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Kära rödakorsvänner,
Nu förbereder vi inför jul! I var och vartannat fönster lyser en julstjärna inbjudande. Vi tänder ljus,
pyntar och förbereder allt godis och all mat. Det är en högtid för många av oss att se fram emot i kylan
och mörkret. Men långt ifrån alla har ett varmt och skönt hem eller en gemenskap att dela de stundande
helgerna med. På väg inför att handla julmaten möter vi uteliggaren som tagit sin tillflykt till parkbänken.
Vid återvinningen står flickor och huttrar och hoppas på att någon skall lämna något värmande. Under
den frostiga bron sitter ett par unga män tätt samman i ett försök att hålla värmen. I ett mörkt kök sitter
den äldre, ensamma kvinnan och tittar tomt ut över gården i hopp om att få se något hända.
Förra lördagen möttes ledamöter i regionråden och i vår styrelse för att utbyta erfarenheter och tips om
hur Röda Korset kan bistå människor som saknar tak över huvudet, kläder, mat men också trygghet
och glädje. Vi fick höra om frivilliga som planerar julmåltider, delar ut julblommor, erbjuder checkar
att köpa kläder med i second hand-butiken, arrangerar utflykter och danskurser för unga män. Vi fick
höra om mobila soppkök som rullar på kalla gator av frivilliga. Om hur frivilliga bakar bullar och bröd
för att bjuda på. Hur man i samverkan med andra aktörer som sociala myndigheter, organisationer och
trossamfund har hittat lösningar för att tillsammans bistå medmänniskor.
I Skärholmen, en förort till Stockholm, finns Rödakorshuset, som är öppet för alla. Här kan man få
duscha, äta varm mat, tvätta sina kläder, ladda sin mobil eller låna en dator. Här har man nyligen startat
en så kallad ”mansgrupp” för papperslösa/asylsökande liknande den redan populära ”kvinnogruppen”.
Under hösten arrangerade kvinnogruppen utflykt till blåbärsskogen. I slutet av november arrangerade
mansgruppen en uppskattad bowlingkväll.
Om du och din krets vill få fler tips och förslag så kontakta gärna ert regionråd eller gå in på Rednet.
På Rednet finns Svenska Röda Korsets riktlinjer för materiellt bistånd som kan vägleda dig om du är
osäker på hur kretsen kan bistå med till exempel kläder. Men riktlinjer i all ära – bästa vägledningen
finns nog att finna i våra grundprinciper. Vårt humanitära uppdrag är att lindra och förhindra lidande
med respekt för varje människas värde. Kort sagt att möta medmänniskor med medmänsklighet!
Det gör vi tillsammans! Varje dag – i Sverige och i världen!

Foto: Marie Sparréus

Ett varmt TACK till alla frivilliga för året som gått och med önskan om en riktigt god jul!

Rödakorshälsningar,
Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande i
Svenska Röda Korset
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Föreningsfrågor

I raketfart framåt med Förening 2.0
– är du redo för take off?
Förening 2.0 är en extrasatsning på föreningsutveckling och kretsstöd
för att skapa de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra
den strategiska inriktningen.
Det Förening 2.0 fokuserar på är både utifrån vad som står i den
Strategiska inriktningen 2020–2023, vad vi lärt oss den första tiden i
strategiperioden (som dessutom har påverkats och kommer fortsätta
påverkas av en global pandemi), men också utifrån uppmärksammade
behov och frågetecken som lyfts från frivilliga och förtroendevalda längs vägen.
Vill du veta mer om Förening 2.0? Läs mer på Rednet!
Just nu händer bland annat detta i Förening 2.0:
Digital delaktighet - hur gör vi det? Anmäl ditt intresse att bidra i arbetet
Utveckling av digitala verktyg för krets och frivilliga

Lördagen den 16 oktober firade Rättvik-Boda-Ore
rödakorskrets sitt 100-årsjubileum på Kulturhuset i Rättvik.
Ordförande Marianne Wennström hälsade välkommen och
berättade om kretsens utveckling under de hundra år som gått
– en utveckling som många av gästerna varit en viktig del av.
Verksamheten har under årens lopp förändrats och anpassats
till samhällets utveckling. I början handlade det mycket om
att stödja och hjälpa de mindre bemedlade i samhället. Det upphörde när socialtjänstlagen trädde
i kraft 1967. Med tiden byggdes också ett förråd av hjälpmedel upp för att kunna lånas ut till
behövande vid sjukdom, till exempel sängar, sängkläder, potthinkar, förbandsmaterial. Detta
avvecklades när landstingen inrättade hjälpmedelscentraler.
Under många år var klädinsamlingar en stor del av verksamheten och när flyktingkrisen kom
2015 var kretsen sammanhållande i den resursgrupp som samordnade alla frivilliga insatser
i Rättvik. Dagens verksamhet består av insamling av medel genom lotterier och försäljning
av sådant som medlemmarna samlat in eller tillverkat. Pengarna går dels till utflykter,
rullstolspromenader, musikunderhållning och olika sammankomster för kommunens äldre,
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100-årsjubileum för rödakorskretsen
Rättvik-Boda-Ore

Till innehållsförteckningen

där man kan träffas under trivsamma former, samt även för att stödja Röda Korsets
internationella katastrofarbete.
Svenska Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist pratade därefter om det internationella
arbetet och de utmaningar som väntar i framtiden. De största utmaningarna i dag är hotet mot
klimatet, pandemin och de pågående krigen.
Mot slutet spelade bland annat Boda spelmanslag.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rattvik--boda--ore-rodakorskrets--firade-sitt-100-arsjubileum-pa-kulturhuset-i-rattvik/

Viktigt att veta om kommande EKS
I januari skickas länken ut för ekonomisk sammanställning (EKS) 2021. EKS kommer att
rapporteras i samma verktyg och på samma sätt som förra gången. Kretsar rapporterar EKS via
länken som mejlas till kassör, likvidator och ordförande i kretsen i början av januari 2022.
Vänligen se till att kontaktuppgifter är uppdaterade i Redy så att informationen kommer
fram till rätt personer. Uppdatera uppgifterna själva i Redy, eller ta kontakt med Infoservice per
telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se vid behov av support.
Det råder minimala förändringar i EKS 2021: Vi gör en omplacering i verksamhetskoder:
Verksamhetskod 510-Second Hand Café ändrar namnat till 510-Mötesplats/ Second Hand Café
flyttas från verksamhetsområde Krisberedskap och kapacitet till verksamhetsområde Hälsa
och vård. Den andra ändringen är inom insamlingsverksamhet där vi lägger till en egen ruta
för Överlämnade/ Erhållna medel vid kretssammanslagning, för att kunna skilja åt flytten av
medel vid kretssammanslagning från andra bidrag som skickas mellan kretsar. De uppdaterade
verksamhetskoderna kommer att skickas tillsammans med EKS-blanketten i mitten av december.
Det kommer att erbjudas webbinarier för kretsar för att rapportera i EKS. Vi ordnar
webbinarier för att visa hur rapporteringsverktyget fungerar. Läs mer och anmäl dig via
länkarna nedan.
2022-01-17 Att rapportera i EKS - för kretsar (sista anmälningsdag 2021-01-16)
2022-01-24 Att rapportera i EKS - för kretsar (sista anmälningsdag 2021-01-23)
Mer info om EKS hittar ni på Rednet Kretsens ekonomiska sammanställning
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/viktigt-att-veta-om-arets-eks/
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Swedbank ändrar sitt företagspaket
Från och med årsskiftet kommer Swedbank att ändra sina företagspaket vilket påverkar
Swedbanks erbjudande till Röda Korset. Ni som har Företagspaket Bas kommer automatiskt att
få Företagspaket Plus från och med den 1 januari 2022. Uppdaterad information om Swedbanks
erbjudande inklusive Röda Korsets rabatterade tilläggstjänster kommer att tas fram innan
årsskiftet. För mer information, se Rednet.
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003864598-Avtal-med-Swedbank-samtSEB-Handelsbanken-

Den månadsvisa verksamhetsrapporteringen
fortsätter under 2022
Nu är det klart att verksamhetsrapporteringen fortsätter precis som den sett ut under 2021.
Det innebär att det inte kommer att ske några större förändringar i vare sig innehåll eller
upplägg under 2022.
Månadsvisa rapporteringen skickas till alla ordförande, kretsanställda och e-postmottagare
den 1:a varje månad. Första utskicket som avser januari kommer alltså skickas den 1 februari.
Innehållet kommer i stort sett att vara detsamma som under 2021, vilket innebär att kretsar
utifrån varje verksamhetstyp rapporterar om verksamheten bedrivits, hur många frivilliga som
engagerats sig samt deltagartillfällen som genomförts inom verksamheten.
Beslut har även tagits att fortsätta med samma enkätverktyg som gjordes under 2021, vilket
betyder att funktionalitet som visat sig vara viktig för kretsar finns under 2022.
Tack vare kretsars rapportering och den datan som rapporterats in löpande har Svenska
Röda Korset på ett fantastiskt sätt kunnat visa allt som görs över hela Sverige.
Under 2022 kommer en utredning genomföras som ska utreda hur det långsiktiga upplägget
för verksamhetsrapporteringen ska se ut.
Läs mer på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/den-manadsvisaverksamhetsrapporteringen-fortsatter-under-2022/
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Nu finns en uppdaterad medlemsfolder med
bland annat nytt bankgironummer
Nu har vi en ny och uppdaterad medlemsfolder. Om ni har gamla
foldrar så ber vi er att slänga dessa och beställa de nya. De finns i
Föreningsbutiken (länk: https://e-handel.atta45.se/System/Login?Retur
nUrl=%2fOnline%2fDefault&p=Online&pid=LE700). Den nya foldern
har bland annat ett nytt bankgironummer som ska användas till nya
medlemmar så därför är det viktigt att använda bara de nya foldrarna.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-uppdaterad-medlemsfolder/

Föreningsbutiken – till för oss rödakorsare
I butiken finns material för rödakorskretsen och alla våra
second hand-butiker. Där kan du beställa trycksaker såsom
böcker, publikationer, utbildningsmaterial, brevpapper, kuvert,
arbetsgivarregelverk med mera. Här finns också utmärkelser samt
insamlings- och butiksmaterial till second hand-butikerna. En del
material kan du ladda ner själv och skriva ut och en del material kan
du redigera så att det passar just din krets eller butik.
För att snabbt komma till Föreningsbutiken kan du klicka på Mina
verktyg på Rednets startsida, där finns direktlänkar till användbara
verktyg, bland annat Föreningsbutiken.
Kom in i Föreningsbutiken och kika på sortimentet eller skapa ett
konto som godkänns av Infoservice. Har du några frågor kring produkter eller inlogg så kan du
vända dig till Infoservice.
Sök på orden ”just nu behöver vi” och du får material att använda året runt när det gäller vad
som behövs till er butik eller om ni söker frivilliga.
Ändringsbara liggande a5 finns i Föreningsbutiken. Du skriver själv den text som passar och
skriver ut en pdf som du får till din e-postadress.
Länk till all information om Föreningsbutiken: Föreningsbutiken - via Åtta.45 Kunskapsbanken (rodakorset.se)
Länk till själva Föreningsbutikens startsida: Föreningsbutiken | Online (atta45.se)
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Arbetet med nästa strategiska inriktning inlett
Vi närmar oss årsskiftet, och i och med det kommer vi att ha kommit halvvägs i arbetet med
Strategisk inriktning 2020–2023. Riksstämman såg i maj över en deluppföljning av den
strategiska inriktningen och noterade att vi är på god väg framåt i de prioriterade kliv och
verksamhetsområden som finns definierade – och nu har vi två år till på oss att ta oss dit.
Parallellt med fortsatt viktigt arbete enligt gällande strategi har styrelsen för Svenska
Röda Korset inlett arbetet med att ta fram nästa strategiska inriktning, som Riksstämman 2023
ska ta beslut om. Under 2022 kommer det därför att finnas flera tillfällen att diskutera och tycka
till om vad nästa strategiska inriktning ska innehålla. Alla som vill kommer kunna bidra på
olika sätt, håll utkik på Rednet för mer information!

Ungdomsförbundet bjuder in till Riksårsmötet
2022 i Uppsala
Det är med stor glädje vi på Röda Korsets Ungdomsförbund äntligen kan öppna upp för ett
fysiskt Riksårsmöte som i år kommer äga rum i Uppsala mellan den 20–22 maj 2022.
År 2022 är det bland annat dags för oss att anta en ny policyhög, vilket är det dokument som
styr hur vi inom organisationen agerar. Utöver det väljs en ny förbundsstyrelse och andra viktiga
frågor diskuteras. Riksårsmötet är en rolig upplevelse där du som medlem får möjlighet att träffa
andra engagerade.
Alla medlemmar är välkomna, men endast ombud utsedda av sin lokalförening har rösträtt.
Läs mer på Rednet.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-ungdomsforbund-bjuder-in-till-riksarsmotet2022-i-uppsala/

Hektisk tid på Infoservice
Hösten går snabbt och snart är året slut. På Infoservice har vi haft en hektisk tid i höst.
Det har påverkat vår möjlighet att hjälpa er som hör av er till oss då vi haft längre svarstider
både i telefon och i mejl.
Det arbete ni som kretsar gör runtom i Sverige är så viktigt och vi tycker det är så roligt
att ha kontakt med er. Vi gör vårt allra bäst för att stötta er i det under alla omständigheter
och ett svar kommer alltid från oss även om det kan dröja lite under vissa perioder.
Stort tack för er för ert tålamod!
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Se Röda rummet i efterhand!
Missade du Röda rummet den 16 november? Ingen fara, du kan
se det i efterhand!
Röda rummet är ett webb-tv program för rödakorsare.
Här får du information om aktuella händelser i vår organisation,
vi får också höra goda exempel där vi kan lära av varandra.
I sändningen den 16 november fick vi bland annat veta mer om
satsningen på Röda Korsets Hus, fick information om en krisinsats, hörde en intervju med vår
nya internationella chef och fick information om vårt arbete i östra och södra Afrika.
Se sändningen här

Frivillighet
Vinjett Frivillighet

Tack för ditt engagemang – hälsning från vår
ordförande på Frivilligdagen
Varje dag, runt om i världen, ger människor av sin tid och energi för att hjälpa andra – utan att ta
betalt. På Internationella frivilligdagen uppmärksammas frivilliga världen över för sina insatser
och sitt engagemang.
Som frivillig i Svenska Röda Korset är du en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsens
omfattande nätverk med omkring 14 miljoner frivilliga. Du är på så sätt med och bidrar till att
människor över hela världen får stöd.
Våra sju grundprinciper är gemensamma och en sammanhållande länk för hela rörelsen.
För ett år sedan lanserades grundprincipsfilmen En röst. Genom frivilliga rödakorsare från
Svenska Röda Korset och Ungdomsförbundet fångar filmen upp det unika med att vara frivillig
hos oss och samtidigt vara en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Ta tillfället i akt och
se om och sprid filmen nu och framöver i olika sammanhang, från rekrytering till information
och utbildning.
Vår ordförande Anna Hägg-Sjöquist passade på att på frivilligdagen den 5 december skicka ett
extra stort tack till dig som är frivillig i Svenska Röda Korset. Se hälsningen här på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tack-for-ditt-engagemang--halsning-fran-var-ordforande-pafrivilligdagen/
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Frivilligledarens uppgift är att leda verksamheten och som
stöd finns grundprinciper, styrdokument och policys. Frivilligt
arbete är grunden för Röda Korsets verksamhet och i det
arbetet är frivilligledaren en nyckelperson.
Frivilligledare leder: I frivilligledarens roll ingår att se till
att frivilliga har tagit del av Frivilligpolicyn.
Ett värderingsstyrt ledarskap: Som frivilligledare leder du
utifrån grundprinciperna och uppförandekoden. När alla i gruppen är med på vad som gäller för
uppdraget så kan missförstånd undvikas.
Stöd och verktyg för frivilligledaruppdraget: I Kunskapsbanken på Rednet finns stöd
och verktyg för dig som frivilligledare. Det finns en checklista på vad som är viktigt när du
introducerar nya frivilliga till uppdraget. Se också hur du som frivilligledare kan använda
grundprinciperna i ditt uppdrag. Du kan också diskutera och utbyta erfarenheter med andra
frivilligledare genom att gå Att leda utifrån grundprinciperna.
Du kan även påminna dig om ditt eget uppdrag som frivilligledare genom webbkursen
Att leda frivilliga steg 1.
I frivillighandboken får du mer information, inspiration och tips kring ditt frivilligledaruppdrag.
Kanske kan du inspireras av och planera ditt arbete utifrån frivilligcykeln.
Läs mer på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/frivilligledare-nyckelperson-i-kretsens-verksamheter/
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Hej frivilligledare, du är en nyckelperson i
kretsens verksamheter
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Second hand

Röda Korset har fått möjlighet att öppna butik och annonsera
helt kostnadsfritt på Blocket. Detta är ett unikt tillfälle för kretsar
satt få ett digitalt skyltfönster för butiken. Blocket har flera miljoner användare i månaden och här kan ni också hitta rätt kund
till lite större föremål så som stolar, bord, mattor med mera.
Den digitala försäljningen har ökat markant under pandemin,
och e-handel fortsätter att öka. Idag har Röda Korset en
gemensam butik på Tradera vilken har gått som tåget, och under samma koncept kommer
butikerna för Blocket.se ha ett gemensamt konto. Blocket kommer att sätta upp ett butikskonto
och ordna gratis annonsering för alla kretsar som är intresserade (ord pris 15 000 kr +
annonsavgift). Alla försäljningsintäkter för sålda varor tillfaller kretsen.
I Blockets mest populära sökningar är det hög efterfrågan på möbler och heminredning, vilket
gör att kretsarna snabbare kan få sina varor sålda. Syftet med en ny marknadsplats är att
kretsarna kan nå ut till flera köpare, locka nya kunder till butiken och öka intäkterna.
Vill du komma igång? Kontakta secondhand@redcross.se

Sälj på Tradera till förmån för Röda Korset
Nu kan både privatpersoner och företag vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle genom
att auktionera ut saker man inte längre har behov av – och buda på andras auktioner – till
förmån för Röda Korset. Intäkterna går till våra gemensamma verksamheter under ändamålet
”Hela Röda Korset”.
Så här hittar du auktioner till förmån för Röda Korset på Tradera:
Gå in på https://www.tradera.com/cause/roda-korset. För att bidra med en egen annons klickar
man på knappen “Bidra med annons” högst upp på den sidan och följer sedan instruktionerna
som kommer upp på Traderas webbsida.
Läs mer på Kunskapsbanken, klicka på denna text

Sök ersättning för dina depåtransporter
Nu är det dags att ansöka om ersättning för transport till depå för säckar som levererats
under 2021. Sista datum är den 17 december.
Läs mer om ersättningen i länken här:
Ersättning transport till depå – Kunskapsbanken (rodakorset.se)
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Röda Korset öppnar butik på Blocket
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Vid 20-årsjubileet av second hand-butiken i Höör var det
cirka 20 volontärer som hjälptes åt med festligheterna. Många
kunder, givare och volontärer deltog i jubileet. Det serverade
tårta till alla kunder och totalt gick 100 tårtbitar åt
– sponsrat av Ica.

Foto: Marianne Noren

20-årsjubileum av second hand-butiken
i Höör

Det delades även ut presenter till trogna kunder.
Alla volontärer fick varsin T-shirt med texten:
”Jag är en av 14 miljoner i 192 länder”.
– Från början var vi fem envisa damer som ville starta en Kupa i Höör, vi stötte på en hel del
motstånd, men gav oss inte. Vi öppnade i september 2001, berättar Kerstin Fehne Persson som är
föreståndare.
Nu finns det cirka 40 volontärer. Det är öppet för försäljning onsdagar och lördagar. Inlämning
kan ske tisdag, onsdag och lördag.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stort-firande-nar-secondhandbutiken--fyllde-2o-ar/

Insamling
kampanjer
Vinjett
Insamling och
och kampanjer

Som en del i julkampanjen finns nu efter flera års frånvaro
gåvobevis för kretsarna att sälja. Framför allt som en present
att ge till någon som ”har allt”, kanske som ersättning för en
blomma till värdparet eller andra tillfällen när man tycker att
det är vettigare att ge en delaktighet i vårt arbete i stället för
en pryl.
Den stora skillnaden från tidigare upplagor är dels att
bevisen har ett fast värde på 100 eller 200 kronor och dels att vinsten från försäljningen delas
70 –30 mellan kretsen och moderorganisationen. Finns nu i en föreningsbutik nära dig med
artikelnummer RK3300 och RK3301.
Länk till föreningsbutiken, klicka på denna text
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Gåvobevisen tillbaka för kretsar att sälja
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Årets julfilm: en favorit i repris!
Det lackar mot jul och vi har en intensiv insamlingsperiod framför oss. Julkampanjen
har redan dragit igång för kretsar och företag, och nu startar även kampanjen som riktar sig
direkt till privatpersoner. Uppmaningen är att köpa julklappar i vår gåvoshop:
https://www.rodakorset.se/stod-oss/gavoshop/julklappar
Från den 6 december visas våra filmer på tv. Vi återanvänder förra årets film, som ju utsågs
till ”Sveriges roligaste reklamfilm” på Roygalan i mars i år. Det behövs inga fler ursäkter!
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/arets-julfilm-en-favorit-i-repris/

Missa inte årets juletiketter!
Etiketterna levereras med start i mitten av november
och därefter veckovis. Den 19 december är sista dag
för beställning om man vill vara säker på att hinna få
etiketterna före jul. Tipsa gärna vänner och bekanta!

Foto: Röda Korset

2021 års juletiketter illustreras av Clara Lidström. Clara är författare, fotograf och bloggare med epitetet Underbara Clara.

Ett paket kostar 60 kronor och innehåller 18 etiketter, 36 brevmärken och 33 sigillmärken.
Pengarna går till vårt hjälparbete i Sverige och världen. Köp och betala via hemsidan.
https://www.rodakorset.se/jul

Svenska Röda Korset och ICA har kommit överens om en ny avtalsperiod för samarbete under 2022–2024. Under projektnamnet ”Den
goda gemenskapen” kommer kretsar att kunna söka pengar för att
utveckla verksamheter inom flera områden, bland annat hälsosam
mat, fysisk och psykisk hälsa, trygghetsarbete och mötesplatser.
Information om hur ansökan går till kommer inom kort.
Som inspiration för att öka samarbetet mellan kretsarna och lokala ICA-handlare kommer vi
att ta fram en folder med info om vilka verksamheter som kan utveckla och inspiration kring
hur samarbetet lokalt med ICA kan utvecklas. Mer information om detta kommer under första
kvartalet 2022.
Julen står nu inför dörren och med den årets julkampanj som kommer lanseras under
vecka 49, där fler än 100 produkter kommer att säljas till förmån för Röda Korsets nationella
arbete. Håll utkik efter ICA:s kommande julkampanjfilm och kampanjinformation i butikerna!
Läs mer på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/utokat-samarbete-med-ica/
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Förlängt samarbete och julkampanj
tillsammans med ICA

Till innehållsförteckningen

Corona

Med anledning av rådande vaccinationsläge vill vi
understryka att Röda Korset har en fortsatt viktig roll för
att öka vaccinationsgraden i Sverige. Vaccinationsarbetet
i Sverige fortsätter och för många grupper i samhället
är vaccinationsgraden nu hög. Analyser från Folkhälso
myndigheten och regionerna visar dock, trots vissa framsteg,
att det fortsatt råder stora skillnader mellan bostadsområden
med olika socioekonomisk status, mellan åldersgrupper och i
vissa regioner mellan hela kommuner.
Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare konstaterat att människor som lever i en socio
ekonomiskt utsatt situation är mer riskutsatta för viruset då många har samhällsbärande yrken,
bor och pendlar på ett sätt som inte gör det möjligt att arbeta hemma eller hålla tillräckligt
avstånd.
Vaccinationsarbetet i Sverige har gått in i en ny fas där Röda Korsets roll är viktig och där
organisationens räckvidd är efterfrågad. Regioner och länsstyrelser söker lokal samverkan
med civilsamhället i arbetet med att fortsätta att förstärka vaccinationsinsatserna mot
covid-19. Samverkan kan ske genom uppsökande arbete; genom att gemensamt bemanna
lågtröskelalternativ som mobila vaccinationsstationer eller genom att sprida och dela information
i befintlig verksamhet. Röda Korset arbetar fortsatt i två huvudspår i vaccinationsarbetet: genom
riktade informationsinsatser lokalt och genom påverkansarbete nationellt för att lyfta behov och
undanröja hinder för människor att få tillgång till vård.
Läs mer på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatta-humanitara-behov-kopplat-till-vaccineringen-motcovid19/
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Röda Korset har fortsatt en viktig roll som
stöd till myndigheternas vaccinationsinsatser
mot covid-19

Till innehållsförteckningen

Den 14 december presenterar Röda Korset en ny rapport
om vårt arbete för att möta utsatthet med handlingskraft
tillsammans med lokala samarbetspartners i socioekonomiskt
utsatta områden under coronapandemin. I januari och februari
2022 kommer rapporten att lanseras lokalt i samarbete med
några kretsar. Mer information kommer, håll utkik på Rednet!

Foto: Satu Knape

Ny rapport och konferens om erfarenheter av
coronapandemin i utsatta områden

Vi passar även på att bjuda in till digital konferens med
tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkstillfälle om arbetet i socioekonomiskt utsatta områden
under pandemin.
Datum: 14 december 2021

Tid: kl. 11–15

Plats: digitalt

Anmäl dig till sharifa.sahar@redcross.se senast den 9 december för att få en påminnelse och
länk utskickad inför seminariet.
Vill du delta i något av eftermiddagens gruppsamtal? Se programmet på rodakorset.se/
seminarier och anmäl dig till sharifa.sahar@redcross.se senast den 9 december.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-konferens-om-corona-i-utsatta-omraden-14december/

Kris och beredskap

Under ett arbetspass i november föll en man ihop och blev
medvetslös framför ett av våra värvarteam i Stockholm.
Då alla värvare tränas i första hjälpen kunde de ingripa på
ett rådigt sätt – första hjälpen utfördes på mannen och SOS
Alarm kontaktades. Mannen återfick medvetandet tack vare
insatsen och i väntan på ambulans stannade teamet kvar och
höll honom stabil, tills sjukvårdarna tog över.
Att vi kan erbjuda våra värvare gratis utbildning i första hjälpen ger dem verktyg att agera
handlingskraftigt när behov uppstår. Det är kunskap som räddar liv.
När gick du en utbildning i första hjälpen senast? Anmäl dig till en kurs på rodakorset.se
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Värvare gav första hjälpen – räddade liv
under värvarpass

Till innehållsförteckningen

Vinjett KlimatetKlimatet

Röda Korset: COP26 innebär ett litet steg i
rätt riktning, men vad världen behöver är ett
jättekliv framåt
Röda Korsets budskap inför COP26 har varit mycket tydligt – löften är inte tillräckligt.
Nu välkomnar vi naturligtvis åtagandet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men är
bekymrade över av att åtgärderna för hur det ska uppnås fortfarande är alldeles för vaga.
Röda Korset är särskilt besvikna över att COP26 inte lyckades leverera ens i närheten av det
finansiella stöd som krävs till de samhällen som kämpar vid klimatkrisens frontlinje. Även med
nya åtaganden till utökade medel för anpassningsåtgärder för de allra fattigaste och mest utsatta
länderna, behövs betydligt mer. Klimatkrisens utmaningar kommer dessutom bara att bli värre
de kommande åren.
Resurser och pengar måste nå de lokala samhällen som drabbas först och hårdast. De behöver
stöd omedelbart så att de kan förbereda och anpassa sig efter de ständigt ökande hoten.
Klimatkrisens konsekvenser är inte framtida, utan redan vardag för många länder och
samhällen. På många platser är gränsen för hur mycket man kan anpassa sig redan nådd. Där
lever människor redan med stora förluster för liv och hälsa. Röda Korsets volontärer och
personal runtom i världen har i åratal ställts inför att hantera detta lidande. Vi vet att människor
redan idag betalar priset av världssamfundets kollektiva icke-agerande.
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Idéochoch
folkrätt
Vinjett Idé
folkrätt

Nu kommer den sjunde och sista delen av vår artikelserie där
vi presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare
som medverkar i filmen En röst. Denna gång är fokus på
universalitet och Fereshteh Davarfar.
Fereshteh är 58 år gammal och bor i Järfälla med sin man. För
18 år sedan flyttade de från Iran till Sverige. De har två barn.
Fereshteh har en kandidatexamen i ekonomi.
– Jag jobbade som revisor på ett företag i Iran och tog upp mina studier igen efter att jag flyttade
till Sverige.
Dessutom köpte och öppnade de en restaurang och Fereshteh började arbeta där som kock,
administratör och bokförare.
Fereshteh har varit medlem i Röda Korset sedan 2018 och hon engagerade sig i Järfällakretsen,
både som kassör i second handbutiken och som styrelseledamot.
– Jag ville på något sätt hjälpa andra att få ett bättre liv.
Hon trycker på att grundprinciperna visar vägen och underlättar vårt arbete. Det är vårt främsta
verktyg och vår kompass.
– Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi tillsammans kan rädda många och bildar
världens största mänskliga skyddsnät. Något som universalitetsprincipen klart visar.
Grundprincipen universalitet säger att Röda Korset är en världsomspännande organisation inom
vilken alla nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter att bistå
varandra.
Läs mer om hur vi kan använda grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.
Se gärna också tidigare artiklar i serien, om Humanitet / Gisele Singbo,
Opartiskhet / Urban Lindblom, Neutralitet / Gun Kallenberg, Självständighet / Brendan Rajakumar,
Frivillighet / Ann Fingerhut och Enhet / Sören Hemmingsson.
Läs mer på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fereshteh-davarfar-universalitetsprincipen/
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Fereshteh Davarfar: Universalitetsprincipen
visar att vi tillsammans kan rädda många

Till innehållsförteckningen

Det är bråda dagar och mycket på gång på folkrättsområdet;
här kommer ett axplock av vad våra folkrättsrådgivare arbetar
med just nu.
Totalförsvaret och den humanitära rätten: När
totalförsvaret byggs upp igen är det av stor vikt att hänsyn tas
till de humanitärrättsliga regler som skulle gälla i händelse av
krig i Sverige. Vi verkar för att kunskapen om den humanitära
rätten ska bli bättre och för att öka förståelsen för dess relevans för totalförsvaret.
Den 13 januari kl. 12.05–12.50 sker vår lunchföreläsning på samma tema. Länken för att delta
hittar du i kalendariet. Sprid gärna inom era nätverk!
Tortyrbrottet: Det saknas tyvärr fortfarande ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning.
Det arbetar vi folkrättsrådgivare för att Sverige ska ändra på. Vår generalsekreterare Martin
Ärnlöv har nyligen skrivit en debattartikel om denna fråga som just nu är särskilt relevant med
anledning av den granskning som Sverige precis genomgått inom ramen för Tortyrkommitténs
arbete. Svenska Röda Korsets ståndpunkt har även klargjorts i den alternativrapport som vi
under hösten sänt in till kommittén.
Kärnvapen; Svenska Röda Korset är fortsatt engagerat i kärnvapenfrågan, och även mer
specifikt FN:s kärnvapenförbudskonvention, utifrån insikten om de humanitära konsekvenserna
som bruk av kärnvapen skulle medföra och den resolution och aktionsplan som Delegatrådet
antagit.
Skyddet av miljön i väpnad konflikt: Visste du att det finns regler i den humanitära rätten som
skyddar miljön även under väpnade konflikter? Internationella rödakorskommittén har nyligen
gett ut riktlinjer som tydliggör. Det finns även information och miljön i väpnad konflikt på vår
hemsida.
Aktuellt om krigsförbrytelser: Arbetet för att lagföra krigsförbrytelser är en viktig del av
respekten för och tilliten till krigets lagar. Läs mer på vår hemsida.
Missa inte vår webbkurs i krigets lagar. Arbetar du med folkrättsinformation? Kontakta gärna
folkratt@redcross.se för att gå med i vårt nätverk av folkrättsinformatörer.
Läs mer på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/aktuella-nedslag-i-svenska-roda-korsets-arbete-med-denhumanitara-ratten/

17

Foto: Christoph von Toggenburg

Aktuella nedslag i vårt arbete med den
humanitära rätten

Till innehållsförteckningen

Oacceptabelt att Sverige fortfarande saknar
lagstiftning om tortyrbrott
Martin Ärnlöv har, som nämns i artikel ovan, för Röda Korset skrivit en debattartikel publicerad i
Altinget: Nu granskas Sverige inför FN:s tortyrkommitté och återigen utgår vi ifrån att de kommer
kritisera att Sverige saknar ett särskilt tortyrbrott. Trots FN:s påtryckningar och en utredning som
redan 2015 föreslog en lösning har regeringen fortfarande inte agerat. Det är inte acceptabelt.
I Sverige lever tusentals tortyröverlevare. Många av dem har behandlats på Röda Korsets
behandlingscenter för tortyrskadade. Avsaknaden av ett tortyrbrott i svensk lag går ut över dessa
människor som vi möter för vård och rehabilitering. Människor som varit utsatta för tortyr har
rätt till upprättelse. En central del är möjligheten att förövare ska kunna hållas ansvariga för
tortyrbrott. Det rör sig om psykologiska och känslomässiga aspekter, likväl som rent juridiska
osäkerheter kring möjligheten att ställa förövare till svars.  
För att läsa hela artikeln:
https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/oacceptabelt-att-sverige-fortfarande-saknarlagstiftning-om-tortyrbrott

Hälsa och socialt

Så kan samarbetet mellan kretsar och
kommuner stärkas
Under de senaste åren har Helsingborgskretsen och Helsingborgs kommun förberett och stärkt
sitt samarbete inom anhörigstödet. Men varför samarbete? Det fick Helsingborgskretsen och
Helsingborgs kommun svara på.
Enligt lag ska kommuner erbjuda anhörigstöd till sina invånare och därför anser Helsingborgs
kretsen att det är självklart att de samverkar med kommunen och inte skapar någon egen form
av anhörigstöd. Det är till kommunen som invånarna oftast vänder sig, Genom samarbetet får
Helsingborgskretsen kontakt med de grupper som behöver stöd och ingå i nätverk med andra
aktörer inom anhörigstöd. Kretsen tycker även att det är värdefullt att veta att kommunen kan ge
stöd till de frivilliga i anhörigstödet.
Just nu har Helsingborgskretsen fått tag i lämpliga frivilliga som skulle kunna vara med i
verksamheten. De tillfrågade personerna har haft ett möte med kommunens ansvariga person
för anhörigstöd för att få veta mera om uppdraget. Därefter ska de frivilliga som tackat ja till
uppdraget genomgå utbildning för samtalsledare inom anhörigstödet.
Är din krets nyfiken på att starta anhörigstöd? Det finns en checklista – samverkan i
kunskapsbanken under anhörigstöd, fördjupning. I den kan du hitta tips på hur samverkan kan
gå till och vad kretsen kan behöva tänka på.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kan-samarbetetmellan-kretsar-och-kommuner-starkas/
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Migration

En ny rapport om återvändande presenterades på ett
seminarium den 24 november och finns nu att se digitalt.
Under 2019 och 2020 har Svenska Röda Korset intervjuat
personer som fått avslag på sin asylansökan och återvänt till
norra Irak, Albanien och Kosovo. Det är främst individer i
familjer med barn som intervjuats som sina upplevelser av
återvändande. Syftet med rapporten är att synliggöra röster
från individer som sällan kommer till tals i dessa frågor och
att påverka för ett mer humant, värdigt och hållbart återvändande.
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen arbetar för att alla migranters rättigheter
ska respekteras i hela migrationsprocessen och detta gäller även vid en utvisning eller ett
återvändande. Röda Korsets stöd i återvändandeprocessen sker alltid på uppdrag av individen.
Vår uppgift är att ge korrekt information och psyko¬socialt stöd samt att ge praktisk hjälp till
den som efterfrågar detta. Vi finns tillgängliga för stöd via migrationsrådgivningen och via
returnsupport@redcross.se
Rapporten och seminariet finansieras via projektet AMIRA (Assisting Migrants in Return and
Asylum) och EU:s Asyl-, Migrations- och Integrationsfond. Läs hela rapporten här
Se seminariet: Stöd till återvändande – Kunskapsbanken (rodakorset.se)
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Foto: Susanne Kronholm

Ny rapport om återvändande färdig

Till innehållsförteckningen

Röda Korset i världen

På flykt vid gränsen mellan Belarus och Polen
– vi kämpar för att hjälpa
De senaste månaderna har tusentals människor passerat genom Belarus till Litauen, Polen och
andra grannländer som Lettland. När Litauen började avvisa migranter blev närliggande länder
också påverkade. Människorna som är på flykt kommer bland annat från Irak, Syrien och
Demokratiska Republiken Kongo.
Återkommande tillbakatryckningar av migranterna har gjorts och många av dem befinner sig i
en väldigt svår och utsatt situation just nu. Vi i Röda Korset kämpar för att ge humanitär hjälp.
Där det är möjligt bistår vi med stöd, men hjälporganisationers tillträde är begränsat. Vi kräver
att Röda Korset och andra humanitära organisationer får komma fram till alla områden så att
människorna i nöd kan få medicinsk och humanitär hjälp.
Röda Korset har gått ut med ett pressmeddelande:
https://via.tt.se/pressmeddelande/roda-korset-kraver-omedelbara-insatser-for-att-forhindra-flerdoda-vid-belarus-grans?publisherId=3235745&releaseId=3311045
Dagens Nyheter gjorde en intervju med Michal Mikolajczyk i Polska Röda Korset som
tillsammans med pressmeddelandet resulterade i en artikel:
https://www.dn.se/varlden/migranter-vittnar-om-misshandel-vid-gransen/

Svält hotar Afrika – miljontals utan mat
Nästan var tionde människa i världen kan inte äta sig mätt. Några av de drabbade länderna är
Somalia, Afghanistan, Jemen och Sudan. På vår hemsida och i senaste Röda Korset magasin
kan du läsa om den hotande svälten inte minst i Sudan. Du får följa Aziza och hennes barn,
som aldrig kan äta sig mätta, och Tem Touse drömmer om mat.
– På bara ett år har vi sett en markant ökning av behov av nödhjälp. Från 9 till 13 miljoner
människor, berättar Nina Paulsen, katastrofrådgivare på Röda Korset.
I artikeln kan du även läsa om hur naturkatastrofer, inflation, konflikter och människor på flykt
gör läget svårt. Här finns information om FN som varnar för svält i Afrika och om forskaren
om vilka som drabbas hårdast när matbristen breder ut sig. Och inte minst om Röda Korsets
internationella hjälparbete. Många olika hjälpinsatser behövs – men det går att stoppa hungern.
Till exempel genom grönsakplantering för framtiden och en trädgård.
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/hungersnod/svalt-hotar-afrika/

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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