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Sista helgen i maj avslutade vi vår första digitala Riksstämma någonsin. Det var en intensiv vecka för 
alla ombud, alla medverkande och alla som deltog som åhörare. Jag måste få börja med att uttrycka hur 
imponerad jag var av hur alla gjorde sitt bästa för att med dator, mobil eller padda koppla upp sig och delta. 

Men framför allt var jag imponerad av det stora engagemang som alla bidrog med under hela veckan som 
stämman pågick. Ett engagemang som visar vår styrka i en tid då vi, Röda Korset, behövs mer än någonsin. 

Många av oss ser fram emot att vaccineras och att snart kunna leva som före pandemin. Men miljoner  
människor har förlorat nära och kära, förlorat sin försörjning, missat sin skolgång och hamnat i 
utanförskap såväl i världen som här i Sverige. Dessutom i en tid då vi står inför allvarliga klimat- 
förändringar som hotar att orsaka nya katastrofer, då flera svåra konflikter pågår, då fler människor  
än någonsin tidigare befinner sig på flykt. 

Allt fler människor är i behov av ett medmänskligt stöd. Ett stöd som vi, Röda Korset, tillsammans  
bidrar med. Det gör vi dagligen i världen och här hemma genom våra 26 000 frivilliga, förtroendevalda  
och tjänstepersoner. 

Under Riksstämman delade flera deltagare med sig av hur långt de kommit i att etablera kommunkretsar, 
lokala behovsanalyser och krisberedskapsplaner. Det utbyttes erfarenheter och idéer om hur vi bryter 
ensamhet och isolering genom aktiviteter för äldre och genom besök på förvar och häkten, samt  
stöttar flyktingar med rådgivning och genom aktiviteter som språkcaféer, läxhjälp och cykelverkstad.  
Det utbyttes tankar och idéer om hur vi kan utveckla våra mötesplatser och sociala träffpunkter och  
nå än fler människor som riskerar att hamna i utanförskap.

Att vi, Röda Korset, behövs råder ingen tvekan om. Kanske mer än någonsin i en tid av stora globala 
utmaningar som bidrar till växande nationella problem. 

Vi kommer att behöva engagera och inkludera än fler i vårt lokala arbete för att möta de utmaningar vi 
står inför. Vi behöver öka våra insatser i socialt utsatta områden och tillsammans arbeta för att minska 
utanförskap och bidra till att skapa tillit och trygghet istället för rädsla och våld. 

Som nyvald ordförande vill jag tacka för det förtroende som Riksstämman gett mig att tillsammans  
med er alla bidra till Svenska Röda Korsets arbete. Tillsammans har vi att bemöta fördomar med kunskap, 
ersätta rädsla med nyfikenhet och avståndstagande med medmänsklighet – för vi är Röda Korset! 

Med önskan om en fin sommar! 

Kretsnytt  
juni 2021

Rödakorshälsningar,

Anna Hägg-Sjöquist

Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Uppföljning av Riksstämman 2021 
För dig som inte var med på Riksstämman eller för dig 
som bara vill uppleva delar av den igen finns nu en film om 
Riksstämman.

Nu finns en preliminär beslutslista på Kunskapsbanken. 
Det slutgiltiga protokollet är klart i månadsskiftet augusti/
september.

I Mediabanken finns bilder från Riksstämman. Bilderna är 
tagna i Mariahuset i Stockholm där sändningen av digitala Riksstämman gjordes. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/uppfoljning-riksstamman-2021/

Läs även tidigare information; dessa nyheter publicerades under Riksstämmoveckan: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-ordforande-for-svenska-roda-korset-vald/ 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/riksstamman-fortsatter/ 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/delta-pa-workshops-seminarier-och-framtidssamtal/ 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/riksstamman-ar-igang/

På samlingssidan på Rednet för Riksstämman finns alla riksstämmohandlingar samlade. 
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/riksstamma/

Nya styrelsen – här är den!
Svenska Röda Korsets Riksstämma valde Anna Hägg-Sjöquist som ny ordförande. Hon har 
varit engagerad i Röda Korset under lång tid, både som frivillig och anställd. Anna kommer 
närmast från en tjänst som generalsekreterare för Svenska FN-förbundet. Läs mer i vårt 
pressmeddelande.

Tre nya ledamöter har också valts in i styrelsen: Fadi Barakat från Malmö, Kari Isomaa 
från Tvärred och Amanda Jackson från Stockholm. De ersätter Kristina Ljungros,  
Katarina Struwe Orleifson och Gabriel Rappe. Sju ledamöter valdes om: Martina Bruzelius, 
Birgit Hansson, Emma Knaggård Wendt, Johan Norell Bergendahl, Ingegerd Palmér, 
Angelica Rage och Johan Sohlberg. 

Göran Petersson från Mariefred (nyval) och Margareta Sterner (omval) från Jönköping 
valdes till ordinarie föreningsrevisorer. Till förste ersättare valdes Barbro Boström från 
Landskrona (omval) och som andre ersättare Jan Johansson från Kalmar (nyval).

Sidan på rodakorset.se om styrelsen håller på att uppdateras med information om alla 
ledamöter.

https://www.rodakorset.se/om-oss/organisation/styrelse/

Fo
to

: 
M

ar
ie

 S
pa

rr
éu

s

Till innehållsförteckningen

Riksstämman
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Margareta Wahlström tackade för sig
–När jag nominerades till detta uppdrag var jag motiverad av att få 
arbeta med den lokala utvecklingen och med aktiva i kretsar och 
regionråd. Det har varit en stor glädje och ständigt lärande att få ta 
del av ert arbete, era idéer och utmaningar. Varmt tack till er alla!

På stämman tittade Margareta bakåt på stora händelser: Till Sverige 
har det till exempel kommit många människor på flykt, och vi har 
även bland annat drabbats av katastrofer såsom skogsbränder och 
pandemi. 

– Här har vi Röda Korsets kärna: Vi är alltid beredda att agera, och 
också utvecklas och reflektera över vad vi är och vad vi gör.

När det gäller framtiden uppmanar Margareta att titta i Vision 2035. Hon sammanfattar:

Vi är alla akut medvetna om att det är klimatet och kärnvapenhotet som är de existentiella 
hoten vi lever med. Och det är inte en fråga i framtiden. Det är nu.  

Den sociala utsattheten kommer att fortsätta att växa-snabbt. Fortsätt bygga ut 
krisberedskapen med den i blickfånget. 

Rekrytera i alla åldersgrupper: den växande grupp förhoppningsvis fortsatt friska och 
energiska +70-åringar, bland alla dem som är i eller börjar närma sig 60-årsåldern, och 
givetvis även unga vuxna.

Skydda ert institutionella minne. Svenska Röda Korset måste värna om och använda sin 
historia för framtiden.

Skärp den humanitära rösten och navigera med våra praktiska grundprinciper som hjälp.

Använd det faktum att Svenska Röda Korset är en av 192 rödakors- och rödahalvmåne-
föreningar. Tillsammans är vi urstarka.

Röda rummet om Riksstämman går att se i 
efterhand
Missa inte Röda Korsets egen interna webbsändning Röda rummet som sändes den 8 juni  
men går att se i efterhand: Den handlar i hög grad om Riksstämman och vad som 
beslutades, och innehåller också en intervju med vår nya ordförande Anna Hägg-Sjöquist. 
Även Margareta Wahlström deltar.

Du kan titta på sändningen här: Röda rummet i Kunskapsbanken
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Riksstämman antog uttalande
Svenska Röda Korset ser med växande oro på att miljö- och klimatförändringar leder till 
att samhällen och människor drabbas av kriser och katastrofer. Svenska Röda Korsets 
Riksstämma antog därför ett uttalande för att belysa människors ökande utsatthet, särskild 
de som befinner sig på flykt. Läs mer i pressmeddelandet, Röda Korset kraftsamlar för 
medmänsklighet och ökad krisberedskap:

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

Förening 2.0 – en satsning på 
föreningsutveckling
Hur behöver vi utveckla vår organisation för att 
göra det enklare för kretsar att bedriva relevant 
verksamhet och vara en attraktiv organisation att 
engagera sig i? Vilka verktyg och vilket stöd behövs 
för vår tids och framtidens rödakorskretsar? Det ska 
projektet Förening 2.0 utforska och leverera på – en 
sammanhållen extrasatsning på föreningsutveckling med start 2021.

För att på bästa sätt stötta kretsars genomförande av den strategiska inriktningen, med de 
prioriteringar på verksamhet och en krets per kommun som den innehåller, tar vi nu ett 
samlat grepp. I stora drag kommer satsningen att fokusera på: 

• Förbättrade och mer sammanhållna digitala verktyg för kretsar och frivilliga, som 
underlättar verksamhet och engagemang. 

• Relevant stöd till kommunkretsar: Utveckling och organisering av tjänster och 
stödprocesser som erbjuds av eller genom Svenska Röda Korset centralt.

• Metoder för att säkra långsiktigt och hållbart frivilligt engagemang: Utveckling av 
metoder för att säkra långsiktigt engagemang, fler frivilliga, mångfald, ledartillväxt och 
bibehållet antal medlemmar.

• Framtidens förening: Hur ska organisationen formas för att säkerställa till exempel 
föreningsdemokrati och finansiering, i ett förändrat samhälle?

Kretsar kommer att involveras i projektet. För mer utförlig information, läs på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forening-2.0---en-satsning-pa-foreningsutveckling/

Till innehållsförteckningen

Föreningsfrågor
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Nu släpps framtidsrapporten – var är vi om  
15 år?
Går det att förbereda sig på det vi inte vet? Vad ser vi för utmaningar, 
möjligheter och ut veck lingar? Vilken roll vill Svenska Röda Korset ha 
i det samhället? Och hur ser vi till att hamna där? Nu kan du äntligen 
läsa rapporten som projektet 15 år på 365 dagar har tagit fram.

Förra året drog projektet ”15 år på 365 dagar” igång och som 
namnet antyder har det gått ut på att under ett års tid reda ut 
var vi befinner oss om ett och ett halvt decennium. Det unika 
projektet samlade ett 30-tal personer, både frivilliga och anställda 
på Röda Korset och i ungdomsförbundet, och även personer som 
står helt utanför organisationen. Tillsammans har de spanat på och 
spekulerat om framtiden, ställt idéer och förhoppningar mot farhågor och skräckscenarier, 
och landat i de fyra scenarier som beskrivs i rapporten.

De olika scenarierna är baserade på två osäkra utvecklingar som skulle ha stor påverkan på 
organisationen, och fem trender vi kan förutspå redan idag. 

Fortsätt att diskutera!

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-slapps-framtidsrapporten--var-ar-vi-om-15-ar/

Tyra har varit engagerad i Röda Korset sedan 1953
Året var 1953 när Tyra Lindfors blev medlem och aktiv i  
Röda Korset i Pajala. Tyra blev snabbt invald i styrelsen och aktiv i 
kretsens verksamheter. Under åren har hon både suttit i den lokala 
styrelsen, distriktsstyrelsen och regionrådet. I regionrådet var Tyra 
aktiv och gjorde kretsbesök från Karesuando till Haparanda. 
Tyra har också varit ombud på Riksstämman fem gånger. Men 
varmast om hjärtat är nog rödakorskunskapen. Tyra blev utbildare 
i rödakorskunskapen 2003 och har genomfört otaliga utbildningar. 
“Röda Korset räddade mig när jag blev pensionär”, säger Tyra 
och beskriver att uppdraget som utbildare var perfekt när hon 
blivit pensionerad lärare. Hon talar gärna om Röda Korsets 
pionjärverksamhet. Läs den långa intervjun på Rednet där  
Tyra berättar om sitt liv som rödakorsare.

Pajala Rödakorskrets har fyllt 100 år, här kan du läsa om kretsens 100 aktiva år.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tyra-har-varit-engagerad-i-roda-korset-sedan-1953/

Till innehållsförteckningen
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För oss är det viktigt att vi sprider glädje och 
att även belysa att vi arbetar för något större
Efter att ha sett en fin artikel om Gnesta-Trosa rödakors-
krets i ösp, en lokaltidning, kändes det självklart att ringa 
upp och prata med Elisabet Gustavsson, ordförande i 
kretsen, för att kunna dela med sig av deras nya grepp som 
på flera sätt präglar kretsen och det som också innehåller 
så många delar.

Elisabet berättar att det senaste året självklart även varit 
tufft för dem, men de håller ut och håller avstånd. Ganska nyligen gick två kommunkretsar 
samman, vilket är rätt ovanligt. Gnesta var den så kallade mottagande kretsen, men det 
finns självklart representation från Trosa i den nya större kretsen.

Som många andra kretsar tampas de med att få in fler frivilliga. De vill ha in nya, 
engagerade och yngre, men det har också varit svårt på grund av pandemin.

– Vi planerar i alla fall in aktiviteter, evenemang och kanske lite nya verksamheter, 
trots allt. Vi i Röda Korset står inför ett paradigmskifte hursomhelst. Det är inte bara 
coronasituationen som ställer till det. Vi blir äldre och nya yngre måste komma in nu.

– Under corona har vi endast haft butiken öppen, men planerar för fler verksamheter, till 
exempel cykling i samarbete med andra. Vår second hand-butik fungerar verkligen som 
en mötesplats. Vi försöker också använda sociala medier, främst Facebook, för att sprida 
information och inspiration. I vår second hand-butik har vi levande musik.

– Vi vill gärna locka till oss nya kundgrupper och då är musiken en del som faktiskt 
lockar. Vi har uppemot 80 kunder på fem timmar nu i coronatider, så för att följa 
rekommendationerna blir det ibland kö utanför butiken.

Elisabet återkommer hela tiden till att grunden för kretsens arbete är att sprida en positiv 
och fin stämning. – Vi har väldigt roligt tillsammans och det är jätteviktigt. 

Läs hela intervjun på Rednet.

Länk till artikeln om Gnesta-Trosa rödakorskrets i ÖSP

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gnesta-trosakretsen-ar-sa-inspirerande/

Till innehållsförteckningen
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Här finns uppdaterad guide för att gå samman 
i sex steg
Ska ni gå samman med en annan krets? Funderar ni på hur ni ska göra med ekonomin eller 
vilka som ska sitta i den nya gemensamma styrelsen?

För kretsar som är i startgroparna eller redan är mitt i ett kretssammangående finns nu 
uppdaterat material som kan hjälpa på vägen. Här hittar ni guide för kretsar som går 
samman i sex steg. Ni hittar också mall för informationsbrev att skicka till medlemmar, stöd 
till likvidatorer och mycket annat. Här finner ni inspirerande nyheter om andra kretsar som 
gör, eller har gjort, resan. 

Kontakta Infoservice eller er ansvariga verksamhetsutvecklare på enheten Lokal och 
regional utveckling om ni har frågor eller vill ha support i sammangåendet!

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002773077-Guide-f%C3%B6r-
kretsar-som-g%C3%A5r-samman

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

Att undersöka behoven – en viktig pusselbit för 
att bedriva verksamhet lokalt
Kretsstyrelsen har i uppgift att fortlöpande undersöka de lokala 
humanitära behoven enligt stadgarna. Att undersöka behoven ska ge 
en grund att utgå ifrån när kretsen sedan lägger en verksamhetsplan.

Södermalms rödakorskrets har nyligen gjort en behovsundersökning 
och Martina Hesselgren, som är kretsordförande, delar här med sig 
av sina erfarenheter. 

Styrelsen inledde processen med att inventera olika verksamheter 
och resurser. Flera verksamheter hade pausats under pandemin, 
andra hade drivits av eldsjälar som idag inte är kvar i kretsen vilket 
då har lett till att dessa aktiviteter blivit vilande. Det här gjorde att styrelsen började med att 
se över det interna arbetet för att få koll på resurserna i kretsen.

Nästa steg blev att titta på utsattheten i det geografiska området och identifiera behov. 

– Genom att utgå från strategiska inriktningen och de kliv som organisationen vill ta till 
2023 blev det enklare för oss att prioritera, för behoven är oändliga och våra resurser är 
begränsade, säger Martina.

Till innehållsförteckningen
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Martina menar att behovsundersökningen synliggjorde kretsens styrkor och utmaningar. 
Kretsen har fått stöd av enheten Lokal och regional utveckling (lru) i arbetet med 
behovsundersökningen och hr-enheten har stöttat upp i den stora omorganisation som 
kretsen har arbetat med den senaste tiden.  

– Det har varit en lärorik process som gick ändå väldigt smidigt när vi väl tog tag i det.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/att-undersoka-behoven--en-viktig-pusselbit-for-att-
bedriva-verksamhet-lokalt/

För dig som är i startgroparna att undersöka behoven lokalt finns det ett material 
som du kan använda dig av i det arbetet. Se sidan om behovsundersökning på 
kunskapsbanken https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726357-
Behovsunders%C3%B6kning

På gång vad gäller digitala verktyg för kretsar 
och frivilliga
Nu finns en samlad översikt över vilka digitala verktyg Svenska Röda Korset tillhandahåller 
för ditt rödakorsuppdrag. Det är en rad av verktyg för både föreningsadministration och 
genomförande av verksamhet.

Översikten finns här: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003959958-
Digitala-verktyg-f%C3%B6r-kretsar-och-frivilliga-%C3%B6versikt

Arbetet vad gäller utveckling av digitala verktyg för kretsar och frivilliga fortsätter enligt 
plan. Bland annat kommer vi under juni och augusti att testa ett system för att se om det 
på sikt skulle kunna vara något vi kan ersätta Redy och delar av Frivillig med. Vi fortsätter 
även arbetet med att definiera och tydliggöra Office 365-erbjudandet för kretsar och 
frivilliga. Samlad information om satsningen på digitala verktyg för kretsar och frivilliga 
finns på denna sida: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018821317

Till innehållsförteckningen
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Nu kommer sommaren – men är vi beredda?
Vi närmar oss sommar och ledighet men även osäkert 
väder, turister och ofta en lägre bemanning i kretsen.  
Kriser och katastrofer tar som bekant inte ledigt och att 
vara förberedd kan spara mycket tid och energi när krisen 
är ett faktum.

Ett bra sätt att förbereda sig inför sommaren är att säker-
ställa rutiner, tänka genom kretsens agerande i olika 
krissituationer och tillgängliggöra detta för frivilliga i en krisberedskapsplan.

Ett tips är att fundera på de risker som finns i ert lokalsamhälle. Är er del av landet extra 
utsatt för torka som medför stora risker för bränder? Behöver ni ha en plan B för era 
verksamheter vid en värmebölja? Tips och råd inför olika insatser vid kriser kan ge er 
guidning i hur ni kan tänka inför sommaren. Och kom ihåg – skriv ner era rutiner i kretsens 
krisberedskapsplan.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sommar-sol-och-brander/

Snabbt agerande efter branden i Skäggetorp
På lördagskvällen den 25 maj uppstod en kraftig brand i ett flerfamiljshus i Skäggetorp, 
Linköping, berättar Gudrun Öberg i Linköpings kris- och beredskapsgrupp. Tolv lägenheter 
fick evakueras och en person omkom. De flesta hann inte få med sig mer ägodelar än det 
de hade på sig. Socialjouren och frg (Frivilliga Resursgruppen) löste det akuta boendet på 
natten.

På söndagsmorgonen kontaktade kretsens kris- och beredskapsgrupp i Linköping frg och 
socialjouren för att få veta mer. Man gick igenom vilken hjälp som kunde behövas och kom 
fram till att kläder, skor och stödsamtal var det som bäst behövdes. Kretsens second hand-
butik i Skäggetorp, som vanligtvis är stängd på måndagar, öppnade för att kunna förse en 
mamma och två små barn med kläder, skor och böcker, och en mamma med tonårsdotter 
hade behov av tröjor och väska. 

– Det som ytterligare kan tillkomma är nog främst stödsamtal. Både fastighetsägaren och 
socialjouren är tacksamma för det vi har bidragit med.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/linkopings-kris--och-beredskapsgrupp-agerade-vid-
branden-i-skaggetorp/
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Fördjupa arbetet med er lokala krisberedskap 
– nätverksträff!
De senaste åren har vi runt om i landet arbetat med lokal krisberedskap. 
Krisberedskapsplaner har tagits fram, faktiska krisinsatser har genomförts och samarbeten 
har påbörjats med externa aktörer. Årets nationella nätverksträff i lokal krisberedskap 
kommer att gå av stapeln vid två valbara tillfällen i höst: den 21 oktober och den 24 
oktober. Träffen riktar sig till kretsar som tagit tydliga steg framåt i krisberedskapsarbetet 
– ni har skrivit en krisberedskapsplan och vill utvecklas vidare i ert arbete. Nätverksträffen 
riktar sig även till dig som har en frivilligroll inom den lokala krisberedskapen – som 
Första hjälpare, krisstödjare, insatsledare eller insatsansvarig. Det kommer inte att bli en 
traditionell nätverksträff, utan kommer att bli ett aktivt möte med lärande inslag. Läs mer 
och anmäl er på: Nätverksträff 21 oktober respektive Nätverksträff 24 oktober.

Missa inte sommarkampanjen om  
Röda Korsets arbete i kris och katastrof
Reklarmfilmer kommer att visas och öppna second hand-butiker får kampanjmaterial.  
Läs mer under vinjetterna Second hand och Kommunikation.

Första hjälpen Online hålls nu på flera språk
För Röda Korset är det viktigt att alla får möjlighet att 
lära sig att rädda liv. Ju fler som har kunskaper att rycka 
in när det behövs, desto fler liv kan räddas, därför håller 
vi nu kurser på andra språk än svenska.

Möter du personer som inte pratar svenska? Under 
vintern/våren har vi testat att hålla kursen Första hjälpen 
Online på andra språk. Exempel är persiska, arabiska 
och engelska, samt kurs med teckenspråkstolk. Och det fungerar bra! Precis som vid den 
ordinarie kursen får deltagarna möjlighet att lära sig livräddande kunskaper samtidigt som 
de övar med provisoriskt material som ofta finns i hemmet. Kursen hålls med det svenska 
kursmaterialet, men med en utbildare som kan deltagarnas språk eller med tolk.

Här kan du läsa mer om de olika sätt vi utbildar i första hjälpen.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forsta-hjalpen-online-halls-pa-flera-sprak/

Till innehållsförteckningen
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Rewa räddade liv fyra dagar efter kursen 
Första hjälpen online
”Jag kunde! Jag vågade! Jag gjorde!” Orden är Rewas. Den 2 mars i år gick hon utbildningen 
Första hjälpen Online. Den 6 mars räddade hon livet på en äldre man i livsmedelsbutiken 
genom att göra hjärt-lungräddning. Mannen överlevde. 

Rewa berättade att samma datum för åtta år sen flydde hon från Syrien. Utmed flykten fick 
hon se många människor hon inte kunde vare sig hjälpa eller rädda. För några veckor sedan 
fick hon istället uppleva det. Hon kunde! Hon vågade!

Det hon fick med sig från online-kursen var två saker – känslan av att veta och känslan av 
att våga.

Det är Rewa och alla andra deltagare som är huvudpersonen i den här historien. Ingen ska 
behöva uppleva att de inte visste hur!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Rewa-raddade-liv-fyra-dagar-efter-online-kursen-i-
Forsta-hjalpen/

Till innehållsförteckningen
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Tillsammans gör vi en unik insats i 
vaccineringsarbetet
Runt 1 000 frivilliga är engagerade i de insatser som görs 
i samband med vaccineringen mot covid-19, visar den 
senaste kretsrapporten. 

– Tillsammans gör vi en viktig och förhoppningsvis unik 
insats för att skydda människors liv och hälsa. Jag är 
tacksam att jag får möjlighet att bidra till detta med tid och 
engagemang, säger Rickard Olseke, en av tusen frivilliga i 
våra pågående vaccinationsinsatser mot covid-19.

I en kyrka i centrala Stockholm pågår en unik aktivitet, lokalen har omvandlats till ett 
vaccineringscenter. Förutom vårdpersonal och en strid ström av personer som snart får sig 
ett stick i armen finns här Röda Korsets frivilliga vaccineringsstödjare. 

Vaccineringsstödjare finns på plats i nästan samtliga sjukvårdsregioner, från Simrishamn 
i söder till Piteå i norr. En del har redan blivit erfarna vaccinationsstödjare då insatsen på 
sina håll började tidigt. Men för de allra flesta har starten skett nyligen, när allmänhetens 
vaccinering började i de nyöppnade vaccineringscentralerna. 

Läs mer om arbetet på Rednet, där det även berättas om informationsinsatser.  
Där finns också en artikel om frivilligarbetet i Skellefteå.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tillsammans-gor-vi-en-unik-insats/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-hjalper-till-i-vaccinationsinsatsen/

Om er krets har blivit tillfrågad att hjälpa till vid vaccinationer eller beslutar om att göra 
insats, finns det stöd att få i Kunskapsbanken på Rednet där all information samlats:

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

Fram till mitten av juni ordnas introduktioner för frivilliga i vaccinationsinsatser på 
måndagar klockan 17–18. Det finns även en inspelad version av introduktionen. Och för 
kretsar som är aktiva i dessa insatser erbjuds träffar för erfarenhetsutbyte regelbundet, 
kontakta info@redcross.se för mer information. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017067558
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Till innehållsförteckningen
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Informationsinsatser – Prata om vaccin
Svenska Röda Korset bedriver arbete inom tre delar 
kopplade till Sveriges coronavaccinationer: Operativt 
stöd till vaccinationerna, påverkansarbete kring utsatthet 
och hinder för våra målgrupper samt att förstärka 
myndigheters information till de målgrupper vi möter i 
våra verksamheter. 

En informationsinsats är en insats eller verksamhet där 
Röda Korsets frivilliga tillgängliggör myndigheters och vårdguiden 1177:s information om 
testning och vaccin mot covid-19 till målgrupper som står långt ifrån informationsflöden. 
Informationsinsatser kan genomföras i digitalt format genom digitala möten eller 
kampanjer i sociala medier, eller i fysiskt format genom lokala insatser i ett bostadsområde 
eller uppsökande verksamhet för en specifik målgrupp på platser där de rör sig. Under 
2021 har hittills 1 662 personer nåtts genom 14 insatser runt om i Sverige, där flera 
insatser varit uppsökande i socioekonomiskt utsatta områden. Röda Korset bidrar 
också med konsultativt stöd till regioner, länsstyrelser och andra partners i hur nå våra 
målgrupper med information om testning och vaccin. Kretsar kan få stöd i att genomföra 
informationsinsatser. Mer information finns i Kunskapsbanken:

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018506617-Informationsinsatser-
Prata-om-vaccin

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/informationsinsatser---prata-om-vaccin/

Röda Korsets forum 2021 “Lära i krisen”  
hade fokus på corona 
Den 9 juni anordnade Röda Korset en konferens som syftade till ett utbyte av erfarenheter 
och lärdomar mellan olika aktörer angående hanteringen av coronapandemin – med 
särskilt fokus på utsatta grupper. En viktig lärdom från tidigare kriser, och som vi även ser 
i rådande pandemi, är att en kris sällan drabbar människor jämlikt, utan de redan mest 
utsatta drabbas ofta hårdare. Därför behövs en krisberedskap som tar hänsyn till alla 
personers olika förutsättningar. Som ett led i detta bjöd Röda Korset alla intresserade in 
till en konferens som handlade om lärande för att vara mer välutrustad för den pågående 
krisen, men även att vara mer välutrustad inför nästa kris som vi ännu inte vet något om. 

Om du vill kunna se delar av konferensen i efterhand är du välkommen att kolla på  
Röda Korsets hemsida: Röda Korset forum 2021 – Lära i krisen (rodakorset.se)

Läs även Röda Korsets pressmeddelande, Våra allra mest utsatta har rätt till bättre skydd i 
kriser: https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/
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Vi hoppas att vårt arbete ska leda till att fler 
får behandling för sina traumasymptom
Under det senaste året har Jönköpings rödakorskrets 
arbetat intensivt för att påverka regionala politiker att 
starta vård till krigsskadade och torterade i Jönköpings-
regionen genom ett behandlingscenter. Detta arbete 
har nu lett till en rapport som lanseras den 31 maj dit 
rödakorsare, politiker och tjänstepersoner som jobbar med 
migrationsfrågor är inbjudna.

Peter Gustafsson, ordförande i Jönköpingskretsen, berättar att i arbetet som kretsen 
bedriver med migranter möter de många människor som lider av psykisk ohälsa som är 
krigs- och tortyrrelaterad, men att det är få som fått vård för detta. Kretsen kände att detta 
inte var något de kunde acceptera och tog kontakt med avdelning Hälsa och vård inom 
Svenska Röda Korset, som är den avdelning som har ansvar för behandlingscenter för krigs- 
och tortyrskadade i andra delar av Sverige, för att gemensamt uppmärksamma regionens 
politiker på problemet. Man gjorde även en enkät bland andra aktörer, som delade  
Röda Korsets uppfattning.

Läs mer på Rednet, där också rapporten finns att läsa.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-hoppas-att-vart-arbete-ska-leda-till-att-fler-far-
behandling-for-sina-traumasymptom/

Nätverksträff om Vårdförmedlingen!
Den 15 juni anordnas en nätverksträff för de kretsar som vill veta mer om Vårdförmed-
lingens verksamhet och vilket stöd det går att få därifrån. Träffen anordnas i förhoppning 
om att också utbyta erfarenheter inom grundläggande humanitära behov och andra 
hälsofrämjande verksamheter för och tillsammans med migranter. Förslag på teman för 
höstens nätverksträffar är en annan punkt på agendan. Läs mer här.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360020835758-2021-06-15-
N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Grundl%C3%A4ggande-humanit%C3%A4ra-behov-och-
andra-h%C3%A4lsofr%C3%A4mjande-verksamheter

Till innehållsförteckningen

Hälsa och socialt
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Forskarkvällar om äldrefrågor på gång
Vill du bli inspirerad, lära dig något nytt eller hålla dig uppdaterad om vad som händer 
inom forskning? I höst kommer det att ordnas fem forskarkvällar om äldrefrågor som 
du kan delta gratis i. Du kan sitta hemma, på arbetet, i skogen eller vad som passar dig. 
Det du behöver är en internetuppkoppling och att anmäla dig. Mer information om varje 
föreläsning kommer att finnas i kalendariet på Rednet längre fram.

Rekrytera fler frivilliga som rödakorsvärdar 
och till besöksverksamhet för äldre!
Nu finns det möjlighet för kretsar att få stöd med 
rekrytering av nya frivilliga till verksamheter som varit 
pausade under pandemin.

Under pandemin har många frivilliga pausat sina uppdrag. 
Nu gäller det att tillsammans mobilisera för att dessa fri-
villiga ska återgå till sina uppdrag men också att hitta nya 
frivilliga när verksamheter förhoppningsvis kan starta igen. 

Den 17 juni klockan 18.00–19.15 arrangeras en nätverksträff för frivilliga, anställda 
och förtroendevalda med fokus på rekrytering till verksamheterna rödakorsvärdar och 
besöksverksamhet för äldre. Under nätverksträffen, som genomförs digitalt genom 
Microsoft Teams, får deltagarna en introduktion till Röda Korsets rekryteringsprogram 
ReachMee och konkreta verktyg som stärker frivilligrekryteringen. Ni hittar anmälan och 
mer information på länken.

Under hösten kommer Röda Korset att köpa annonsering digitalt för att öka trafiken till 
ReachMee. Självklart rekommenderas kretsar att annonsera året runt men under hösten 
kommer kretsarnas annonser förhoppningsvis att få fler besökare än vanligt.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360020390837-2021-06-17- 
N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-Rekrytera-fler-frivilliga-som-r%C3%B6dakorsv%C3% 
A4rdar-och-till-bes%C3%B6ksverksamhet-f%C3%B6r-%C3%A4ldre

Till innehållsförteckningen

Fo
to

: 
El

is
 H

of
fm

an
 



17

Vi möter allt fler som saknar mat för dagen 
eller tak över huvudet
Vi möter människor i utsatta situationer varje dag i hela 
Sverige. Under pandemin har många kretsar flaggat för att 
de möter en ökande utsatthet och fler människor som inte 
har mat för dagen eller tak över huvudet.

Vi har lyft problemet i dialog med flera myndigheter och 
många kretsar lyfter också löpande det här problemet 
i dialog med sina hemkommuner. Vår socialrättsliga 
rådgivare har också intervjuats i TT, vilket publicerats i flera  
lokaltidningar där vi uttrycker vår oro över den här utvecklingen.  

– Det finns säkert flera förklaringar till att behoven ökar men vi har under lång tid sett att 
utsatta grupper fått mindre stöd från det offentliga. Vi upplever också att socialtjänsten i 
många kommuner blivit mer restriktiv i sina bedömningar av nödbistånd, mer otillgänglig 
och det ställs högre krav på hjälpsökande, säger Johanna Saunders, socialrättslig rådgivare i 
Svenska Röda Korset.

Läs mer på Rednet

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-moter-allt-fler-som-saknar-mat-for-dagen-eller-tak-
over-huvudet/

Intervjun med Johanna Saunders: Fler barnfamiljer söker hjälp under pandemin - TT (omni.se)

Om tak över huvudet, kläder och mat Om Tak över huvudet, kläder och mat – 
Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Vi medverkade på Järvaveckan
I år var Järvaveckan helt digitalt och Röda Korset medverkade i tre programpunkter. Vår 
generalsekreterare Martin Ärnlöv medverkade i ”Ahmeds hållbara lunch” med bland 
andra Ahmed Abdirahman och Boel Godner som är kommunalråd i Södertälje. Temat 
var ”Så arbetar vi bort utanförskap i socialt utsatta områden”. Vi var också med om en 
programpunkt som handlade om samarbetet som förenar matmakarna Yalla Rinkeby och 
Rödakorshuset i Skärholmen, samt en programpunkt om Lindängen i Malmö med bland 
andra Röda Korsets Fadel Mourad, som berättade om hur man ställt om verksamheterna 
under pandemin i samråd med de boende. Bland annat fick vi följa med på digital bakning 
för barnfamiljer och cykelfix. Röda Korsets högskola medverkade även vid Bazaren. Det är 
Sveriges största mässa för jobb, utbildning och starta eget.

Till innehållsförteckningen
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Lansering för vår årsbok i internationell 
humanitär rätt 2020
Hur blir den internationella humanitära rätten 
relevant i dagens Sverige, där det inte råder väpnad 
konflikt?

Varje år ger Svenska Röda Korset ut en årsbok 
som belyser de humanitärrättsliga höjdpunkterna 
från föregående år, och i årets upplaga är temat 
totalförsvar och pandemi. I årsboken kan du få en 
inblick i Utrikesdepartementets arbete under året och om vilka humanitärrättsliga regler 
som är särskilt relevanta i en pandemi. Försvarsmakten beskriver också deras arbete 
med att integrera FN:s säkerhetsrådsresolution 1 325 om kvinnor, fred och säkerhet i sin 
verksamhet, och du får av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en överblick över 
det svenska befolkningsskyddet och dess anknytning till den humanitära rätten. Med spridd 
kunskap stärker vi respekten för den internationella humanitära rätten

Läs årsboken här!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/arsbok-i-internationell-humanitar-ratt/

Till innehållsförteckningen

Idé och folkrätt
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Neutralitet bidrar till att alla kan känna tillit  
till vårt arbete
Nu finns tredje delen av sju i en artikelserie där vi 
presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare 
som medverkar i filmen En röst. Denna gång är fokus på 
neutralitet och Gun Kallenberg.

Gun är 86 år och bor i Sollentuna. Frivilligt engagemang 
har alltid varit viktigt för Gun. Hon började som frivillig i 
Röda Korset för att hon ville göra något meningsfullt och 
bidra till medmänsklighet. Sedan tio år tillbaka är Gun  
rödakorsvärd på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Grundprinciperna är en viktig del i Guns engagemang och hon menar att Röda Korsets 
grundprinciper väl matchar hur hon är, tänker och lever som person.

– Det är viktigt att vi alltid utgår från humanitära behov i allt vi gör. Att både vara och 
uppfattas vara en neutral humanitär aktör skapar förtroende för vårt arbete, avslutar Gun.

Neutralitetsprincipen innebär att Röda Korset inte väljer sida i fientligheter eller att 
engagera sig i meningsskiljaktigheter av politiskt, etniskt, religiöst eller ideologiskt slag. 
Detta för att bevara förtroendet från alla parter.  

Läs mer om grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.

Se gärna också tidigare artikel i serien, om Humanitet / Gisele Singbo och  
Opartiskhet / Urban Lindblom.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gun-kallenberg-neutralitet-bidrar-till-att-alla-kan-
kanna-tillit-till-vart-arbete/

Till innehållsförteckningen
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Vår självständighet ger möjlighet att driva 
förtroendefull verksamhet
Nu finns även fjärde delen av sju av artikelserien där vi 
presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare 
som medverkar i filmen En röst. Denna gång är fokus på 
självständighet och Brendan Rajakumar.

Brendan är 20 år, kommer från Sollefteå och studerar på 
läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Hans främsta 
rödakorsuppdrag just nu är att vara ordförande för  
Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala.

– Ett av mina mål som ordförande är att stärka vår röst i det humanitärpolitiska området, 
genom att satsa extra på påverkansarbete.

Brendan understryker att grundprinciperna är fundamentala i allt vårt arbete. De tydliggör 
våra värderingar och ställningstaganden. Att ta hjälp av grundprinciperna i exempelvis olika 
vägval gör att vi kan säkerställa att vi bedriver ett arbete som uppfyller våra målsättningar.

– Våra grundprinciper är grunden till hela rörelsen och vägleder oss i det dagliga arbetet 
samt i större beslutsprocesser. Det är genom dessa principer som organisationen är 
tillgänglig för så många människor runtom i världen.

För Brendan går självständighet hand i hand med opartiskhet och neutralitet.  
Vi respekterar alla och vårt arbete ska bara genomsyras av våra värderingar.

– Vi ska också hålla oss oberoende gentemot exempelvis makthavare och andra instanser. 
Det är på så vis vi kan driva en förtroendefull verksamhet, avslutar Brendan.

Självständighetsprincipen innebär att Röda Korset är självständigt. Även om de nationella 
föreningarna har en stödjande roll till sina regeringar inom det humanitära området och var 
och en underställd sitt lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som tillåter dem att alltid 
handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/brendan-rajakumar-var-sjalvstandighet-ger-oss-
mojlighet-att-driva-en-fortroendefull-verk/

Till innehållsförteckningen
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Vill du utmana dig själv och öka din kompetens 
inom diskriminering och rasism?
Kursen Agera utan att diskriminera på Röda Korsets folkhögskola är en distanskurs på 
kvartsfart under en termin. Novin Mesbah, verksamhetsutvecklare på Röda Korset region 
Syd och Sydost, gick kursen under våren.

- Jag ville få kompetensutveckling och behövde något som utmanade mig mentalt. Det är 
många kretsar som tampas med hur de ska kunna rekrytera och bedriva sin verksamhet mer 
inkluderande, och målet med att läsa kursen var därför att få kunskaper som kan omsättas 
i praktiken. Kursen har gett mycket inspiration, många nya tankar och en ännu större 
medvetenhet hos mig. Inte minst har jag fått verktyg för att kunna hjälpa kretsar som vill 
arbeta med de här frågorna. 

Vill du också få insikter och inspiration som Novin? Det finns platser kvar till höstens kurs 
(fåtal platser kvar) på rodakorsetsfolkhogskola.se. Kursen går utmärkt att läsa parallellt 
med jobb eller andra studier. Tre obligatoriska träffar ingår (totalt sex heldagar).

Ny migrationslagstiftning den 20 juli – missa 
inte seminarium
Den 20 juli får Sverige en ny migrationslagsstiftning. Beslutet i riksdagen sker så sent 
som den 22 juni – först då vet vi med säkerhet hur den nya lagstiftningen kommer att se 
ut. De regler som föreslås riskerar att slå hårt, inte minst mot barn, unga, kvinnor och 
utsatta grupper. Svenska Röda Korset vill se en migrationslagstiftning som värnar om och 
säkerställer människors grundläggande rättigheter.  

Den 16 juni ordnar Röda Korset ett digitalt seminarium om den nya migrationslagstift ning- 
ens konsekvenser. Det går att se live och i efterhand i facebookeventet och på rodakorset.se/ 
seminarier: 2021-06-16 Seminarium: Den nya migrationslagens konsekvenser – 
Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Du kan läsa mer om lagförslaget och Röda Korsets påverkansarbete här: Lokal påverkan 
familjeåterförening och Sveriges nya migrationslagstiftning – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Inför ikraftträdandet kommer mer utförlig information om den nya lagstiftningen att finnas 
på Rednet. Det finns också alltid möjlighet att ringa Röda Korsets migrationsrådgivning: 
Hjälp och stöd du kan få i asylfrågor | Röda Korset (rodakorset.se)

Efter sommaren kommer Svenska Röda Korsets jurister att erbjuda utbildningspass om den 
nya migrationslagstiftningen.

Till innehållsförteckningen

Migration
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Ny kampanj om Röda Korsets arbete i kris och 
katastrof
Under perioden 14 juni – 4 juli kommer Röda Korsets nya 
reklamfilmer att visas på tv och på Youtube. I filmerna 
förvandlas en välbekant situation plötsligt till en kris, men 
Röda Korset är på plats med hjälp och stöd. I filmerna 
medverkar bland annat volontärer från Första hjälpen-
grupperna. Filmerna kompletteras med radioreklam och 
annonsering i tidningar. 

Som en del av den här varumärkesförstärkningen kommer cirka hundra kretsar/ 
second hand-butiker, som outtröttligt bidragit till våra gemensamma insamlingsmål 
och sett till att livsvikitgt arbete kunnat fortskrida under detta omöjliga år, att få ta 
emot ballonger, badges och t-shirtar. Ett mejl som förklarar mer, med en pdf om 
varumärkeskommunikationen och konceptet ”Här är vår värld”, kommer inom kort.

Mer information på Rednet kommer snart.

Mörkt kapitel i svensk historia vann  
Röda Korsets journalistpris 2021
Randi Mossige-Norheim, Thomas Kanger och Magnus 
Arvidson är årets vinnare av Röda Korsets journalistpris 
för dokumentärserien Vipeholmsanstalten från Sveriges 
Radio. Vipeholms sjukhus var en gång Sveriges största 
så kallade sinnesslöanstalt. Där skulle de som inte 
passade in någon annanstans förvaras. Men vad hände 
egentligen bakom de låsta dörrarna på anstalten? 
Vipeholmsanstaltens verksamhet är ett mörkt kapitel 
i vår historia med övergrepp mot skyddslösa människor, med bland annat medicinska 
experiment. Serien är ett samarbete mellan Ekot och P1 Dokumentär. Länk till det 
vinnande bidraget  

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

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/morkt-kapitel-i-svensk-historia-vinner-roda-korsets-
journalistpris-2021/

Till innehållsförteckningen
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Ta del av vår årsberättelse för 2020
I vår årsberättelse kan du fördjupa dig i vår verksamhet och hur 
den finansieras. Vi berättar också om hur vi arbetar för långsiktig 
hållbarhet i allt vi gör.

Årsberättelsen består av verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport 
och årsredovisning. Här finns den på både svenska och engelska:

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

Visste du till exempel att:

• Våra volontärer i Sverige delade ut 35 000 matkassar till 
riskgrupper.

• Vårt stöd i Jemen gav 61 000 människor rent vatten.

• 97 381 människor var engagerade som månadsgivare vid årets slut.

• Våra utsläpp av koldioxid minskade med 72 procent till 0,78 (2,7) ton per centralt 
anställd (vilket framför allt beror på minskat resande under pandemin).

En mindre upplaga trycks och finns tillgänglig i Föreningsbutiken. Exemplar har också 
skickats till lokalkontoren. 

På sidan 21 presenteras intäkter och kostnader för både kretsarna och Röda Korset centralt.

Tack till alla som bidragit – ni är många!

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

Ungdomsförbundet har ny hemsida
Precis som Röda Korsets Högskola flyttade Röda Korsets Ungdomsförbund in på vår 
gemensamma webbplattform. Sidan ligger kvar på adressen www.rkuf.se men har en helt ny 
design och ett omarbetat upplägg som matchar resten av rörelsen.

Enligt strategi 2021–2023 är Ungdomsförbundets främsta mål att nå och mobilisera fler 
barn och unga i utsatthet. Därför är det viktigt att hemsidan är så lättläst och lättnavigerad 
som möjligt – det ska vara lätt att hitta rätt för den som söker sig till Ungdomsförbundet!

Vill du veta mer om Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhet? 

Läs mer på vår nya hemsida såklart!

Till innehållsförteckningen
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Kommentera artikel på Rednet
För att kommentera och läsa andras kommentarer på Rednet behöver du vara inloggad 
med ditt Röda Korset-konto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger på 
Rednet. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången 
behöver du aktivera ditt Röda Korset-konto. Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Fakta och ståndpunkter finns på hemsidan
Röda Korset har en lång tradition av att samhällspåverka och bilda opinion, både nationellt 
och internationellt. Vårt påverkansarbete är evidensbaserat, vilket betyder att det utgår 
från erfarenheter från verksamheterna. Genom påverkansarbetet förmår vi beslutsfattare 
och ledande opinionsbildare att alltid agera med fokus på människor i utsatta situationer 
och med full respekt för de humanitära principerna. Vi har regelbunden kontakt med 
regeringen, departementen och myndigheter liksom genom kontakt och samverkan med 
andra organisationer. Du vet väl att vi samlar fakta och våra ståndpunkter i olika frågor på 
hemsidan rodakorset.se?

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/

Kretskampen går i graven
Sedan några år tillbaka har Kretskampen varit en del av Infoservices utåtriktade arbete. 
Det har varit en fin tradition där vi har kunnat erbjuda alla kretsar en möjlighet att skapa 
gemenskap både inom sin egen grupp och kretsar emellan. De senaste åren har vi däremot 
upplevt ett minskat intresse för denna Kretskamp. Det kan bero på många olika faktorer, 
men det har också lett oss till att se över aktiviteten i sin helhet. Vi har genom diskussioner 
om de senaste årens engagemang och dagens omprioriteringar av våra resurser beslutat att 
Kretskampen har gjort sitt och att vi härmed avslutar denna tradition. 

Vi vill tacka alla kretsar där ute som både deltagit och bidragit till Kretskampen. Ni har 
varit fantastiska och det har varit härligt att dela denna tradition med er. 

Infoservice finns självklart kvar som stöd och hjälp för er lokala verksamhet via alla 
våra kanaler och vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans för Röda Korsets 
hjälparbete runtom i Sverige.

Till innehållsförteckningen
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Tack alla kretsar från Infoservice!
Till alla kretsar där ute i Sverige som vi möter genom samtal, mejl och chatt. Vi ser 
verkligen vilket jobb ni gjort med att ställa om er verksamhet och lära er allt det nya som 
krävs i den situation som vi alla befunnit oss i det senaste året. Vi vet att det är en stor 
utmaning och märker i vår kontakt med er hur mycket tid ni lägger ner på ert engagemang. 
Därför vill vi skicka en uppmuntran till er. Ni är fantastiska! Riktiga kämpar som verkligen 
gör allt vad ni kan för att Röda Korset ska kunna finnas för människor i hela Sverige i 
kristider. Tack för allt ni gör och tack för all trevlig kontakt vi får ha med er. Vi är så stolta 
och glada över vårt fina samarbete. 

Östersjön i fokus för årets dokumentärfilmare
Deltagarna på filmkursen ”Dokumentär i världen” på Röda Korsets folkhögskola brukar 
som en del av kursen göra ett filmprojekt i södra Afrika ett par månader på vårterminen.  
På grund av pandemin insåg kursledningen redan under hösten att det var läge att sjösätta 
plan B och sjösättning blev det.

Målsättningen var att Dokumentär i världen även denna gång skulle fokusera på ett globalt 
ämne, men utan att resa så långt. Lösningen blev ett samarbete med Deep sea productions, 
ett företag som jobbar med att lyfta speciellt Östersjöns problem och hot där även filmaren 
och en av lärarna på kursen, Simon Stanford, jobbar. Företaget och Simon erbjöd 
klassen möjlighet att under vårterminen jobba tillsammans med dem och producera fyra 
dokumentärfilmer och ett antal kortfilmer om havsmiljön längs den svenska kusten. 

Om du själv är sugen på att lära dig filma dokumentärt och vill ha en upplevelse att se fram 
emot, sök nu till höstens kurs med start den 25 augusti!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ostersjotema-istallet-for-afrika/

Vår julkampanjsfilm vann silver i kategorin 
Sveriges roligaste reklamfilm!
”Ursäktsarkivet” nominerades i flera kategorier på Roygalan, som uppmärksammar 
Sveriges bästa reklamfilmer.

Den 6 maj var det dags för årets Roygalan, en tävling som belönar nyskapande 
och kreativitet inom reklamfilmsproduktion. Filmen från vår senaste julkampanj, 
”Ursäktsarkivet”, nominerades i flera kategorier, bland annat ”Sveriges bästa reklamfilm” 
och ”Sveriges roligaste reklamfilm”. Kampanjmätningen visade att många uppskattade 
filmen, men ”bästa reklamfilm” var mer än vi hade vågat hoppas på! Se filmen på youtube

Till innehållsförteckningen
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Sommarkampanj för second hand finns nu i 
Föreningsbutiken
Konceptet för sommarkampanjen är ”Duka för med-
mänsk lighet”. Ni som har öppet era second hand-butiker i 
sommar får en specialframtagen kampanj med två viktiga 
budskap:

1) Handla second hand i sommar till sommarens picknick 
och umgänge.

2) Att handla second hand bidrar till både social och 
ekologisk hållbarhet.

Kampanjperiod: cirka 15 juni–15 augusti, men materialet kan sitta kvar hela augusti såklart. 

Ett stort tack till Helsingborgskretsens second hand-butik som bidrog med all rekvisita till 
fotograferingen för kampanjmaterialet. 

Kampanjbeskrivningen till ”Duka för medmänsklighet” finns här som bilaga:  
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjer-2021 och 
materialet ligger i Föreningsbutiken för beställning till portokostnad. 

Här kommer varumärkesmaterial: 
”Välkommen till vår värld” 
Runt hundra second hand-butiker kommer i början av juni att få 
badges, ballonger och T-shirtar skickade till sig som en del av firandet 
och det offentliga lanserandet (på TV och i sociala medier) av vårt 
varumärkesarbete, där vi återigen vill lyfta det otroliga arbete vi utför 
i kriser och katastrofer. Vi kommer också att mejla alla second hand-
butiker en sorts varumärkesguide i pdf-format som är en förenklad 
version av kommunikationskonceptet ”Här är vår värld”. På T-shirtarna 
står det ”En av 14 miljoner i 192 länder”. Alltid en lika mäktig tanke. 
Materialet skickas ut till de cirka hundra butiker som bidragit mest till våra gemensamma 
ekonomiska ändamål, självklart proportionerligt i relation till storlek. 

För att hålla koll på vårt gemensamma kampanjarbete och för löpande uppdateringar  
och info läs här:  
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360012375418-Kampanjer-2021
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Rekordökning av second hand-försäljning via 
Tradera
Att sälja second hand via auktionssajten Tradera har blivit en viktig och lönsam kanal för 
många kretsar det senaste året. Enligt Svensk Handels senaste prognos tros 40 procent av all 
handel ske online år 2030.

Under april månad omsatte kretsarna tillsammans över en kvarts miljon kronor på Tradera. 
Bra jobbat! Sedan vi började mäta i augusti 2020 ligger ökningen på över 800 procent för 
vår gemensamma sida. Heminredning går starkt och märken som Arabia och formgivare 
som Stig Lindberg är hett eftertraktade online, men även samlarföremål eftersöks, så som 
Pokemonföremål och Tin Tin.

Vill er krets komma igång och testa second hand-online? Läs mer här: Internetbutik - 
Handbok – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Här hittar ni vår gemensamma sida: Tradera | Köp & sälj begagnat & second hand

Eller kontakta secondhand@redcross.se.

Hoppa gärna på tåget så snart ni kan och ni som är igång kan ta tillvara på den 
gemensamma Facebook-gruppen som startats, där ni kan dela tips och idéer på hur ni blir 
vassare med ert online-erbjudande. För mer info, kontakta secondhand@redcross.se

 

Koll på kronorna? Nya webbinarier för 
kassörer och revisorer
Att vara kassör eller revisor i en krets är ett viktigt 
och ansvarsfullt uppdrag. Att få stöd och utbildning 
för sitt uppdrag är nödvändigt och nu finns det nytt 
utbildningsmaterial för dig som har någon av dessa roller.

Du får verktyg för att kunna förstå ditt uppdrag och 
mandat. Målet är att du efter genomförda webbinarier ska 
känna dig tryggare i din roll, få inspiration och hämta ny 
energi. Du får också möjlighet att träffa, diskutera och  
bygga nätverk med andra kassörer och revisorer inom Röda Korset. 

Kurserna har tidigare genomförts fysiskt under 2019 på olika platser i Sverige 
(Umeå, Malmö, Göteborg och Stockholm) som heldagsutbildningar, men till följd av 
coronapandemin genomförs nu kurserna enbart digitalt,

Läs mer på Rednet. Där finns information om de olika utbildningarna.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digitala-utbildningar-for-kassorer-och-revisorer/
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Covid-19 sprids i rasande fart i Sydasien
Smittspridningen av covid-19 går i rasande fart i Sydasien. I Indien registreras hundra-
tusentals nya fall om dagen, och bristen på sjukhussängar och syrgas är stor. Den senaste 
vågen av covid-19 fått sjukvårds- och hälsosystemet på knä, särskilt på landsbygden där 
omkring 600 miljoner indier lever. Röda Korset är på plats och arbetar med ambulans- och 
transportservice, första hjälpen, sjukvård samt ger syrgas till de allra sjukaste. Vi delar 
ut skyddsmasker, handskar och mediciner. Vi lagar också måltider och delar ut ris och 
förpackad mat. Krisen har blottat en allvarlig ojämlikhet i sjukvården som drabbar de 
fattigaste värst. Vi på Röda Korset kämpar för att nå fram med hjälp till de mest utsatta. 

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/sydasien/

Vi är på plats i Gaza och Israel
I Gaza riskerar sjukvården att kollapsa efter våldsutvecklingen i våras. Våra volontärer 
och ambulansförare har jobbat dag och natt för att hjälpa skadade. Bristen på vård är 
även stor på Västbanken och i östra Jerusalem. Våra medicinska team och volontärer på 
plats har hjälpt tusentals människor. 28 ambulanser och över 400 förare var igång fram till 
eldupphöret som infördes den 21 maj, efter elva dagars strider. Man arbetar nu även bland 
annat med att förse befolkningen med livsviktiga förnödenheter och psykologiskt stöd.

Även i Israel har vi ambulanser som kan evakuera människor i behov av vård eller trauma-
behandling. Vi har 1 000 anställda och lika många volontärer som rycker ut för att hjälpa. 
Vi har hittills tagit hand om drygt 700 människor i Israel som skadats fysiskt eller psykiskt i 
raketattacker och upplopp. Blodgivningscentraler har varit igång för att bistå vården.

Röda Korset i världen

Till innehållsförteckningen
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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

Lyckad insats i Honduras som drabbats av 
översvämningar
Sedan november har vi jobbat med att säkra vatten, sanitet 
och hygien i Honduras. Nu avslutas insatsen, men arbetet 
fortsätter lokalt.

Eftersom de kraftiga översvämningarna var för stora för 
Honduras Röda Kors att hantera på egen hand, begärde 
de, tillsammans med Federationen, om hjälp från den 
internationella rödakorsrörelsen.

Vi i Svenska Röda Korset fick i uppdrag att leda insatsen, i nära samarbete med 
Österrikiska och Tyska Röda Korset. Vi har stöttat med en ERU (Emergency Response 
Unit) inom vatten, sanitet och hygien (även kallat WASH).

Läs mer på rodakorset.se om vårt arbete i Latinamerika.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lyckad-insats-i-oversvamningsdrabbade-honduras/

Jemen – desperat läge blir värre
Samtidigt som kriget rasar står Jemen på gränsen till en svältkatastrof. Miljontals barn 
får inte tillräckligt med mat. Om hungerkrisen fortsätter kan över två miljoner små barn 
och en miljon kvinnor (som är gravida eller som nyligen har fött barn) drabbas av akut 
undernäring i år.

Vi är på plats för att människor ska få mat, rent vatten och vård. Läget är mycket svårt 
och coronaviruset gör livet än mer utmanande för människor. Vi kämpar för att lindra 
effekterna av pandemin och driver bland annat ett fältsjukhus för patienter som insjuknat.

På hemsidan finns mer information om läget i Jemen.

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/jemen/
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