med hänvisningar till vården eller kommunen med 
mera. Mest vill de prata om oftast stark oro och ensamhet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/manga-samtal-till-stodtelefonen/

Mobila mötescykeln rullar i Tynnered
I Tynnered i Göteborg finns frivilliga på plats i området 
två dagar i veckan och erbjuder samtalsstöd, fika och 
informationsspridning om coronapandemin.

Insatsen syftar till att möjliggöra möten utomhus för 
människor som upplever ökad isolering och oro med 
anledning av coronapandemin. Insatsen bedrevs tidigare 
med hjälp av en av de mobila mötesplatserna (skåpbil) 
och fokuserade mycket på informationsspridning. Inför sommaren söktes finansiering från 
Göteborgs Stad, och en lådcykel köptes då in för att kunna fortsätta med verksamheten, 
men med ett ökat fokus på att vara ett socialt sammanhang. Nu kan frivilliga cykla runt i 
området, och verksamheten blir både mer hållbar och anpassad till nuvarande behov.   

I socioekonomiskt utsatta områden där trångboddhet och generationsboenden är vanligt 
förekommande kan det vara svårt att ha sociala kontakter på ett tryggt sätt, och i Tynnered 
upplever många ökad oro och ensamhet. Frivilliga finns på plats i mötesplatsen och 
samtalar om oron och blir ett positivt sammanhang, med aktiviteter som fungerar under 
pandemin. 

Vill du läsa mer om hur Röda Korset jobbar i socioekonomiskt utsatta områden?

Läs om arbetet för socialt hållbara städer här. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/verksamhet-med-mobila-motescykeln-i-tynnered/
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Röda Korsets second hand i Västerhaninge  
har öppnat igen
Under våren har second hand-butiken i Västerhaninge hållits stängd. En känsla av oro och 
frustration har drabbat de frivilliga som varit tvungna att hålla sig isolerade i den minst sagt 
unika situation denna vår. Det har funnits oro om hyran, att hålla stängt och om att förlora 
tidigare frivilliga.

Liknande tankar och ängslan har hörts från flera kretsar. Den nya enheten för stöd till 
kretsar beslutade att ge stöd lokalt till en första krets. Rekrytering av nya frivilliga inleddes. 
En annons lades upp i ReachMee (Röda Korsets rekryteringsvektyg), kretsen ”lappade”  
i området och av ungefär 15 anmälda nappade fem.

En tid för introduktion bokades. Där fick de nya frivilliga lyssna på grunderna i  
Röda Korset, information om att vara frivillig, säkerhet, uppförandekod och hänvisning till 
kurser på nätet. Därefter gick vi till butiken, där ordförande och ytterligare en frivillig från 
kretsen tog emot och hade förberett en introduktion av själva butiken. 

På onsdagen före midsommar öppnade butiken i Västerhaninge igen och ansvariga i kretsen 
kan åter sova gott!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-second-hand-i-vasterhaninge-har-oppnat-igen/

Hemarbete uppskattas i Ljusdal-Järvsö
Många frivilliga som tillhör riskgrupper för coronasmitta 
har under våren tvingats avstå från många av sina rödakors-
uppdrag. I Ljusdal-Järvsö har hemarbete blivit ett sätt att 
kringgå detta.

Kommunens äldreomsorg har i samband med coronakrisen 
ett stort behov av visir, men det har varit svårt att få tag i. 
Kretsen fick därför under mars månad en förfrågan om de 
kunde tillverka visir. Overheadplast, skumgummilister och breda resårband köptes in lokalt 
och tillverkningen sattes igång. Arbetet har utförts dels i kretsens lokaler, dels hemma hos 
frivilliga som av olika skäl behövt befinna sig i karantän.

Kretsen har även under flera år varit medlemmar i handlarföreningen i Ljusdal centrum 
och dekorerar varje år föreningen Bokhandlargränd. I år var temat återbruk och bestod av 
girlanger och utsmyckningar tillbringade av återbrukat material. 

De båda projekten har tillsammans aktiverat ett tjugotal frivilliga som inte har kunnat delta 
i den vanliga verksamheten under pandemin.

– Äldreomsorgen i kommunen har varit väldigt tacksamma för de visir som producerats  
och vi hoppas att även Ljusdals invånare ska bli nöjda med årets dekorationer, säger  
Åsa Älander som är aktiv i kretsen.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/uppskattat- 
hemarbete-i-ljusdal-jarvso/
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Kontaktringarna bryter isoleringen
Kontaktringarna har funnits i Uppsalakretsen i mer än  
15 år och är en del av Röda Korsets ordinarie insatser för 
äldre personer i Uppsala. Verksamhetens gruppledare 
Gunilla Gålne berättar på Rednet om hur de kunnat 
fortsätta sitt viktiga arbete under coronakrisen.

– Jag samordnar och ser till att vi är fullbemannade i 
den här gruppen. Det innebär även att jag med jämna 
mellanrum rekryterar nya personer, och jag är också den  
som har hand om introduktion av nya klienter.

Tidigare utförde hon sitt uppdrag från kontoret men tycker att det går att göra det hemifrån.

– Den stora skillnaden nu är ju att frivilliga ringer hemifrån. Det har varit en omställning, 
men jag har fått med mig allihop och själva ringningen fungerar ungefär som vanligt. Det 
som är lite på den negativa sidan är att vi inte kan träffas i gruppen. Men jag håller kontakt 
med min grupp genom mejl eller telefon och de rapporterar till mig när de har utfört sina 
uppdrag.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kontaktringarna-bryter-isoleringen/

ICA & rosor stöttar Röda Korset
I sommar har ICA sålt rosbuketter där varje såld blomma 
stöttar Röda Korsets insatser mot corona.

Rosorna var Fairtrade-certifierade. Dessutom kunde man 
i vissa ICA-butiker köpa blommor till någon man inte 
känner. Blommorna levererades till personer i riskgrupper 
när de får sin beställning hemkörd.

Samarbetet med ICA och Apotek Hjärtat stärktes under 
våren. Omfattande kommunikationsinsats om samarbetet har gjorts. Information har gått ut 
via handlare och butikskanaler, ICA.se och artiklar, bland annat SvD Näringsliv och Dagens 
industri, artiklar i Buffé och en debattartikel.

På lokal nivå har också det viktiga samarbetet ökat mellan kretsarna och lokala ICA-
handlare och Apotek Hjärtat med mat- och läkemedelsleveranser till riskgrupper.

Tillsammans har vi gjort stor skillnad för många.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ica--rosor-stottar-roda-korset/

Fo
to

gr
af

: 
M

at
ild

a 
Lö

v
Fo

to
: 

Rö
da

 K
or

se
t

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kontaktringarna-bryter-isoleringen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ica--rosor-stottar-roda-korset/


7

Volvos volontärer ställer upp i kris
Under våren har många av våra verksamheter haft det tufft då många som är aktiva tillhör 
en riskgrupp och inte kunnat utföra sitt rödakorsuppdrag. Då har företagsvolontärer från 
bland annat Volvo kunnat ställa upp.

Under sin permittering har anställda inom Volvokoncernen som inte ingår i riskgrupper 
exempelvis gått Röda Korsets utbildningar i psykologisk första hjälpen och hjälpt till med 
att sätta ihop och bemanna informationstältet utanför Östra sjukhuset i Göteborg. Flera 
av Volvomedarbetarna har även varit aktiva i hemleveranser av matkassar till riskgrupper 
och digital läxhjälp till ensamkommande. Ytterligare en verksamhet som haft stor nytta av 
företagsvolontärerna är second hand-butikerna.

Volvo har även skänkt sjukvårdsmaterial som Röda Korset förmedlat genom det avtal med 
Socialstyrelsen som upprättades under våren.

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

Digital nätverksträff – så här kan det vara
En solig sommarkväll i början av juni möttes tjänstepersoner från den nya enheten för lokal 
och regional utveckling, enheten Kretssammangående, representanter från regionrådet samt 
frivilliga och förtroendevalda från kretsar i Stockholm, över nätet, i en digital nätverksträff. 
Oro, frustration och inspiration kunde ventileras.

Kvällen avslutades med dessa ord på vägen: Vi finns här för varandra. Vi hörs igen och 
om vi inte ses fysiskt på ett tag, kan vi ses över nätet eller bara ringa varandra. Kretsar, 
förtroendevalda, tjänstepersoner. Rödakorsare.

Ja, det var en kväll i juni, då när sommarn är som bäst, sammanfattar Annie Mohl, 
verksamhetsutvecklare.

Läs mer på Rednet om hur mötet gick till från början till slut.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-natverkstraff-en-kvall-i-juni/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/volvovolontarer/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-natverkstraff-en-kvall-i-juni/
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Civilsamhället är viktigt i tider  
av kris och nya behov
Läs debattartikeln om vikten av civilsamhället undertecknad Gunnar Ström, medlem i 
styrelsen i Forshagakretsen:

Bortglömt i diskussionen om Sveriges återhämtning är civilsamhällets framtid. Många av 
dem som bär upp civilsamhället är äldre och tillhör själva riskgruppen. Det här har gjort 
situationen för både organisationerna och dess medlemmar extremt tuff. Ändå har de 
funnits där under hela pandemin.

Röda Korset i Forshaga har bland annat handlat mat för personer i riskgrupper som inte 
själva kan handla i butiker, vi håller kontakt med medlemmar och frivilliga som känner 
ensamhet, vi har delat ut information på flera olika språk om hur man kan skydda sig 
mot coronaviruset. Sedan mitten av mars har vi handlat regelbundet åt över 25 personer i 
kommunen. Vi har flyttat ut vår egen butik och verksamhet varje lördag i tre månader för 
att ge så många som möjligt en chans att vara med och vi har program för dem som finns 
på äldreboendet i Forshaga på deras uteplats. Och ändå är Röda Korset bara en av många 
organisationer i Sveriges civilsamhälle.

Sverige hade varit betydligt sämre rustat inför krisen om det inte vore för civilsamhället. 

Läs hela artikeln: 
Debattartikeln som publicerades i Nya Wermlands-Tidningar är en replik på Ida Arnstedst 
debattartikel i Västerbottenskuriren; Civilsamhället bär upp samhället. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/civilsamhallet-ar-viktigt-i-tider-av-kris-och-nya-behov/

After school – ett lyckat projekt i Värmland
– Det bästa med After school är ungdomarnas gemenskap; 
att de får träffa ”gänget”, äta tillsammans och diskutera 
ämnen som alla har olika erfarenheter av och tankar  
kring, säger Olivia Mortensen, heltidsanställd projekt-
ledare för After school. Vid sin sida har hon Packiyarani  
”Rani” Thayaparan, som arbetar halvtid med projektet.

After school innebär att ensamkommande och nyanlända 
ungdomar i åldrarna 16 till 20 år träffas en kväll i veckan, lyssnar på en föreläsning, 
diskuterar och äter pizza tillsammans. På varje ort är en lokal cirkelledare ur målgruppen 
anställd för att ta ansvar för sammankomsten. Lokala rödakorsvolontärer hjälper också  
till att stötta cirkelledarna på plats.
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Projektet startade hösten 2018 i Kristinehamns kommun. Utformningen av projektet är nu 
anpassat till den rådande pandemin. Det ska bestå av olika sommaraktiviteter utomhus som 
minigolf, utflykter, orientering, ridning med mera. 

After school-föreläsningarna tar upp olika teman som psykisk ohälsa, våldsbejakande 
extremism, hbtq-frågor, skog och natur, hedersrelaterat våld och förtryck, yoga, hatbrott, 
krisberedskap och många andra ämnen. 

– De allra flesta varit väldigt nöjda, säger Olivia, och de ämnen som har tagits upp har  
i hög grad intresserat deltagarna.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/after-school--ett-lyckat-projekt-i-varmland/

Vi blev en större krets för att fortsätta driva 
verksamhet
Visst fanns det funderingar och farhågor, men med fokus 
på verksamhet blev tolv kretsar tillslut Falkenbergsbygdens 
rödakorskrets. 

– Kretsarna fick god hjälp av dåvarande regionråd som stöttade och 
hjälpte till. Sedan hade vi en revisionsbyrå som vi anlitade för att 
hjälpa till med ekonomin och likvidation av de tidigare kretsarna, 
berättar Monica Hansson, ordförande i Falkenbergsbygdens 
rödakorskrets. Det var ett jobb med få ihop en styrelse. Den 
nybildade styrelsen valdes från de tidigare kretsarna så att alla hade 
en ordinarie och en ersättare i den nya styrelsen.  

– Det var Falkenbergs, Gunnarps, Gällareds, Krogsereds, Köinges, Morups, Okomes, 
Skreas, Susedalens, Ullareds, Vessigebro-Ljungbys och Vinbergs rödakorskretsar som gick 
samman. Så tolv kretsar. 

– Huvudverksamheten är vår second hand, mötesplats Kupan. Den går bra, till och med nu 
i coronatider. Vi har också insamling, kaffe på äldreboenden, språkcafé och Första Hjälpen-
utbildning med mera. 

– Nu är det ju lite speciellt i coronatider. Vi har haft ett styrelsemöte och ett arbetsmöte  
där vi satt glest, utomhus. Det var lite svårt i början, vi funderade på hur det skulle gå,  
men det går. Vi har också ett samarbete, ordförandena emellan, med kretsarna i Halland.  
Så vi träffas tre fyra gånger per år och utbyter erfarenheter.  

Läs mer på Rednet om utmaningar och vinster med att gå samman som Monica Hansson 
beskriver det. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/falkenbergsbygdens-rodakorskrets/

Ska ni också gå samman med andra kretsar? För mer information om hur det går till se 
Kunskapsbanken. Ni kan också kontakta Falkenbergsbygdens rödakorskrets för tips och råd. 
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/after-school--ett-lyckat-projekt-i-varmland/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/falkenbergsbygdens-rodakorskrets/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-f%C3%B6r-kretsar-som-g%C3%A5r-samman
mailto:monicatoften@gmail.com
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Programmet för socialt hållbara städer  
– nu finns handbok
Vill er krets arbeta för förbättrad hälsa och ökad trygghet och delaktighet i 
socioekonomiskt utsatta områden?

Röda Korset har idag lokal närvaro i runt 25 områden som beskrivs som socioekonomiskt 
utsatta. Arbetet utgår från programmet för socialt hållbara städer som nu har kompletterats 
med en handbok som innehåller tips och råd kring hur kretsar kan omsätta programmet i 
praktiken.

Syftet med Röda Korsets arbete för socialt hållbara städer är att bidra till en ökad trygghet, 
delaktighet, förbättrad hälsa och ökad förmåga att förebygga och återhämta sig vid kris och 
oro. Du kan läsa mer i senaste numret av Röda Korset Magasin. 

Handboken, programmet och annat material hittar du här. 

Röda Korset har lanserat ny samlingssida  
om psykisk hälsa/ohälsa
2020 är inte ett vanligt år. Den pågående coronapandemin 
påverkar oss alla på olika sätt och påverkan kan leda till 
ökad oro, stress och psykiskt lidande med psykisk ohälsa 
som följd.

Svenska Röda Korset har nu lanserat en ny webbhubb 
med kunskap, råd och stöd för hur du kan ta hand om dig 
själv och andra i din närhet. Just nu är det mycket fokus på coronapandemin, men den är 
framtagen för att kunna finnas kvar över tid. Arbetet sker i ett projekt som finansieras av 
Folkhälsomyndigheten.

På hubben kommer du att finna psykopedagogisk information om stress, ångest och sorg, 
hjälp till självhjälp mm. Sidorna är uppbyggda med text som varvas med korta, animerade 
filmklipp och expertfilmer med kollegor som beskriver olika situationer samt olika vittnes-
mål från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Just nu är allt på svenska men 
förhoppningen är att kunna översätta vissa delar till andra språk i framtiden. Länken till 
sidan hittar du här.

https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
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https://www.rodakorset.se/engagera-dig/roda-korset-magasin/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
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Behandlingscenter för krigsskadade och 
torterade i Göteborg firade fem år
Måndagen den 1 juni firade medarbetare på RKC Göteborg 
sin femårsdag. Vi är det yngsta behandlingscentret av sex 
behandlingscenter i Sverige och med blicken i backspegeln 
kan vi konstatera att tiden har gått i ett rasande tempo.

Före 2015 hade Röda Korset länge arbetat tillsammans 
med Rosengrenska stiftelsen med vård för papperslösa 
i Göteborg. Det hade länge stått klart att resurserna inte räckte till. Under 2013 
inleddes samtal med Västra Götalandsregionen, vilka resulterade i ett idéburet offentligt 
samarbetsavtal med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder. Med en idéburen organisation 
och dess frivilliga insatser tillförs vården något som den offentliga hälso- och sjukvården 
inte kan tillgodose. Tack till alla frivilliga som bidragit!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rkc-gbg-fem-ar/

Röda Korset i insats efter explosionen i Beirut
Röda Korset är på plats efter den explosion som ödelade 
en stor del av Beirut där 6 000 människor skadades och 
över 200 omkom. Behoven av vård och mat är fortfarande 
enorma, samtidigt som man måste börja hantera de saker 
som kommer ta mycket lång tid, till exempel återuppbygga 
hem och hitta nya försörjningsmöjligheter. Hela 375 akuta 
medicinska team med 75 ambulanser från Libanesiska 
Röda Korset deltog i arbetet mot klockan för att rädda skadade. Libanesiska Röda Korset 
är en erfaren förening som har stor erfarenhet av arbete i krig och kris. 

Svenska Röda Korset startade en insamling.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-i-insats-efter-explosion-i-beirut/
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Nära en tredjedel av Bangladesh  
ligger under vatten
I Bangladesh är klimatförändringarna mycket påtagliga. Naturkatastrofer drabbar extra 
hårt då många människor lever i fattigdom. Just nu är behovet av hjälp akut på grund av 
stora översvämningar som lagt nästan en tredjedel av landet under vatten. Röda Korsets 
volontärer är på plats. Vårt förebyggande arbete och stora erfarenhet gör att vi nu kan 
rädda många liv och agera snabbt på plats där de akuta behoven är stora. Läs mer om vårt 
arbete, både akuta och förebyggande insatser, på plats i Bangladesh på rodakorset.se

Info om hur kretsar kan göra för att samla in pengar för att stötta arbetet i kriser och 
katastrofer finns i Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stora-hjalpbehov-i-bangladesh/

Sydkorea skänker munskydd till Röda Korset
Sydkoreas ambassadör Jeong-Kyu Lee besökte i somras Svenska 
Röda Korset för att överlämna en gåva på 1 500 munskydd. Gåvan 
är ett hedersbevis på 70 år av vänskap mellan Sverige och Sydkorea.

För Röda Korset symboliseras detta vänskapsband av vårt 
fältsjukhus i Pusan 1950–53 och vars nära 190 delegater med kort 
varsel ställde sig i humanitetens tjänst.

− Det koreanska folket minns med värme det som Sverige gjorde 
för att hjälpa vårt krigshärjade land, sade ambassadör Jeong-Kyu Lee när han  
överlämnade gåvan.

Ordförande Margareta Wahlström sätter stort värde på denna djupa relation med Sydkorea.

− Det är enastående att vår insats inte glöms bort. I och med detta fältsjukhus har Sverige 
en särställning i Sydkorea. Aldrig någonsin har vi varit så snabba med att skicka ut så 
många delegater för att hjälpa sårade och sjuka, sade Margareta Wahlström.

I höst hoppas hon kunna arrangera ett större seminarium om denna historiska hjälpinsats 
som fortsätter att göra avtryck i relationerna mellan Sverige och Sydkorea.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sydkorea-skanker-munskydd-till-roda-korset/
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https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/bangladesh/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152757-Insamling-Kris-och-katastrof
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stora-hjalpbehov-i-bangladesh/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sydkorea-skanker-munskydd-till-roda-korset/


13

75 år sedan atombomberna över Japan
Den 6 och 9 augusti var det 75 år sedan atombomberna över Hiroshima respektive 
Nagasaki som dödade över 200 000 civila. Japanska Röda Korset och Internationella 
rödakorskommittén (ICRC) var några av de första organisationerna att hjälpa de döende 
och skadade efter att bomberna fallit. Japanska Röda Korsets sjukhus i städerna behandlar 
fortfarande tusentals patienter för skador som uppkommit efter bomberna, det gäller både 
överlevande men också deras barn.

Den 6 augusti uppmärksammade Svenska Röda Korset, genom Margareta Wahlström, 
årsdagen genom att skriva en debattartikel tillsammans med representanter för den 
internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och för nationella föreningar, 
inklusive Japanska Röda Korset. Artikeln uppmanar stater att eliminera kärnvapen för att 
se till att kärnvapen aldrig används igen och publicerades i Svenska Dagbladet och flera 
internationella tidningar som Le Monde (Frankrike), Der Standard (Österrike), Avvenire 
(Italien), Irish Times (Irland), Aftenposten (Norge) och El País (Spanien).

Här kan du läsa artikeln: https://www.svd.se/karnvapen-far-aldrig-mer-anvandas

Här kan du läsa mer om kärnvapen och varför vi på Röda Korset kämpar för en värld fri från 
dem. https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/karnvapen--vad-ar-det/  

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/75-ar-sedan-atombomberna-over-japan/

Vi fortsätter försöka påverka Sveriges framtida 
migrationslagstiftning
Under sommaren har Sveriges framtida migrationspolitik debatterats livligt inom ramen 
för den parlamentariska kommitténs arbete. Bakgrunden till kommittén är att den tillfälliga 
lagen som trädde i kraft 2016 och förlängdes 2018 löper ut nästa sommar. Flera partier 
inklusive Socialdemokraterna har sagt att en återgång till ordinarie utlänningslag inte 
är tänkbar och därför måste ett nytt lagförslag tas fram. Kommittén har haft svårt att 
nå enighet och inte kommit fram till något heltäckande förslag. De skulle ha lämnat sitt 
betänkande till regeringen den 15 augusti, men det är försenat och väntas nu bli klart först  
i mitten av september. 

Vi fortsätter försöka påverka politikerna i riktning mot att Sveriges nya permanenta 
migrationslagstiftning blir human och rättssäker. Du hittar mer information om hur,  
vad och varför i Kunskapsbanken och på rodakorset.se 

OBS! Den 10 september anordnar vi ett seminarium om migrationspolitiken med 
riksdagsledamöterna från den parlamentariska kommittén. Håll utkik på hemsidan  
och Facebook för mer info!

https://www.svd.se/karnvapen-far-aldrig-mer-anvandas
https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/karnvapen--vad-ar-det/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009433357-Lokal-påverkan-familjeåterförening-och-Sveriges-nya-migrationslagstiftning-
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/migration-och-asylratt/
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Växjökretsen agerade för unga ensamkommande
Torsdagen den 27 augusti bjöd Växjökretsen in lokalmedia för att uppmärksamma den 
svåra situationen för ensamkommande unga och konsekvenserna av coronapandemin. 
Det resulterade i ett inslag i Sveriges Radio P4 Kronoberg (1 timme och 16 minuter 
in i sändningen) och en helsida i Smålandsposten. Johann Knigge, chef för nationella 
avdelningen på Svenska Röda Korset, besökte Växjö samma dag och kunde bidra med den 
nationella lägesbilden för ensamkommande unga. Grattis till en lyckad insats, Växjökretsen!

1 300 människor i Sverige saknar information 
om vad som hänt deras anhöriga
Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig konflikt 
och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 300 människor i Sverige information om vad 
som hänt nästan 5 000 anhöriga. 

Den 30 augusti inföll The International Day of the Disappeared, en dag för att hedra de 
människor som saknas samt deras anhöriga. Detta uppmärksammades med en intervju  
med generalsekreterare Martin Ärnlöv som publicerades i flertalet tidningar, däribland 
Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgsposten och Aftonbladet.

– Många av de här saknade personerna kommer aldrig att återfinnas och deras anhöriga 
kommer fortsatt tvingas leva i ovisshet. Vi vet att det är oerhört svårt att gå vidare när 
man inte vet vad som har hänt en älskad partner, barn bror eller syster. Det påverkar den 
psykiska hälsan och möjligheten att etablera sig i ett nytt land säger Martin Ärnlöv.

Second hand-kampanj sätter butikerna på 
kartan
Svenska Röda Korsets styrelse har beviljat medel för en kampanj som ska sätta alla våra 
second hand-butiker på kartan i höst. Reklambyrån har redan börjat jobba fram ett 
koncept. Den 19 oktober till 30 november så är det kampanjdags för en nationellt driven 
kampanj som kommer att synas i alla våra digitala kanaler och innebära att specifikt 
material tas fram för butikerna. Målet är att få fler att upptäcka och hitta till våra second 
hand-butiker och samtidigt hoppas vi att detta blir en välbehövlig energiinjektion för dem 
som inte vågat öppna igen eller till alla som har öppet men behöver fler kunder och givare. 

Även Världens barn planerar spännande aktiviteter för att lyfta second hand inom  
ramen av kampanjen.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-
Kampanjh%C3%B6sten-2020

https://sverigesradio.se/avsnitt/1573255
https://www.smp.se/vaxjo/corona-kan-stoppa-deras-mojlighet-att-fa-jobb-8993dfdb
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjh%C3%B6sten-2020
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjh%C3%B6sten-2020


15

Världens barn-insamling drar igång igen
Vårt profilprojekt i årets Världens barn-insamling fokuserar extra mycket på sanitet och 
trygghet för barn i Elfenbenskusten.

Den 3 oktober uppmanar vi alla second hand-butiker att skänka en dagskassa till Världens 
barn. Dock så har vi alla förståelse för att det är en speciell och ekonomiskt utmanade tid 
för många butiker efter coronavåren.  

Material finns att beställa på Världens Barns kampanjsida

Vecka 39 och 40 har vi förbundit oss att inte syssla med konkurrerande 
insamlingsverksamhet. Kom ihåg att pengar som skickas in till Världens barn också måste 
vara insamlade till Världens barn.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-
V%C3%A4rldens-Barn) 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varldens-barn-kampanj-2020/

Fotnot: 
Julkampanjen sker den 15 november till den 31 december. 
Julkampanjens ändamål kommer vara kris och katastrof. Konceptet är under utveckling 
och kommer att presenteras i mitten av september.

Läs mer om höstens kampanjer här: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjh%C3%B6sten-2020

Utbildningstillfälle Tradera – kom igång med 
försäljningen!
Våren och sommaren har varit starka för e-handeln. Den 22 september kl. 10 – 12 är det 
dags för er som är nya på Tradera, eller vill komma igång med försäljning på nätet.  
Ni kommer då att få möjlighet att lära er hur man skapar ett konto, lägger upp en annons, 
tips och tricks för en lyckad annons, hur man fraktar varan och mycket mer. Utbildningen 
sker digitalt via Teams.

Anmäl dig själv eller representant från din krets genom att skicka ett mejl till  
secondhand@redcross.se (med namn på person och namn på krets), så skickar vi ut  
länk till utbildningen.

OBS! 
Det finns nu profilerad tejp framtagen, som kan användas vid förpackning av paket.

https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=696a22b22cbe4325bdd
55f8cfe0d32bf&l=t&view=300&cat=%2FSecond%20Hand%2F%C3%96vrigt

https://start.varldensbarn.se/material-logotyp-annonser/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-V%C3%A4rldens-Barn
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-V%C3%A4rldens-Barn
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varldens-barn-kampanj-2020/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjh%C3%B6sten-2020
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=696a22b22cbe4325bdd55f8cfe0d32bf&l=t&view=300&cat=%2FSecond%20Hand%2F%C3%96vrigt
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=696a22b22cbe4325bdd55f8cfe0d32bf&l=t&view=300&cat=%2FSecond%20Hand%2F%C3%96vrigt
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Missa inte rödakors- och rödahalvmåne-
rörelsens digitala klimatkonferens
Den 9 – 10 september i år kommer att bli historiska dagar för  
hela rödakors- och halvmånerörelsen. Det är första gången ett 
digitalt event anordnas för hela rörelsen som endast fokuserar  
på klimatkrisen och dessutom är öppet för alla att delta på,  
helt kostnadsfritt.  

Syftet med Climate:Red, som klimatkonferensen kallas, är att 
skapa dialog och handling inför en av detta århundradets mest 
avgörande frågor. Klimatkrisen drabbar alla, överallt, och därför ska också alla kunna delta 
i diskussionerna. Konferensen är öppen för både rödakorsare som allmänhet, tar hänsyn till 
samtliga tidzoner och hålls på fyra språk; engelska, spanska, franska och arabiska. 

Ett flertal teman relaterat till klimatfrågan kommer lyftas fram såsom hälsa, resiliens, 
matsäkerhet, ungas perspektiv samt privata sektorns bidrag. Vad gör rödakors- och 
halvmånerörelsen för att agera på klimatkrisen, vad vi kan lära oss av andra och själva  
dela med oss av, samt vilka risker ser vi framåt i vår roll? 

Läs mer på Rednet om hur du kan anmäla dig och vilka seminarier som Svenska  
Röda Korset kommer att bidra med på konferensen! 

Nu finns ny ambassadörsrapport och 
uppdaterat hållbarhetsmaterial
Nu släpps ambassadörsrapporten för 2019 där du kan läsa om hållbarhetsambassadörernas 
arbete under hela det föregående året. I samband med lanseringen publiceras också ett 
uppdaterat arbetsmaterial.

I materialet står det om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och till materialet finns 
det checklistor med förslag på vad kretsar kan göra för att bli mer hållbara. De frivilliga 
hållbarhetsambassadörerna har sedan 2016 spridit kunskap om hållbar utveckling i sina 
regioner med hjälp av arbetsmaterialet i hållbar utveckling.

Som krets kan du själv ladda ned materialet och använda det tillsammans med styrelsen  
och frivilliga för att öka förståelsen i hur man som krets kan leva efter vår policy för  
hållbar utveckling. 

Naturligtvis kan vem som helst också ansöka om att bli hållbarhetsambassadör! 

Här hittar du rapporten. 
Och här finns det uppdaterade materialet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-ambassadorsrapport-och-uppdaterat-hallbarhetsmaterial/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/missa-inte-rodakors--och-rodahalvmanerorelsens-digitala-klimatkonferens/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005138117-H%C3%A5llbarhetsambassad%C3%B6rerna
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005136117-H%C3%A5llbarhetsmaterial-till-krets
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-ambassadorsrapport-och-uppdaterat-hallbarhetsmaterial/
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Aktuellt: Digital lunchföreläsning om kom mu-
nikationspåverkan och den humanitära rätten
”De senaste åren har begreppet påverkansoperationer nämnts allt oftare i nyhets-
rapporte ringen från olika konfliktområden. Begreppet omfattar bland annat spridande av 
osanningar för att skapa osäkerhet och skräck, kränkande uttalanden för att misskreditera 
personer samt olika sorters hot och uppmaningar att delta i militära operationer. 
Dessa typer av handlingar, som syftar till att genom kommunikation påverka personers 
uppfattningar och beteenden – så kallad kommunikationspåverkan – sker idag i alla 
typer av kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier, i radio och tv, genom 
myndighetsföreskrifter och genom direktkommunikation såsom offentliga tal eller samtal 
mellan personer.” 

Detta skriver Pontus Winther, forskare i folkrätt vid försvarshögskolan, i hans text i 
Svenska Röda Korsets årsbok i Internationell humanitär rätt (2019) som lanserades i våras. 

Är detta något som den internationella humanitära rätten – som kanske oftast förknippas 
med skydd mot fysiskt våld – kan skydda oss mot? Och i så fall, hur effektivt är det skyddet? 

Ta chansen att lära dig mer och ställa alla dina frågor på vår digitala lunchföreläsning  
med Pontus Winther! 

När:  Den 9 september, kl. 12.00 –12.45  
Var:  Föreläsningen hålls via Zoom – gå in via denna länk:  
 https://redcross-se.zoom.us/j/97920556529  (Meeting ID: 979 2055 6529)

PS. Håll utkik under hösten efter flera digitala lunchföreläsningar med några av dem som 
bidragit till vår årsbok Internationell humanitär rätt. Tillsvidare kan du också titta på 
filmen som gjordes i samband med lanseringen av årsboken för 2019 – den hittar du här!

Länk till årsboken: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/
fakta-och-standpunkter/rapporter/srk_arsboken-i-internationell-humanitar-ratt-2019.pdf 

Länk till filmen: https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/
arsbok-i-internationell-humanitar-ratt-2019/ 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-lunchforelasning-om-kommunikationspaverkan/

https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/srk_arsboken-i-internationell-humanitar-ratt-2019.pdf
https://redcross-se.zoom.us/j/97920556529
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/arsbok-i-internationell-humanitar-ratt-2019/
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/srk_arsboken-i-internationell-humanitar-ratt-2019.pdf
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/srk_arsboken-i-internationell-humanitar-ratt-2019.pdf
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/arsbok-i-internationell-humanitar-ratt-2019/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/arsbok-i-internationell-humanitar-ratt-2019/
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Dags för Kretskampen 2020 – tävla om nytt 
namn!
Den 19 oktober är det dags igen, för Kretskampen! På grund av rådande omständigheter 
har vi valt att göra en lite annorlunda version av Kretskampen i år. Vi fortsätter att 
följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och håller social distans så långt det går. Årets 
Kretskamp består av två delar och ni är välkomna att delta som krets, rödakorsgrupp eller 
förstahjälpen-grupp.  

Del 1: Fotokampen med temat ”Frivilliga – hoppet i en kris”. Vi vill som se vad ni har gjort 
i det rådande läget, oavsett vad det kan vara. OBS! Inget krav på minsta antalet personer 
i bilden på grund av social distansering.  Läs mer om hur du tar bilden och reglerna kring 
den och deadline på Rednet.

Del 2: Då planen är att Kretskampen ska anpassas för att bli mer inkluderande nu när 
vi både har kretsar, rödakorsgrupper och andra formationer behöver vi ett nytt namn på 
Kretskampen. Vi vill ha era bästa idéer tillsammans med en logga som symboliserar den 
nygamla tävlingen. Läs mer om detta och deadline på Rednet.

Utnämning av vinnare:  
Tävlingskommittén kommer efter den 19 oktober att sätta sig ned och utse en vinnare 
i vardera deltävling. Dessa kommer sedan att presenteras på Rednet. Ni hittar mer 
information på REDNET. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012440717

25 000 frivilliga gör skillnad – läs 
Kretsrapporten 2019! 
Under 2019 hade Svenska Röda Korset 25 000 frivilliga som 
tillsammans bidrog till att göra skillnad inom hälsa, vård, folkrätt, 
skydd, kris, katastrof och mycket mer. Nu finns en sammanställning 
av Kretsrapporten där du kan ta del av kretsarnas rapportering för 
verksamhetsåret 2019. 

I Kretsrapporten 2019 presenteras ett urval från underlaget som 
rapporterats in. För att se en enskild kretsrapport i sin helhet finns 
den att ladda ner och skriva ut i verktyget Frivillig.

Här kan du läsa Kretsrapporten 2019: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004473717-Kretsrapporten-
rapportering-av-kretsens-verksamhet

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012440717
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004473717-Kretsrapporten-rapportering-av-kretsens-verksamhet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004473717-Kretsrapporten-rapportering-av-kretsens-verksamhet
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Ta chansen att nominera till Röda Korsets 
styrelse – senast 1 oktober
På Rednet svarar Per Lindqvist, ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning,  
på fem frågor, bland annat om valberedningen, dess arbete och hur man kan påverka. 

– Sverige och hela världen kännetecknas i dag av flera stora och mycket aktuella 
frågeställningar där Röda Korsets värdegrund har en central och viktig roll. För att vi ska 
kunna fortsätta att agera och påverka i den rollen är det viktigt att vi har en kompetent 
och drivande styrelse. På Riksstämman i maj 2021 ska ny ordförande, styrelseledamöter 
och föreningsrevisorer för Svenska Röda Korset väljas. Valberedningen önskar att fler 
rödakorsare utnyttjar sin rätt och möjlighet att påverka detta val genom att nominera en 
eller flera personer senast den 1 oktober 2020. 

Som enskild medlem och som krets har du rätt att nominera en eller flera kandidater. 
Nomineringen skickar du till valberedningen@redcross.se. Förutom personens namn och 
kontaktuppgifter anger du om du nominerar personen till ordförande, styrelseledamot eller 
föreningsrevisor. Utöver detta behöver valberedningen en utförlig motivering till varför du 
tycker att den här personen är lämplig samt information om du har tillfrågat personen och 
om hen har accepterat nomineringen. 

Om du har frågor mejlar du valberedningen@redcross.se.  
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilka-ska-styra-svenska-roda-korset-efter-
riksstamman-2021/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilka-ska-styra-svenska-roda-korset-efter-riksstamman-2021/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilka-ska-styra-svenska-roda-korset-efter-riksstamman-2021/
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Stärk dina kunskaper om hur styrelsen leder 
en krets
Behöver er krets uppdatera kunskaperna om kretsledning, få rekryteringstips och råd kring 
hur ni håller engagemanget glödande i verksamheten? Höstens digitala föreläsningsserier 
ger också inspiration till hur ni genom grundprinciperna kan ta ledarskapet till nya nivåer.

Nu finns en digital föreläsningsserie om styrelsearbete, rekrytering och värderingar för 
förtroendevalda.

Kursen Att leda en krets genomfördes vid nio tillfällen under våren. Förtroendevalda från 
76 kretsar deltog. Efter deltagarnas önskemål om att kursen ska erbjudas kontinuerligt 
och kompletteras med fördjupning om grundprinciper, uppförandekoden och rekrytering, 
erbjuder vi nu under hösten en rad föreläsningsserier med entimmes moduler.

Fasta moduler som genomförs regelbundet 
• Att leda en krets 
• Att leda en krets – för kretsar med arbetsgivaransvar 
• Att rekrytera nya frivilliga 
• Att behålla frivilliga 
• Att leda utifrån grundprinciperna

Utöver dessa kommer även några kurstillfällen med fokus på valberedning, det digitala 
rekryteringsstödet ReachMee och tips inför kretsrapporteringen att erbjudas under hösten. 
Anmälan görs via kalendariet på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-forelasningsserie-om-styrelsearbete-rekrytering-
och-varderingar/

En plan för uppstart och fortsatt 
föreningsdemokrati är viktig
Vi ser två kritiska frågor som Svenska Röda Korsets styrelse behöver axla och besvara, 
skriver ledamöter av Regionråd Mitt.

Dels en fråga om hur man kommer att få kretsar, vars verksamhet legat vilande i över ett 
halvår, att den dag det är möjligt återuppta verksamheten, på nytt engagera sina frivilliga 
och medlemmar, och på så sätt återigen hindra och lindra mänskligt lidande. Dels en fråga 
om hur föreningsdemokratin kommer att påverkas. Ingen vet idag hur situationen med 
pandemin och restriktionerna ser ut i januari och februari, eller framåt nästa sommar för 
den delen. Trots det står såväl kretsstämmor, regionrådsval och Riksstämman 2021 relativt 
snart för dörren, och de närmar sig med stora kliv.

Detta skriver Urban Lindblom, ordförande för Regionråd Mitt, Linus Hagander, vice 
ordförande för Regionråd Mitt och Yvonne Arlestrand-Lundgren, sekreterare för 
Regionråd Mitt. Läs hela inlägget på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vikten-av-en-plan- 
for-uppstart-och-fortsatt-foreningsdemokrati/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006839378-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-leda-en-krets
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360010860117-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-leda-en-krets-f%C3%B6r-kretsar-med-arbetsgivaransvar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360010852577-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-rekrytera-nya-frivilliga
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360010952998-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-beh%C3%A5lla-frivilliga
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360010858537-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-leda-utifr%C3%A5n-grundprinciperna
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360011343477-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-rekrytera-via-ReachMee
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360011343477-Kurs-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-Att-rekrytera-via-ReachMee
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-forelasningsserie-om-styrelsearbete-rekrytering-och-varderingar/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-forelasningsserie-om-styrelsearbete-rekrytering-och-varderingar/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vikten-av-en-plan-for-uppstart-och-fortsatt-foreningsdemokrati/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vikten-av-en-plan-for-uppstart-och-fortsatt-foreningsdemokrati/
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Kassör eller revisor i kretsen? Bli del av 
bokslutsjouren 
Vi söker dig som har erfarenhet av kassör- eller revisorrollen och vill ge av din tid för att  
svara på frågor från kretskassörer i samband med bokslut 2020. Under perioden 25 januari 
till 5 mars 2021 har vi en telefonjour som förtroendevalda kan ringa till gällande EKS, 
samt årsbokslut 2020. Supporten innebär att du svarar på frågor om Röda Korsets 
ekonomiska regelverk, redovisnings- och bokslutsfrågor samt verksamhetsfrågor.  
Du sitter hemma, Röda Korset vidarekopplar journumret till ditt telefonnummer  
(ditt privata nummer lämnas inte ut). Röda Korsets intranät Rednet och egen dator med 
internetuppkoppling är en förutsättning. Kontakta Amna Maxe, 08-452 46 44,  
Amna.Maxe@redcross.se om du är intresserad. 

Läs mer: 
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-
kretsstyrelsen-bli-del-av-bokslutsjouren/

Uppdatera till rätt startår för din krets i Redy 
Under Riksstämman 2019 beslutades att uppdatera vårt register i Redy med korrekta 
uppgifter om när kretsarna startades. 1989 valde Svenska Röda Korset att övergå från 
fysisk hantering av register till ett digitalt system. Många kretsar gavs då 1989 som startår 
om det inte fanns dokumentation på startår för kretsarna. Fortfarande har över 500 
kretsar startdatum 1989-01-01 i Redy. Under Riksstämman 2019 beslutades att nollställa 
startdatumen och uppmana berörda kretsar att inkomma med startdatum, men eftersom 
systemet inte går att nollställa har vi valt att behålla de nuvarande startdatumen fram till 
dess att rätt år har lagts in. Ni kan själva se vilket startdatum som är registrerat i Redy, 
däremot kan ni inte uppdatera själva i Redy utan behöver kontakta Infoservice för detta. 
Mer informationen finns här Kunskapsbanken. 

För frågor och funderingar kring uppdateringen av startår kan ni kontakta Infoservice: 
0771-19 95 00 eller info@redcross.se 

Fyll lokala webbsidan med innehåll!
Som en del av projektet ”Ett Röda Korset på nätet” fortsätter arbetet med våra nya lokala 
webbsidor, tidigare kallade kommunhemsidorna. Snart kan kretsens webbredaktör börja 
fylla sidorna med innehåll.  Under september kommer det att vara möjligt att ta en titt på 
hur en startsida kommer att se ut. På de nya sidorna hämtas viss information om kretsen 
direkt från Redy – till exempel kretsens mejladress eller öppettider för second hand. Det är 
därför viktigt att kretsen själv säkerställer att informationen är uppdaterad. Passa gärna på 
att se över att kretsens webbredaktör är korrekt – eller passa på att rekrytera en ny! Om ni 
behöver hjälp hör ni av er till Infoservice. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/titta-pa-de- 
nya-lokala-webbsidorna

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-kretsstyrelsen-bli-del-av-bokslutsjouren/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-kretsstyrelsen-bli-del-av-bokslutsjouren/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006143217-Redy-Uppdatera-kretsens-start%C3%A5r-
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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Gå en webbkurs i höst 
Våra webbkurser når du när det själv passar dig bäst via mobil, dator eller platta på vår nya 
utbildningsportal. 

Under fliken Ny på Röda Korset i Katalogen hittar du som är ny i organisationen de kurser 
som alla rödakorsare bör gå oavsett roll. 

Kursutbudet uppdateras kontinuerligt så håll utkik efter nya kurser. Vi öppnade upp 
portalen den 1 april och över 1500 användare har varit inne och tagit del av våra kurser 
sedan dess.

Tryck på länken nedan för att registrera dig och komma direkt till portalen. Du börjar med 
kursen Introduktion till utbildningsportalen, sen hittar du fler kurser i Katalogen. 

Se hela vårt kursutbud här. https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
sections/360001491618-Kursutbud)

Mer information om webbkurserna här. https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
articles/360004133158 )

Direktlänk till utbildningsportalen och kursen Introduktion till utbildningsportalen här 
https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=sv
enska-roda-korsetef15c63e181c?vendor=svenska-roda-korset )

Genom Första hjälpen Online når vi människor 
med livsviktig kunskap!
I maj lanserade Svenska Röda Korset Första hjälpen Online – en livekurs på nätet! 
Lanseringen var en del i omställningen till att sprida kunskaper i första hjälpen till 
många även om vi inte kan ses fysiskt på samma sätt som vi är vana vid. Vi hade höga 
förhoppningar men var inte säkra på hur det skulle gå. Nu vet vi att det fungerar!

Sedan starten i maj och under sommaren har vi genomfört över 30 kurser i Första hjälpen 
Online riktade till allmänheten. Vi har utbildat över 550 deltagare i livsviktig kunskap under 
en period av året då vi normalt sett utbildar väldigt få. Genom att använda material som 
oftast finns hemma kan deltagare öva live tillsammans med en utbildare och ändå få en god 
kunskap om de praktiska handgreppen.

Vi ser i utvärderingarna att deltagarna tar till sig både kunskap och bygger upp ett mod att 
våga göra något när en olycka är framme. Det viktiga är att alla vågar göra någonting när 
det gäller att rädda ett liv!

Du når anmälningssidan via https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/privatpersoner-och-
ideella-foreningar/digital-kurs-i-forsta-hjalpen/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001491618-Kursutbud
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001491618-Kursutbud
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001491618-Kursutbud
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004133158
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004133158
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004133158
https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=svenska-roda-korsetef15c63e181c?vendor=svenska-roda-korset
https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=svenska-roda-korsetef15c63e181c?vendor=svenska-roda-korset
https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=svenska-roda-korsetef15c63e181c?vendor=svenska-roda-korset
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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Digital kurs: Introduktion – Att leda en 
krisinsats, torsdagar klockan 18–21
Varannan torsdag hela hösten har du som är med i 
Röda Korsets lokala krisberedskap chans att gå denna 
introduktion för att öka dina kunskaper och diskutera med 
kollegor runt om i landet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-mer-om-att-
leda-en-krisinsats/

https://rodakorset.eduportal.se/kurs/475142/course?subject
Id=0&categoryId=0&locationId=0&selectionType=0&coursePageNumber=1

Digital träff: Erfarenhetsutbyte – Att leda en 
krisinsats, den 17 september kl. 18–20
Välkommen att under två timmar ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra.  
Du behöver inte själv ha varit med i en krisinsats. Ta tillfället i akt och lär av varandra  
för att öka kretsens krisberedskap. 

https://rodakorset.eduportal.se/kurs/475145/course?subjectId=0&categoryId=0&locationId
=0&selectionType=0&coursePageNumber=1

Digitala nätverksträffar – lokal krisberedskap
En serie nätverksträffar för dig som har en roll i kretsens krisberedskap kommer att 
anordnas under hösten. Håll utkik på Rednet!

Fysisk kurs: Att leda en krisinsats, 21–22 
november i Sollentuna
Mot slutet av året hoppas vi kunna testa att åter genomföra en fysisk kurs. Notera datumen. 
Mer information kommer.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150717-Verksamhetsspecifik-
kurs-Att-leda-en-krisinsats 
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-mer-om-att-leda-en-krisinsats/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-mer-om-att-leda-en-krisinsats/
https://rodakorset.eduportal.se/kurs/475142/course?subjectId=0&categoryId=0&locationId=0&selectionType=0&coursePageNumber=1
https://rodakorset.eduportal.se/kurs/475142/course?subjectId=0&categoryId=0&locationId=0&selectionType=0&coursePageNumber=1
https://rodakorset.eduportal.se/kurs/475145/course?subjectId=0&categoryId=0&locationId=0&selectionType=0&coursePageNumber=1
https://rodakorset.eduportal.se/kurs/475145/course?subjectId=0&categoryId=0&locationId=0&selectionType=0&coursePageNumber=1
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150717-Verksamhetsspecifik-kurs-Att-leda-en-krisinsats
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150717-Verksamhetsspecifik-kurs-Att-leda-en-krisinsats
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Repetera grundprinciperna med kortfilmer  
och minikurs
Våra grundprinciper vägleder oss i arbetet och är ett användbart verktyg för olika typer av 
situationer – från ett lokalt dilemma till avvägningar vid stora internationella katastrofer. 
För att ha ordentlig koll på dem kan det vara bra att repetera dem då och då.

Våra sju grundprinciper – humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet,  
enhet och universalitet – är gemensamma för samtliga rödakors- och rödahalvmåneföreningar.

I höstas publicerades sju kortfilmer med fokus på personliga berättelser från rödakorsare 
om hur grundprinciperna vägleder dem i respektive rödakorsuppdrag. 

I minikursen kompletteras kortfilmerna med diskussionsfrågor till varje grundprincip.  
Varje diskussionsfråga kommenteras sedan ur tre perspektiv – ett allmänt, ett för styrelse 
och ett för frivilligledare.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/repetera-grundprinciperna-med-kortfilmer-och-
minikurs/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/grundprinciperna-starker-oss-i-vart-rodakorsarbete/

Uppdaterad webbutbildning i 
rödakorskunskap
Under rådande omständigheter är det extra viktigt att kunna erbjuda bra webbutbildningar. 
Den uppdaterade kursen i rödakorskunskap ger dig kunskap om vår organisation och de 
värderingar som är grunden för allt rödakorsarbete.

Just nu och ett tag framöver genomförs få fysiska kurser. Kunskapsinhämtning är dock 
fortsatt viktig och därför finns alternativ. Elin Andersson, frivillig i Stenstorpskretsen, 
genomför vanligtvis fysiska kurser i rödakorskunskap. Fram till dess att läget stabileras 
tipsar hon här om den uppdaterade webbutbildningen i rödakorskunskap som ger dig 
trygghet och förankring, vilken roll du än har inom Svenska Röda Korset. Kursen i 
rödakorskunskap, som är obligatorisk för alla rödakorsare, är dels ett första steg för dig 
som ska engagera dig inom Svenska Röda Korset men också en bra repetition för dig som 
varit aktiv ett tag.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/uppdaterad-webbutbildning-i-rodakorskunskap/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-V%C3%A5ra-sju-grundprinciper
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005542118-Grundkurs-Minikurs-om-grundprinciperna
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/repetera-grundprinciperna-med-kortfilmer-och-minikurs/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/repetera-grundprinciperna-med-kortfilmer-och-minikurs/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/grundprinciperna-starker-oss-i-vart-rodakorsarbete/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150537-Grundkurs-R%C3%B6dakorskunskap
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/uppdaterad-webbutbildning-i-rodakorskunskap/
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Kolla länsstyrelsers hemsidor!
Vi vill uppmärksamma kretsar om att hålla ögonen öppna på sina respektive länsstyrelsers 
hemsidor. Där aviseras om olika medel att söka, till exempel TIA-medel (tidiga insatser för 
asylsökande). Den andra utlysningen för i år stänger den 10 september. 

Vi vill också påminna alla kretsar om att se över om de har sina hyrda lokaler registrerade 
via vår gruppförsäkring. Anmäl till info@redcross.se 

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


