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Varje dag blir ljusare och våren har både kommit och gått en gång – som det skall vara. Men snart 
är den här på allvar. Det har varit ett långt år med coronapandemin och många ser fram emot 
en lättnad genom vaccinationer. Och många kretsar har anmält att de ställer upp och stödjer 
vaccinationskampanjer praktiskt. Jag har en stor förhoppning, nämligen att alla de energiska och 
viktiga 70+ som är en så viktig del i mycket frivilligt arbete i kretsar runt om i landet, skall känna  
sig motiverade och välkomna att återvända till kretsarnas arbete!

En av vårens viktigaste uppgifter är att förbereda – och för många av er kanske delta i – vår 
Riksstämma. Kanske skall ett tema för denna Riksstämma vara: ”Skydda medmänskligheten  
– och dess symbol det röda korset och röda halvmånen”. 

I år är det 10 år sedan kriget i Syrien bröt ut. 10 år av förstörelse av människors liv, av deras tillgångar, 
och av socialt sammanhang. Även om vi inte nås varje dag längre av nyheter om bombningar och död, 
så förblir våldet vardag. Landets ekonomi är slagen i spillror och miljontals flyktingar kan inte och 
vågar inte återvända till sina hem. Vi får inte glömma att allt detta pågår och att vi kan lindra 

Varför tar jag upp detta? Det är med detta som bakgrund som gäller när vi ses på vår Riksstämma.  
Det är Riksstämman som bestämmer hur Svenska Röda Korset skall arbeta och hur vi skall skydda 
och utveckla vår medmänsklighet och vårt emblem som dess symbol. Vad kan ni göra inför stämman?

Jo, läs igenom motionerna för i år. Där finns viktiga förslag om hållbarhet, om migration och om 
vårt föreningsarbete bland annat. En viktig punkt är att vi gör en deltidsuppföljning av Strategisk 
inriktning 2020 –2023 för att stämma av hur vi lyckas genomföra besluten från Riksstämman 2019. 
Var med och påverka genom att se till att er kommun utser riksstämmoombud. Vi saknar ännu 
många ombud, så det kräver kraftsamling. Genom ombuden påverkar ni stämmans resultat. Delta i 
de tillfällen när styrelsen bjuder in till ”Framtidskvällar” – digitalt förstås. Alla kan delta. Organisera 
gemensamma informationskvällar – kanske med flera kretsar. Ert regionråd kommer att organisera 
informationsmöten både som utbildning för ombuden men också om frågorna som ligger på agendan. 
Och slutligen, eftersom vår Riksstämma 2021 kommer att vara digital, så kan även ni som inte är 
ombud delta och följa stämmans arbete.

Tack för allt ert arbete och för att ni håller ut och håller i!

Kretsnytt  
mars 2021

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Kära rödakorsvänner,
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Valberedningen har lagt förslag på ny styrelse 
för Svenska Röda Korset
Svenska Röda Korsets valberedning har presenterat 
sitt förslag till styrelse och föreningsrevisorer, som 
Riksstämman kommer att ta beslut om i maj.

Till ny ordförande för Svenska Röda Korset föreslås  
Anna Hägg-Sjöquist. Valberedningen föreslår även  
tre nya ledamöter och två föreningsrevisorer.

Valberedningen har arbetat aktivt med att utvärdera 
befintliga förtroendevalda på av Riksstämman tillsatta positioner och att hitta nya 
tillgångar till styrelse och föreningsrevision. Valberedningen har också tagit fram ett förslag 
på lämpliga personer att leda stämman.

Anna Hägg-Sjöquist växte upp i Dalsland och engagerade sig i Ungdomens Röda Kors, 
och har senare i livet också varit frivillig inom Sudanesiska Röda Korset. Anna lämnar 
sitt nuvarande jobb som generalsekreterare i Svenska FN-förbundet för möjligheten att 
”komma hem” till Röda Korset och ta ordförandeklubban.

– Röda Korset behövs kanske mer än någonsin för att möta de stora, globala utmaningar 
vi står inför och bistå alla som drabbas eller hamnar i utanförskap. Jag är djupt imponerad 
över det arbete Röda Korset gör och känner glädje och stolthet över möjligheten att få bidra 
till Röda Korsets angelägna arbete, säger Anna Hägg-Sjöquist.

Tre nyval presenteras inför stämman och dessa är Fadi Barakat från Malmö, Kari Isomaa 
från Tvärred och Amanda Jackson från Stockholm. Dessa anser valberedningen kan tillföra 
strategiskt höjd, mångfaldsarbete och goda erfarenheter från internationellt rödakorsarbete.

Läs närmare presentationer av de nya kandidaterna i Valberedningens förslag i 
Kunskapsbanken

Sju ledamöter föreslås till omval: Martina Bruzelius, Birgit Hansson, Emma Knaggård 
Wendt, Johan Norell Bergendahl, Ingegerd Palmér, Angelica Rage och Johan Sohlberg.

Läs mer om sittande styrelsen på www.rodakorset.se 

Margareta Wahlström, Kristina Ljungros, Gabriel Rappe och Katarina Struwe Orleifson 
har avböjt omval.

Läs mer om valberedningens förslag och kandidater till föreningsrevisorer samt 
stämmopresidum https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nomineringar-till-roda-korsets-
styrelse/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017782757-Valberedningens-f%C3%B6rslag
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017782757-Valberedningens-f%C3%B6rslag
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nomineringar-till-roda-korsets-styrelse/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nomineringar-till-roda-korsets-styrelse/
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Vad tänker du om framtidens Röda Kors?
Dagens samhälle och vår omvärld är i ständig förändring och det påverkar oss som 
organisation på många olika sätt. Går det att förbereda sig på det vi inte vet? Och vilka 
behöver Röda Korset vara för att på bästa sätt vara beredda att möta det som händer långt 
fram i tiden?

Den 16 mars bjuder Svenska Röda Korsets styrelse in till en Framtidskväll.  
En kväll för inspiration och reflektion. Men frågan om framtiden stannar förstås inte där. 
Med Riksstämman i sikte kommer frågan att fortsätta diskuteras på olika sätt ändå fram  
till sommaren. 

Oavsett om du är riksstämmoombud eller inte kan du följa de fortsatta framtidssamtalen 
om Röda Korset även under riksstämmoveckan. Läs mer på Rednet om riksstämmoveckans 
upplägg. Du kan också se webbsändningen från i januari där vi bland annat pratar om de 
anpassningar vi gjort med tanke på corona. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hur-paverkar-framtiden-roda-korset-som-organisation/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-
riksst%C3%A4mmohandlingar

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378

Solveig Haugen är ombud på Riksstämman
Hur är det att vara ombud? Vi har fått en intervju med  
Solveig Haugen som är kassör i Ytterhogdal Rödakorskrets.

Att vara ombud på Riksstämman, vad innebär det?  
Hur skulle du beskriva det? 

– Att ta med sig kunskaper hem till kretsarna i kommunen.  
Att dela med sig på möten med kretsar och samverkansråd.  
Att vara väl förberedd när man kommer till Riksstämman så att 
man ”hänger med” på det som händer där.

Som ombud representerar man medlemmarna i sin krets. Vad gjorde du, eller vad har du för 
tips, för att få synpunkter från din krets kring riksstämmohandlingarna så att du vet hur du 
ska representera dem under stämman? 

– Det är bra om man berättat om vilka motioner och andra ärenden som berör oss hemma i 
kretsen. Då kan man få värdefulla synpunkter som man kan ta med sig till stämman.

Läs hela intervjun på Rednet!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ombud/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hur-paverkar-framtiden-roda-korset-som-organisation/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar


4

Samlade nyheter kring Riksstämman
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/riksstamma/

Sammangående på G!
Riksstämman 2019 beslutade att det i framtiden ska finnas 
en krets i varje kommun, därför är vi just nu mitt i en process 
av ett sammangående. Motala, Tjällmo-Godegård och 
Borensbergskretsen kommer från och med detta år att gå 
samman till Röda Korset Motala. Senare kommer även kretsen 
Ekebyborna-Ask att haka på i processen.

Så det är spännande tider nu med förändringar för oss alla! 

Vägen till att bli vaccineringsstödjare
För dig som frivillig erbjuds nu en gemensam introduktion 
som ordnas digitalt varje måndag.

Vaccineringen mot covid-19 har startat i hela landet  
och många kretsar förbereder sig för att hjälpa till. 

På ett par orter har de frivilliga redan börjat, då för att 
hjälpa till när personalen inom vård och omsorg vaccineras. 
På bilden ser du Elly Branhammar, vaccineringsstödjare 
från Dalby rödakorskrets, som stöttar när hemtjänstpersonal blir vaccinerade.

Men för de allra flesta börjar vaccineringsinsatsen senare i vår när allmänheten ska 
vaccineras. I dagsläget pågår en dialog med drygt hälften av landets sjukvårdsregioner, 
och även om regionernas planer inte är helt färdiga än så står det klart att vårt stöd är 
efterfrågat. När en förfrågan från en region når Röda Korsets infoservice, informeras de 
aktuella kretsarna som bestämmer om eventuell insats. Om en inte fått någon förfrågan 
men gärna vill bistå, kan man ta egen kontakt med regionen eller lokala vårdcentraler.

För kretsar som vill hjälpa till finns det stöd att få. Regelbundet ordnas möjligheter 
till erfarenhetsutbyte mellan kretsar som planerar eller funderar på att göra en insats. 
För frivilliga, vaccineringsstödjare som vi valt att kalla frivilliguppdraget, ordnas en 
introduktion för vaccineringsstödjare varje måndag klockan 17–18.

Checklistor för såväl kretsen i kontakt med sjukvården, för de frivilliga samt avtalsmall med 
sjukvården finns samlat i Kunskapsbanken – Stöd vid vaccinationer. I rekryteringsverktyget 
ReachMee finns en färdig mall för att annonsera efter vaccineringsstödjare som kan 
anpassas efter lokala förutsättningar.

Välkommen att kontakta infoservice om du har fler frågor.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vagen-till-att-bli-vaccineringsstodjare/
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https://rodakorset.eduportal.se/kurs/488552/course
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017067558-St%C3%B6d-vid-vaccinationer-Corona
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Lidingö rödakorskrets stöttar vaccinationsarbetet
Rödakorskretsen på Lidingö fick tidigt förfrågan från staden om de kunde hjälpa till vid 
vaccineringarna av vård- och omsorgspersonal, som startade i januari.

Kretsen ombads agera som komplement till personalen, eftersom vaccinationen äger rum 
i deras lokaler. Lidingö stads personal var tacksamma om frivilliga kunde fylla luckor i 
bemanningen några lördagar och vardagar, vilket kretsen ställde sig positiv till. 

Mer information och stödmaterial finns i Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lidingo-rodakorskrets-stottar-vaccinationsarbetet/

Samarbetet som förenar Rinkeby och 
Skärholmen under coronapandemin
Som en konsekvens av pandemin hade Rödakorshuset i Skärholmen ett behov av att 
ställa om sin verksamhet för att kunna fortsätta erbjuda en varm måltid till behövande 
människor. Tack vare en nära dialog mellan verksamheten, den lokala kretsen och R 
öda Korsets företagsenhet kunde en lösning hittas som gav dubbel medmänsklig effekt.

Genom vår samarbetspartner Electrolux Food Foundation kunde en varm och nyttig 
måltid erbjudas till många i Skärholmen. Maten var tillagad av kvinnor som deltagit i ett 
utbildningsprogram med fokus på hållbar matlagning på Yalla Rinkeby. Electrolux Food 
Foundation stödjer också detta program som främjar integration och sysselsättning för 
utlandsfödda kvinnor. Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/samarbetet-som-forenar-rinkeby-och-skarholmen-
under-coronapandemin/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017067558-St%C3%B6d-vid-vaccinationer-Corona
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/samarbetet-som-forenar-rinkeby-och-skarholmen-under-coronapandemin/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/samarbetet-som-forenar-rinkeby-och-skarholmen-under-coronapandemin/


6

Alla drabbas inte lika av coronapandemin
Den som lever i en utsatt situation innan en kris tenderar att drabbas hårdare när krisen 
väl slår till. Röda Korset arbetar för att åtgärder och insatser under coronapandemin ska 
anpassas för att alla ska kunna nås av dem. Här är två exempel på hur Röda Korset synts 
kring detta den senaste tiden. 

Den nionde mars släpptes en rapport från den Internationella rödakors- och röda 
halvmånerörelsen som slår fast att flyktingar, asylsökande och andra migranter drabbats 
oproportionerligt hårt av coronapandemin. Svenska Röda Korset är en av åtta nationella 
föreningar som bidragit in i rapporten som bygger på statistik och intervjuer med fler än 
3 200 migranter. Läs mer om rapporten på Rednet och själva rapporten på hemsidan.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/manniskan-i-krisen--en-ny-rodakorsrapport/

Den andra mars skrev Martin Ärnlöv tillsammans med generalsekreterarna för 
Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Sveriges Stadsmissioner en debattartikel i 
Västerbottenskuriren om hur ensamkommande unga som omfattas av gymnasielagen 
påverkats av coronapandemin. Texten finns att läsa på Röda Korsets hemsida. Läs mer 
om de föreslagna förändringarna i nya gymnasielagen och Röda Korsets arbete med 
ensamkommande barn och unga. 

Martin Ärnlöv skriver debattartikel om 
ensamkommande unga under pandemin
Den andra mars skrev Martin Ärnlöv tillsammans med generalsekreterarna för 
Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Sveriges Stadsmissioner en debattartikel i 
Västerbottenskuriren om hur ensamkommande unga som omfattas av gymnasielagen 
påverkats av coronapandemin. Texten finns att läsa på Röda Korsets hemsida. 

För den som omfattas av gymnasielagen gäller det att inom sex månader få en anställning 
om minst två år. Den ökande arbetslösheten i pandemins spår har avsevärt försämrat 
möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden – inte minst för att möjligheten till 
praktik inom många sektorer begränsats. 

För dessa ungdomar betyder arbetslösheten att de efter mer än fem år kommer att utvisas 
från Sverige till sina ursprungsländer. För många betyder det Afghanistan, ett av de länder  
i världen som EU:s asylbyrå (EASO) klassar som dödligast för civila.

Under 2020 har 34 rödakorskretsar bedrivit verksamhet för över 3 000 ensamkommande 
barn och unga i nästan 170 olika lokala verksamheter. Detta möjliggjordes av insatser 
från över 700 volontärer. Verksamheterna bedrivs i hög omfattning i samverkan med 
externa aktörer, det handlar om kommuner, studieförbund, nätverk, församlingar, skolor 
och myndigheter. Även Röda Korsets Ungdomsförbund har omfattande verksamhet för 
ensamkommande barn och unga. 

Läs mer 

Förändringarna i nya gymnasielagen
Röda Korsets arbete med ensamkommande barn och unga
Tvångsutvisningar till Afghanistan

https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/debattartiklar/en-langsiktig-losning-till-sist/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617-F%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-Nya-Gymnasielagen-mars-2021-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004014778-Om-ensamkommande-barn-och-unga
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004014778-Om-ensamkommande-barn-och-unga
https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/debattartiklar/en-langsiktig-losning-till-sist/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617-F%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-Nya-Gymnasielagen-mars-2021-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004014778-Om-ensamkommande-barn-och-unga
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/standpunkter/tvangsutvisningar-till-afghanistan/
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Samlade nyheter om corona-viruset
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/coronavirus/

Anmäl din krets och delta i Vårkampanjen 2021
Nu är det snart dags för vårkampanj som vi i år driver från 
slutet av april till och med Mors dag den 30 maj. Konceptet 
är under framtagande men vi vet att temat kommer beröra 
mammor.

Målet för kampanjen är lokal insamling och att 
förhoppningsvis hitta nya corona-möjliga aktiviteter  
som vi hoppas alla vill vara med på.

Anmäl din krets till att delta i Vårkampanjen snarast! De 100 första som fyller i formuläret 
i länken nedan får ett kampanjkit skickat till sig och förbinder sig samtidigt till att aktivera 
insamling under vårkampanjen. Sista anmälningsdag är 31 mars.

Bössbanderoller, bösskyltar, fler affischer, annonser till sociala medier och till lokal press 
samt allt annat kampanjmaterial kommer att finnas för utskrift och/eller beställning i 
Föreningsbutiken. Trycket betalas av tjänstepersonsorganisationen, portot betalas av 
beställaren.

Länk för anmälan till Vårkampanjen

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/kretskampanj/

Passa också på att planera era aktiviteter under året genom att följa vår gemensamma 
kampanjplanering för Lokal insamling och Second hand.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjer-2021  
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Insamlingstips: infoblad som sammanfattar 
Årsappellens insamlingsändamål 
Ibland blir vi rödakorsare ombedda att ge kort information 
av insamlingsändamålen som vi gemensamt samlar in till. 
Det kan handla om att vi ska skriva en text till en lokal 
aktivitet, ett kort föredrag i olika sammanslutningar, en 
presentation av ändamål inför ett tänkbart företag som 
är intresserade av att gynna vår organisation eller annat. 
I kunskapsbanken finns framtaget ett eller flera infoblad 
per ändamål som kan tjäna som underlag i ditt arbete. Du 
hittar dem i bilagedelen på samlingssidorna nedan. Lycka till!

Folkrätt och skydd

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153017-Insamling-
Folkr%C3%A4tt-och-skydd

Hela Röda Korset

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152277-Insamling-Hela-
R%C3%B6da-Korset

Hälsa och vård

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003145298-Insamling-
H%C3%A4lsa-och-v%C3%A5rd

Kris och katastrof

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152757-Insamling-Kris-och-
katastrof

Nöjda läsare av Röda Korset Magasin
Vårt magasin levererar fortsatt väl mot önskade mål! Det visare vår läsarundersökning 
som nu är avslutad. Bland annat fick vi veta att hela 82 procent av läsare som är både 
månadsgivare och medlemmar tycker att magasinet ökar kunskapen om Röda Korsets 
arbete och att 71  procent i samma grupp anser sig stärkta i sin vilja att skänka pengar till 
Röda Korset. Önskemål om utveckling handlar bland annat om ännu mer transparens om 
vart pengarna går och att få ta del av positiva resultat. Nu ska vi grotta vidare i svaren, 
analysera och utveckla så att ni även i fortsättningen tycker att vi gör en bra tidning. Stort 
tack för all värdefull input.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153017-Insamling-Folkr%C3%A4tt-och-skydd
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153017-Insamling-Folkr%C3%A4tt-och-skydd
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152277-Insamling-Hela-R%C3%B6da-Korset
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152277-Insamling-Hela-R%C3%B6da-Korset
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003145298-Insamling-H%C3%A4lsa-och-v%C3%A5rd
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003145298-Insamling-H%C3%A4lsa-och-v%C3%A5rd
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152757-Insamling-Kris-och-katastrof
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152757-Insamling-Kris-och-katastrof
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Dags att skriva en lokal krisberedskapsplan? 
Ny mall finns ute nu!
Vi ska snabbt kunna agera när krisen inträffar men snabbhet kräver planering. 

En lokal krisberedskapsplan ger kretsen/kretsar i samverkan stöd och riktning i hur  
vi kan agera i händelse av en kris. För att underlätta skrivandet av en sådan plan finns  
det en mall att använda. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-mall-for-den-lokala-krisberedskapslanen/

Människan i krisen – en ny rödakorsrapport
Svenska Röda Korset har de senaste åren identifierat brister i samhällets förmåga att stödja 
och ta hand om personer som drabbas vid allvarliga kriser – och i synnerhet de som redan i 
vardagen befinner sig i utsatthet.

Bland annat saknar socialtjänsten en tydlig roll i det svenska krisberedskapssystemet. 

Om detta och om andra förbättringsområden i Sveriges krisberedskap kan du läsa i 
Röda Korsets nya rapport ”Människan i krisen – ett humanitärt perspektiv på Sveriges 
krisberedskapssystem”.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/manniskan-i-krisen--en-ny-rodakorsrapport

Våga agera! Gå introduktionen till  
”Att leda en krisinsats”
Under tre timmar en kväll eller helg får du och rödakorsare från andra kretsar möjlighet att 
lära mer om och diskutera lokal krisberedskap.

Introduktionen är en obligatorisk förberedelse för dig som vill gå ”Att leda en krisinsats”. 
Läs mer om innehåll och anmälningsvillkor här. I vår erbjuds sex introduktionstillfällen. 
Välkommen med din anmälan! 

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/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
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Ny kurs för kretsar som behöver krisstödjare 
till akuta händelser
Som ett led i att stärka det lokala krisberedskapsarbetet har en ny kurs,  
”Att bli krisstödjare”, nu tagits fram.

Kursen erbjuds kretsar inom Svenska Röda Korset som enligt sin lokala krisberedskapsplan 
vill ha frivilliga med en utbildad och övad förmåga att ge krisstöd till människor vid akuta 
händelser. 

Den kan genomföras på två sätt - fysiskt under två dagar eller digitalt vid tre tillfällen.  
Till följd av coronapandemin genomförs kursen enbart digitalt första halvåret 2021. 

Läs mer på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-kurs-for-kretsar-som-behover-krisstodjare-till-akuta-
handelser/

och här är länken till kursen:

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018045637

Nya riktlinjer för lärande beskriver vår 
gemensamma utbildningstrappa
De nya riktlinjerna för lärande och kompetensutveckling är 
till för alla som har läraktiviteter i Svenska Röda Korset.

Den stora nyheten i riktlinjerna är att vi nu har en 
gemensam, grundläggande utbildningstrappa för alla 
rödakorsare – frivilliga, förtroendevalda, anställda och 
delegater. Utbildningstrappan beskriver vilka utbildningar 
som är obligatoriska för alla rödakorsare och vilka 
ytterligare utbildningar som gäller för olika roller och uppdrag.

De obligatoriska kurserna är Rödakorskunskap, Uppförandekoden, Att vara frivillig,  
Att mötas i vardag och kris (inklusive psykologisk första hjälpen), Första hjälpen/Hjärt-  
och Lungräddning och Säkerhetsutbildningen, som vi håller på att ta fram just nu.

Du hittar kurserna i Kunskapsbanken – Om utbildningar och kurser

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nya-riktlinjer-for-larande/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-kurs-for-kretsar-som-behover-krisstodjare-till-akuta-handelser/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-kurs-for-kretsar-som-behover-krisstodjare-till-akuta-handelser/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018045637
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006695138-Om-utbildning-och-kurser
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nya-riktlinjer-for-larande/
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Första hjälpen-appen uppdateras med 
livsviktig kunskap
Uppdateringarna handlar om utökade instruktioner 
om skallskador, information om covid-19 och utökade 
avsnitt med frågor & svar.

Vår digitala resa fortsätter på många sätt. Genom vår 
förstahjälpen-app är livräddande kunskap tillgänglig 
hela tiden. Appen har funnits i flera år och laddats ner 
av hundratusentals användare, den mest nedladdade inom området.

Nu har vi gjort en omfattande uppdatering av innehållet. Har du inte redan laddat ner 
appen så hittar du den på AppStore eller Google Play, sök på Första hjälpen. Uppmana 
gärna andra att också ladda ner och ta del av informationen i vår förstahjälpen-app!  
Har du någon fråga eller tips på förbättring maila utbildning@redcross.se.

Mer information om första hjälpen finns på rodakorset.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/livsviktig-kunskap-med-forsta-hjalpen-app/

Lär dig om krigets lagar i vår nya webbkurs!
Krigets lagar syftar till att minska mänskligt lidande i 
väpnade konflikter. Nu finns en interaktiv webbkurs där 
alla kan lära sig vad som gäller på ett enkelt sätt.

Krigets lagar kallas också den internationella 
humanitära rätten. Den sätter gränser för hur militär 
och väpnade grupper får kriga. Nu får du chansen att 
öka din kunskap, och att sprida den till andra!

Kursen innehåller enkla filmer och övningar. Den är öppen för alla. Sprid gärna 
informationen till intresserade. Kursen tar cirka 40 minuter att göra. Texten är lättläst.  
Allt tal finns textat som tillval.

Kursen finns på vår digitala lärplattform Learnster. Sprid gärna information om kursen, 
som finns här:

https://www.rodakorset.se/kurs-krigets-lagar

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-om-krigets-lagar-i-var-nya-webbkurs/

https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/
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Fortbilda dig i frågor om migration och  
anti-diskriminering! 
Läs en distanskurs på Röda Korsets folkhögskola. 

Agera utan att diskriminera – för dig som vill få verktyg för att arbeta aktivt med 
bemötande och antidiskriminering. Vilka konsekvenser får en mer utbredd rasism? Hur kan 
vi arbeta för ett mer inkluderande samhälle? Kursen är på kvartsfart (25 procent) under en 
termin. Många kombinerar den med arbete eller andra studier. 

Migration & Social hållbarhet – för dig som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling 
och fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi jobbar både 
teoretiskt och praktiskt och skapar kontakter och nätverkar med organisationer inom fältet.

Kursen är en halvtidskurs som löper över ett läsår. 

 Läs mer om skolan och alla våra kurser på vår hemsida. Sista ansökningsdag 15 april 

 

Föreläsning om vithetsnormer
Vad menas med vithetsnormen, och hur hänger den ihop med de samhällsstrukturer, 
makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm?

Vi samtalar om vardagsrasism och hur kommer den till uttryck. Vad är svenskhet och vem 
får kalla sig svensk? Vad betyder den segregation som gör att människor med olika etnisk 
och ekonomisk bakgrund möts allt mindre? Med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums 
forskning och praktik diskuterar vi hur skillnadstänkandet ser ut i dagens Sverige och vad 
vi alla kan göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och 
jämlikt samhälle.

Datum och tid: 16 mars 2021 klockan 11:00 –12:00

Föreläsningen riktar sig till frivilliga, förtroendevalda och tjänstepersoner liksom alla röda 
korsare som är intresserade av ämnet och hålls via Teams: Klicka här för att delta i mötet. 

https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/distanskurser/agera-utan-att-diskriminera/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/distanskurser/migration/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQyNWNjNmYtYWNjMi00OWVhLTllNDItZGRiYWQ1MTg5ODc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262043f0b-c72b-4efa-8055-8e4fc3f4cca1%22%2c%22Oid%22%3a%2271fec6c2-0893-4380-96f7-e82f476b64c5%22%7d
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Påverka framtiden! Plugga på Röda Korsets 
folkhögskola i Stockholm 
Nu kan du söka till våra ettåriga kurser som börjar i augusti. 

Klimatomställning i teori och praktik 

Genus & mänskliga rättigheter 

Dokumentärfilmsutbildning 

Med Röda Korsets grundprinciper som bas lär du dig om vår tids stora utmaningar 
tillsammans med dina kurskamrater. Alla kurserna är på heltid och undervisningen  
sker på skolan (under förutsättning att coronapandemin tillåter det). 

Läs mer om skolan och alla våra kurser på vår hemsida Sista ansökningsdag 15 april.

Syrien: 10 år av krig, 10 år av stöd
Kriget i Syrien har pågått i ofattbara 10 år. Under mars kommunicerar vi brett i våra 
kanaler för att skapa engagemang och samla in pengar till stöd för människor som lever 
mitt i kriget – eller på flykt därifrån. Sprid budskapet!

Allt sedan kriget startade har Svenska Röda Korset, tillsammans med bland andra  
Syriska Röda Halvmånen, arbetat för att rädda liv och hjälpa människor att överleva.

Några siffror på stödet 2020:

• 1 miljon människor fick matpaket.

• 10 miljoner fick rent vatten.

• 77 000 människor fick varje månad paket med basvaror för att kunna laga mat.

Lär dig mer om kriget i Syrien och vägen mot fred här – vi har bland annat publicerat ett 
fullmatat reportage på rodakorset.se.

https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/klimatomstallning/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/genus/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/dokumentarfilm/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/syrien/kriget-i-syrien/
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Till stöd för Röda Korsets akuta hjälpinsats i 
Myanmar
Den senaste tidens utveckling i Myanmar där antalet  
våldsamma incidenter ökar är djupt oroande. Internatio-
nella rödakorskommittén (ICRC) vädjar nu till alla i 
Myanmar om återhållsamhet och om full respekt och 
skydd för sjukvårdspersonal och fordon samt byggnader 
som kliniker och sjukhus, då det är avgörande att skadade 
får tillgång till sjukvård.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/till-stod-for-roda-korsets-akuta-hjalpinsats-i-myanmar/

Hög tid att agera – Sudan är redan hårt 
drabbat av klimatkrisen
Klimatkrisen är inte något som kanske händer i framtiden, den är verklighet redan  
idag. Sudan, som under förra året drabbades av landets värsta översvämningar någonsin,  
är ett tydligt exempel på det.

”De äldsta säger att de aldrig har sett översvämningar som de här. Jag tror att det är 
klimatförändringarna. Det brukade aldrig regna mer än två eller tre månader här,  
fram tills för några år sedan.” Det säger Sallah Adeen Mahjoub, Sudan

Översvämningarna i Sudan drabbade över 870 000 människor. I en video berättar  
bland andra vår landrepresentant Natalie Groom om läget och vad Röda Korset gör.  
Se filmen på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hog-tid-att-agera---sudan-ar-redan-hart-drabbat-av-
klimatkrisen/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hog-tid-att-agera---sudan-ar-redan-hart-drabbat-av-klimatkrisen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/hog-tid-att-agera---sudan-ar-redan-hart-drabbat-av-klimatkrisen/
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GLOW Red uppmärksammade Internationella 
kvinnodagen
Den 8 mars inföll det den internationella kvinnodagen och det uppmärksammade  
GLOW Red med webbinarium om ledarskap under coronapandemin och fler berättelser  
om kvinnligt ledarskap inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

GLOW Red är ett nätverk för kvinnliga ledare inom den internationella rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen som jobbar för att öka andelen kvinnor på ledande positioner 
inom rörelsen. Nätverket bildades år 2018, efter att den Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationen (Federationen) valt en ny styrelse. Endast fyra av 29 var kvinnor. 
Vår ordförande Margareta Wahlström bjöd därför in 30 kvinnliga ledare från olika delar 
av rörelsen. Idag har GLOW Red mer än 250 medlemmar från över 100 olika nationella 
föreningar.

Läs mer på Rednet.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/glow-red-uppmarksammar-internationella-
kvinnodagen/

Vårt samlade globala arbete
Kartan visar alla de länder, förutom Sverige, där vi 
tillsammans har bidragit med stöd under 2020.

Det har varit ett intensivt år och det ser vi inte minst 
på den här kartan som visar hur vi både svarat upp vid 
akuta katastrofer och bidragit till att stärka den lokala 
kapaciteten för att möta människors humanitära behov. 

Vi är världens största katastroforganisation och med  
12 miljoner frivilliga i 192 länder i världen kan vi ofta vara först på plats när katastrofer 
sker. Vi arbetar också för att stärka den lokala motståndskraften för att stå bättre rustade 
för kommande katastrofer.

Det finansiella stödet har framförallt gått genom Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefederationens katastroffond (DREF) för något mindre kriser och till 
katastrofappeller som avser de större insatserna. 

Till varje katastrofappell som vi på Svenska Röda Korset har bidragit till har vi också 
använt bidrag från egna insamlade medel. I flera av dessa insatser har vi också bidragit med 
tekniskt stöd, utrustning och experter på plats. 

De lite mer mörkt gråmarkerade länderna illustrerar länder där vi har långsiktiga 
partnerskap med våra systerföreningar. Dessa länder är några av världens allra mest utsatta 
och krisdrabbade länder, i enhetlighet med vår ambition att förhindra och lindra mänskligt 
lidande och nå de människor som befinner i störst utsatthet.

Läs mer om de länder vi arbetar i på rodakorset.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/glow-red-uppmarksammar-internationella-kvinnodagen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/glow-red-uppmarksammar-internationella-kvinnodagen/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/
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Dokumentär berättar om en av våra största 
insatser
När kriget bröt ut mellan Nord- och Sydkorea år 1950 
skickade Sverige, under Röda Korsets flagg, ett fältsjukhus 
till Sydkorea. Fältsjukhuset upprättades bara några mil 
från krigsfronten och under det tre år långa kriget kom det 
att bemannas av nära 1200 delegater, vilket gör det till en 
av de största insatserna i Svenska Röda Korsets historia.

Se dokumentären på SVT om fältsjukhuset där makalösa 
medmänniskor gjorde en oförglömlig insats och knöt vänskapsband

Bilder från Vita bussarna och Lübeck-
detachementet nu tillgängliga i Mediabanken
Svenska Röda Korset genomförde två uppmärksammade 
räddningsaktioner i slutet av andra världskriget. 
Under våren 1945 räddades mellan 15 500 –17 000 
koncentrationslägerfångar och civila genom Vita buss-
aktionen. Denna genomfördes i samarbete med Danmark. 
I juni – juli fördes 9 273 före detta lägerfångar från 
Bergen-Belsen till Sverige via hamnen i Lübeck. Aktionen 
benämns Lübeckdetachement, och genomfördes på 
begäran av UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). 

De digitala bilderna från båda dessa aktioner finns nu tillgängliga för alla i Mediabanken. 
Många bilder har dessutom kompletterats med mer information. De flesta bilderna 
har fri användning, men för några krävs det tillstånd. Detta är i så fall angett under 
Användarvillkor.

Läs mer:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bilder-fran-vita-bussarna-och-lubeckdetachementet-nu-
tillgangliga-i-mediabanken/
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https://www.svtplay.se/video/29493928/svenskarna-i-koreakriget?info=visa
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bilder-fran-vita-bussarna-och-lubeckdetachementet-nu-tillgangliga-i-mediabanken/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bilder-fran-vita-bussarna-och-lubeckdetachementet-nu-tillgangliga-i-mediabanken/
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2021 börjar vi klimatkompensera
Enligt vår policy för hållbar utveckling ska vi vara en 
klimatmedveten organisation och aktivt verka för att mins-
ka vår klimatpåverkan med 10 procent per år och anställd.

År 2019 minskade vi klimatpåverkan med 28 procent 
mer per anställd jämfört med 2018. Vi kommer fortsätta 
att arbeta för att minska klimatpåverkan men som en 
kompletterande åtgärd börjar vi 2021 klimatkompensera. 
Klimatkompensation handlar om att betala för minskade 
utsläpp någon annanstans, motsvarande de utsläpp som man själv står för.

Under 2020 gjordes en upphandling där en kravspecifikation togs fram med kriterier 
kopplade till just marknaden för klimatkompensation. Flera projekt presenterades och valet 
föll på dem som bäst kunde svara upp till vår kravspecifikation och hade bra referenser, två 
parter med projekt i två olika världsdelar:

Vi skogen (som vi även har samarbete med i Uganda) – Agroforesty där trädplantering 
ingår och som utgår från småskaliga bönders behov med målet att skapa bättre 
livsförsörjning. Projektet är certifierat av VSC och drivs runt Victoriasjön i Afrika.

Zero Mission – energieffektiva spisar i Indien som är certifierade enligt Fairtrade Climate 
Standard och Gold Standard. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/2021-borjar-vi-klimatkompensera/

Vi har minskat vår klimatpåverkan med  
72 procent 2020
Vi har mätt vår klimatpåverkan sedan 2014 och i den beräkningen ingår papper,  
energi och transporter. Under det här speciella året ser vi en minskning utan like. 

År 2017 utgjorde 98 procent av vår klimatpåverkan flygresor.  
Vi gjorde det året 4 536 flygresor och vårt klimatavtryck var 1 611 ton CO2e. 

Sedan dess har vi jobbat aktivt med att minska vårt flygande. År 2019 gav detta resultat och 
vi minskade vår klimatpåverkan med 25 procent totalt och 28 procent per anställd. 

När pandemin kom så satte det stopp för en stor del av vårt resande. Vi har fått vänja oss 
vid att arbeta på distans och utföra vårt humanitära arbete i digitala mötesrum. Det har 
givit positiva resultat gällande vår klimatpåverkan. År 2020 minskade vi klimatpåverkan per 
anställd och totalt med 72 procent! Vi gjorde 683 flygresor och hade ett klimatavtryck på 
347 ton CO2e. Detta innebär att vi har gått från 3,9 ton per anställd till 0,78! Vi ligger alltså 
mer än väl i linje med vår målsättning. 

Nu när vi vet att vi kan fortsätta vårt humanitära arbete utan att flyga till så stor del är 
det viktigt att vi inte ”går tillbaka till det normala”. Det digitala arbetssättet är här för att 
stanna och vi blir ständigt bättre på det. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-har-minskat-var- 
klimatpaverkan-med-72-2020/
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https://viskogen.se/klimatkompensation/
https://verra.org/project/vcs-program/
https://zeromission.se/projects/effektiva-spisar-fairtrade-climate-standard-gold-standard/
https://www.goldstandard.org/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-har-minskat-var-klimatpaverkan-med-72-2020/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-har-minskat-var-klimatpaverkan-med-72-2020/
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Second hand i Nacka vann Svenska Designpriset
Vår second hand pop-up i Nacka vann årets Svenska 
Designpris i kategorin event/visual merchandising. 
Motiveringen löd:

För ett tydligt och inbjudande koncept som skapar känslan 
av värme och hopp om en bättre värld. En upplevelse som 
får en att reflektera över sina egna vanor och vår tillvaro.

Se alla vinnare av Svenska Designpriset 2021

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/second-hand-i-nacka-vann-arets-designpris/

Nytt med Tradera
Från och med 3 mars behövs inte längre kampanjkod anges för varje annons kretsen 
publicerar på Tradera. 

Alla kretsar som redan är anslutna kommer automatiskt att anslutas till vår gemensamma 
sida, men nya butiker som nu ansluter kommer däremot att behöva registrera sig som en 
av Röda Korsets second hand-butiker. Har du frågor eller vill er butik komma igång med 
Tradera kontakta martina.bozic@redcross.se

Röda Korsets butik på Tradera finner du här:
https://www.tradera.com/campaign/rodakorset?sortBy=MostBids

Swedbank Pay höjer avgift
Swedbank Pay höjer avgiften för inlösen för korttransaktioner under 2021.  
Kretsar/butiker som berörs har eller kommer att informeras i brev.

Infoservice har kopia på brevet och det kan skickas till krets mot begäran.

Missa inte Röda rummet den 22 april
Varmt välkommen till Röda Korsets egen webbsändning Röda rummet som du kan se via 
intranätet Rednet (går både att se live och i efterhand). Den 22 april går nästa Röda rummet 
av stapeln. 

Titta live på: http://livecast.se/redcross/rodarummet/

Titta i efterhand på: Röda Rummet – Kunskapsbanken (rodakorset.se)
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https://designpriset.se/vinnare
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/second-hand-i-nacka-vann-arets-designpris/
https://www.tradera.com/campaign/rodakorset?sortBy=MostBids
http://livecast.se/redcross/rodarummet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-Rummet
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26 000 frivilliga gör skillnad – Läs kretsarnas 
verksamhetsrapportering 2020! 
Under 2020 hade Svenska Röda Korset 26 000 frivilliga 
som tillsammans bidrog till att göra skillnad. Året 2020 
har inneburit stora förändringar för många kretsar. 
Verksamheter har bedrivits, ställts om och pausats. 
Samtidigt har helt nya verksamheter initierats för att 
möta behoven i pandemins spår. 

Situationen med Corona fortsätter i högsta grad påverka oss och det finns ett fortsatt behov 
av att löpande samla in och kommunicera om det viktiga arbete som bedrivs, ställs om men 
också pausas. 

Under 2021 skickas därför en månadsvis enkät till alla kretsar som du kan läsa mer om här. 

Läs mer på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsarnas-verksamhetsrapportering/ 

Inspireras och öka dina föreningskunskaper
Passa på att fräscha upp dina kunskaper om hur styrelsen leder en krets. Få tips på 
planering och genomförande av en rekrytering till kretsens verksamheter och hur 
engagemanget hålls vid liv. 

Låt grundprinciperna vägleda dig i ditt ledarskap.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/inspireras-och-oka-dina-foreningskunskaper/ 

Med humanitet som drivkraft
I en artikelserie presenterar vi varje grundprincip och de 
frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En röst. 
Först ut är Humanitet och Giséle Singbo.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gisele-singbo-har-
humaniteten-som-drivkraft/ 
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/inspireras-och-oka-dina-foreningskunskaper/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gisele-singbo-har-humaniteten-som-drivkraft/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gisele-singbo-har-humaniteten-som-drivkraft/
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Inspiration till ett hållbart frivilligengagemang
Vad kan vara viktigt för dig, för gruppen och att tänka 
på när man har gjort en insats? Under hösten har vi 
producerat fyra filmer med olika teman kring frivillighet. 

De kan användas i utbildningar, som diskussionsunderlag 
och inspiration. Du hittar filmerna här!

Inspiration till ett hållbart frivilligengagemang – 
Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Läs rapporten om barnperspektivet inom vårt 
arbete med hälsa och vård
Tillsammans med Röda Korsets Högskola har vi utvärderat våra behandlingscenter för 
krigsskadade och torterade utifrån ett barn- och barnrättsperspektiv. Resultatet från 
utvärderingen visar att barnrättsarbetet belyses men behöver bli mycket mer heltäckande 
och att den vuxne patienten övervägande är i fokus.

Att fokusområdet blev barnperspektivet var dels med tanke på den satsning vi gjort på att 
utveckla både stöd- och behandlingsverksamhet för barn och barn som anhöriga, dels för 
att barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020.

Vill du läsa mer om resultatet och utvärderingen i sin helhet?

Läs hela rapporten här.

Läs mer i artikeln nedan.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rapport-om-barnperspektivet-inom-vart-arbete-med-
halsa-och-vard/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018038058-Inspiration-till-ett-h%C3%A5llbart-frivilligengagemang-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018038058-Inspiration-till-ett-h%C3%A5llbart-frivilligengagemang-
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-3756
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Vi bidrar till ny socialtjänstlag
I inledde regeringen en översyn av socialtjänst lagen och 
socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg  
var ansvarig för utredningen och betänkandet  
”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”  
presenterades 26 augusti 2020. 

Johanna Saunders, som är tematisk rådgivare i socialrätt 
hos oss på Röda Korset, satt med i referensgruppen till 
utredningen. Johanna har även ansvarat för vårt remissvar. Det som ska hända nu är  
att alla remissvar ska gås igenom, sedan lägger regeringen ett lagförslag, och sedan ska det 
röstas i riksdagen. 

– Vi hoppas såklart att det kommer att leda till en socialtjänst som verkligen är mer 
inkluderande, förebyggande, lättillgänglig och som har ett starkare skydd för barn, men det 
som då måste till är också mer resurser till socialtjänsten, säger Johanna Saunders.

Läs hela remissvaret på rodakorset.se

Läs hela intervjun med Johanna på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-bidrar-till-ny-socialtjanstlag/

Behöver du veta mer om migrationsrätt, asyl 
och familjeåterförening?
Våra jurister bjuder nu in till öppen frågestund om migrationsrätt. Under sensommaren/
hösten erbjuder vi också en utbildning om den nya migrationslagen. Frivilliga, förtroende - 
valda och kretsanställda kan då ställa frågor om bland annat asyl och familjeåter förening, 
till exempel vad som krävs för ett verkställighetshinder eller hur familjeåterförenings-
processen går till. Är du intresserad av att komma på öppen frågestund kontakta 
utlanningsratt@redcross.se.

Den 20 juli 2021 kommer en ny migrationslagstiftning att börja gälla i Sverige. I den 
pågående lagstiftningsprocessen föreslås bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska 
bli huvudregel, att kraven för att senare få permanent uppehållstillstånd ska skärpas, att 
humanitära skäl åter ska aktualiseras och att försörjningskravet vid familjeåterförening ska 
bli permanent. De flesta rödakorsare som möter asylsökande kommer att få frågor om den 
nya lagen och därför planerar vi nu för en utbildning för dig som är frivillig, förtroendevald 
eller kretsanställd. Är du intresserad av utbildning i den kommande migrationslagen 
kontakta utlanningsratt@redcross.se för mer information.

Fotnot: Migrationsrådgivningen har öppet onsdagar kl. 09:00 –12:00, telefon 020-415 000.
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https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/remissvar/framtidens-socialtjanst-hallbar-socialtjanst/
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Sparare i Swedbank Humanfond bidrog med 
783 000 kr under 2020
Stödet från spararna är viktigt och används där behoven är 
som störst i Sverige och världen.

Humanfonden har stöttat oss i många år och samarbetet 
fortsätter framåt.

Swedbank Humanfond är en Svanenmärkt avgiftsfri 
aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. 
Humanfonden är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar 
för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Som sparare i fonden avstår 
man två procent av sitt sparande till förmån för en valfri ideell organisation.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bidrag-fran-swedbank-humanfond/

Få hjälp av yrkeskunniga hos Veteranpoolen
Nu kan kretsen kontakta Veteranpoolen och beställa allt 
från hantverkare och elektriker till redovisningsekonomer  
– på timmar, deltid eller heltid. 

Veteranpoolen har kontor på 49 orter i Sverige och är 
arbetsgivare för pensionärer som vill fortsätta arbeta för att 
de kan och vill. Läs mer på Veteranpoolens hemsida och 
kontaktuppgifter hittar du bland Svenska Röda Korsets 
upphandlade leverantörer. 

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
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https://veteranpoolen.se/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003760378-V%C3%A5ra-avtalade-leverant%C3%B6rer

