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Hur märkligt det än känns, så har vi nu några få veckor bara fram till vår Riksstämma 2021!

När jag frågar lite omkring om vad som diskuteras, vad är ombuden och kretsarna mest 
intresserade av, så får jag lite vaga svar. Vi hade ju just en Riksstämma 2019 i Visby. Och nu 
har tiden gått så fort – trots allt, att vi inte riktigt hunnit med. Och nu tar vi steget till en digital 
stämma. Det är ett stort steg, för som vi väl vet är det sannerligen inte alla som känner sig 
hemma med det digitala arbetssättet.

Men många, många kretsar har genomfört sina kretsstämmor digitalt, med poströstningar och 
med olika former av hybrid. 

Så vi vet att vi kan! Jag ser mycket fram emot stämman och är säker på att det kommer 
att fungera. Håll ett öga på programmet – även ni som inte är ombud kan följa plenum
förhandlingarna och delta i flera möteskvällar som är helt öppna för alla.

Vad är det då som ligger framför oss nu under den tidiga våren 2021? Vi vet att vaccinations
takten ökar och ju fler som vaccinerar sig, desto troligare är det att vi kommer att kunna börja 
ses och umgås under fortsatt vaksamma former, men dock mötas – i verkliga livet. Det betyder 
också att våra verksamheter som satts på paus, nu skall starta igen och kanske i nya former. 
Och förmodligen har ni också under denna period startat eller planerat helt nya verksamheter. 
Nu är det också mycket viktigt att vi välkomnar tillbaka alla de frivilliga som isolerades sig 
tidigt i pandemin och som nu längtar tillbaka till verksamhet och att träffa folk. De är många! 
Låt oss skicka ett varmt och starkt budskap till dem att de är behövda!

Det är viktigt att vi i Röda Korset känner att vi kan ta ledning. Under detta svåra år har vi hela 
tiden hyllat de frivilliga i Sverige och i hela världen som har varit aktiva och representerat vår 
värdegrund så väl – och de har ofta varit unga och till och med mycket unga. Nu måste vi alla i 
omsorgsfulla steg stiga fram och ta vår plats som den medmänskliga kraften i samhället. Även 
om det kommer att ta ytterligare ett tag, så vet vi redan att de sociala behov som pandemin 
förstärkt är mycket tydliga och tragiska.

Hur kan vi i Röda Korset förstärka vår verksamhet på lokal nivå för att stödja människor i 
akut social nöd – materiellt och känslomässigt? Hur möter vi den utmaningen?

Varmt tack för ert arbete, och för er respekt för Röda Korset. Jag hoppas ni kommer att vara 
med i dessa fortsatta utveckling i Sverige och i världen.

Kretsnytt  
maj 2021

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Snart är det äntligen Riksstämma
Riksstämman genomförs i år helt digitalt och är utsprid 
över olika dagar under en veckas tid, den 23–30 maj. 
Över 200 medlemmar kommer att delta som ombud på 
Riksstämman för att ta beslut om organisationens framtid. 
På Rednet hittar du all information och nyheter kopplade 
till årets Riksstämma. 

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

 

För dig som inte är riksstämmoombud  
– följ Riksstämman ändå!
I år när Riksstämman är digital, kommer alla som är intresserade och nyfikna på vad som 
händer under Riksstämman kunna ta del av detta, oavsett om du är riksstämmoombud eller inte. 

Du kommer bland annat kunna följa plenumförhandlingarna direkt på Rednet, du kan vara med 
i seminarium och workshops på torsdagskvällen och delta vid det framtidssamtal som kommer att 
äga rum på fredagskvällen. Mer information hittar du under Riksstämman för alla. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018613817)

 

Vad ska Riksstämman ta beslut om?  
Läs riksstämmohandlingarna
Alla diskussioner och beslut som Riksstämman tar, utgår från riksstämmohandlingarna. 
Riksstämman ska i år ta beslut om bland annat nya stadgar, ny styrelse, medlemsavgift och 
alla de 42 motioner som medlemmar skickat in. Här kan du läsa om vad som händer efter att 
en motion skickats in. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vadhandermedinskickademotioner/)

Vad tycker du om riksstämmohandlingarna? Diskutera frågorna tillsammans med den som 
är vald till ombud i din kommun, för att hjälpa hen att förbereda sig och genomföra sitt 
uppdrag på Riksstämman på bästa sätt. 

Läs riksstämmohandlingarna på Rednet. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097Programoch
riksst%C3%A4mmohandlingar
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Till innehållsförteckningen

Förening

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/riksstamma/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/riksstamma/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/riksstamma/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/riksstamma/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018613817
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018613817
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vad-hander-med-inskickade-motioner/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vad-hander-med-inskickade-motioner/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360016464097-Program-och-riksst%C3%A4mmohandlingar
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Utvecklingen av digitala verktyg för kretsar 
och frivilliga fortsätter 
Svenska Röda Korset beslutade vid Riksstämman 2019 att genomföra en satsning på 
digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare, och för att underlätta verksamhet och 
engagemang. I linje med detta har bland annat nytt intranät (Rednet), nytt rekryterings
verktyg (ReachMee), ny utbildningsportal (Learnster), ökad tillgång till Office 365paketet 
(redcrossmejl, Teams med mera) samt nya lokala webbsidor införts. Mitt i detta arbete 
kom även pandemin som ytterligare har understrukit vikten av att ha digitala verktyg som 
underlättar verksamhet och engagemang på plats. 

Nu satsar Svenska Röda Korset på att utveckla de digitala verktygen för kretsar och 
frivilliga ytterligare. Läs mer på Rednet? 

Sidan ”Digitala verktyg för kretsar och frivilliga – utveckling” i Kunskapsbanken samlar all 
information om satsningen och uppdateras löpande.

 

Från Redwood Falls till Örebro  
– möt volontären Marcia
– Om jag har varit äventyrligt lagd, nej det vet jag inte, 
säger Marcia Gerhardsson, född Inglis, och ser mycket 
fundersam ut men tillägger: – Minns, i och för sig, att 
min bror en gång sa att ”du, du vågar ge dig ut”, så lite 
äventyrslysten kanske jag ändå är. Marcia låter emellertid 
mycket tveksam när hon säger det.

Marcia Gerhardsson är ordförande i Örebrokretsen  
och ordförande i regionrådet i Region Mellan. Svenska  
Röda Korset har hon varit trogen sedan 80talet. Marcia föddes i Redwood Falls i 
Minnesota, som på den tiden var ett litet samhälle med bara ett par tusen invånare. 

Hon valde att utbilda sig till tandhygienist – en utbildning som hade funnits sen 1920 
i Minnesota. En svensk parodontologilärare på universitetet hävdade att den svenska 
tandvården var mycket bra, så det blev Sverige och Örebro hon satsade på! 

När Kristoffer föddes 1973 valde Marcia att säga upp sig från jobbet. Året därpå fick 
maken Ulf ett erbjudande om att åka till Nigeria och arbeta. Bara några år hade gått sen 
Biafrakriget tog slut men paret Gerhardsson gav sig iväg till Lagos med sonen som hade 
hunnit bli ett och ett halvt år.

Marcia upplevde först Nigeria som ett tryggt land.

– Men efter militärkuppen 1975 blev det hemskt! Vid nästa statskupp, året därpå, 
avrättades människor på stranden.

Efter sammanlagt två och ett halvt år i Nigeria var det dags att återvända till Örebro.  
Och så kom Röda Korset in i hennes liv! 

– Jag har alltid varit en föreningsmänniska. Och sedan har det rullat på!  
Marcia har sedan 80talet haft många förtroendeposter i Röda Korset. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/franredwood 
fallstillorebromotmarcia/
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Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018821317-Digitala-verktyg-f%C3%B6r-kretsar-och-frivilliga-handlingsplan-f%C3%B6r-utveckling
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fran-redwood-falls-till-orebro---mot-marcia/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fran-redwood-falls-till-orebro---mot-marcia/
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Efter kretsstämmorna – möt två nyvalda 
kretsordförande
Kretsstämmor har hållits runt om i landet under 
februari månad och flertalet personer har av 
medlemmarna valts in på förtroendeuppdrag. De 
förtroendevalda har det yttersta ansvaret för kretsen 
och dess verksamhet mellan stämmorna. Här får vi  
lära känna två kretsordförande.

Mikael Ringman är ny ordförande för Malmö 
rödakorskrets.

Han är 58 år, journalist från början men jobbar nu 
med kommunikationsfrågor på Länsstyrelsen, och kom i kontakt med Röda Korset under 
flyktingsituationen år 2015. Ett par år senare behövdes frivilliga i kommunikationsgruppen. 
Att skriva sig in var ett bra sätt att komma verksamheten nära. 

När Mikael fick frågan om att engagera sig i styrelsen blev han glad och hedrad. 

– Det är en föränderlig tid vi lever i. Jag upplever det som om värderingar är i rörelse, och 
att maskorna i skyddsnätet blir allt större. Här känner jag trygghet i att kunna luta mig mot 
Röda Korsets grundprinciper. Vi står fast, även om annat i samhället svajar, berättar Mikael 
om Svenska Röda Korset roll i Malmö.

Som ordförande vill han på kort sikt försöka hitta nya sätt att aktivera frivilliggrupper som 
blivit vilande under pandemin. Och på längre sikt att ytterligare utveckla vårt arbete med 
socialt hållbara städer.

Jutta Sundborg är nygammal ordförande för Lerum rödakorskrets.  
Hon är 78 år och pensionär. 

– Jag kom i kontakt med organisationen år 2004 efter en annons i Lerums Tidning.  
Jag hade blivit änka och behövde komma ut och engagera mig i något meningsfullt.  
Jag valdes in i styrelsen ganska snart och har haft flera olika förtroendeuppdrag innan  
jag valdes till ordförande, berättar Jutta.

Röda Korset spelar en viktig roll i Lerum med många sociala verksamheter som vänder 
sig till olika målgrupper. Juttas mål för kretsen är att hålla vissa verksamheter igång med 
omsorg och framtidstro och att alla frivilliga ska orka ta sig igenom pandemin. Till hösten 
hoppas hon att kretsen kan starta upp sina vilande sociala verksamheter som till exempel 
väntjänsten, språkkaféer, systugan och onsdagskafét. Den digitala utvecklingen kan vara  
till hjälp, men det mänskliga mötet är störst i det arbetet, avslutar hon.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/efterkretsstammornamottvanyvalda
kretsordforanden/

 

Foto: Privat

Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/efter-kretsstammorna---mot-tva-nyvalda-kretsordforanden/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/efter-kretsstammorna---mot-tva-nyvalda-kretsordforanden/
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Håll engagemanget levande, trots restriktioner
Vi hittar nya sätt att vara och leda frivilliga när omständigheterna förändras. Det är styrkan 
i vår organisation och alla frivilligas krafter. Under året som gått har verksamheter ställts 
om och nya behov har uppmärksammats. I spåren av pandemin har vi rödakorsare gjort 
stora insatser för att praktiskt lösa behov som människor haft.

Som ett stöd för att fortsätta hålla engagemang och lust i frivillig och förtroendeuppdraget 
kan några korta filmer som inbjuder till samtal och reflektion kring uppdrag vara till hjälp.

Läs mer på Rednet. 

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

 

Inspirera till hållbart frivilligengagemang
Som ett stöd för att fortsätta hålla engagemang och lust i frivillig och förtroendeuppdraget 
kan några korta filmer som inbjuder till samtal och reflektion kring uppdrag vara till hjälp.

Filmerna är tänkta som stöd till dig som ledare, frivillig och hur du avslutar en insats.

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

Digitala kurser finns för att stärka 
föreningsarbetet
Under våren genomförs ett flertal digitala kurser som handlar om förening, frivillighet 
och värderingsarbetet. Allt för att hålla i och hålla ut till vi kan ses igen på fysiska platser. 
Klicka här för att få mer information och komma till anmälan.

Stort tack för ditt engagemang!

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018038058-Inspiration-till-ett-h%C3%A5llbart-frivilligengagemang-
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/inspireras-och-oka-dina-foreningskunskaper/


7

Kretsarnas verksamhetsrapportering  
– ta del av månadsvisa sammanställningar
Situationen med corona fortsätter i högsta grad påverka våra verksamheter och det finns 
ett fortsatt behov av att löpande samla in och kommunicera det viktiga arbete som bedrivs 
under 2021. Under året skickas därför en enkät till alla kretsar som syftar till att rapportera 
verksamheten; ordinarie, omställd eller insatser kopplade till covid19.

Tack vare att mer än 300 kretsar rapporterar varje månad har vi tillsammans kunnat 
synliggöra det fantastiska arbetet i kontakt med givare, samverkanspartners och i 
opinionsbildning. Utöver det har rapporteringen även möjliggjort ett bättre kretsnära stöd. 

För att ta del av resultaten från kretsarnas verksamhetsrapporteringen kommer det varje 
månad publiceras en sammanställning som baseras på de rapporter som inkommit. Ni 
hittar redan nu sammanställningen från januari och februari på Rednet. Kom ihåg att de 
månadsvisa sammanställningarna ger en bra temperaturmätning kring vad som bedrivs 
omkring i landet. Men de återger inte hela bilden av kretsars närvaro och kapacitet, 
eftersom alla kretsar inte haft möjlighet att besvara enkäten. 

Vill ni veta mer om årets upplägg? Vi kommer den 3 maj klockan 18.00 att bjuda in till ett 
tillfälle där vi berättar mer om kretsarnas verksamhetsrapportering. Under tillfället kommer 
upplägget och bakgrunden till den månadsvisa enkäten att presenteras samt en presentation 
kring hur resultatet av kretsarnas gedigna rapportering används. Inom kort kan du anmäla 
dig, du hittar då tillfället i kalendariet. 

Du kan läsa mer om upplägget på Rednet. 

Tack för att ni rapporterar! 

Ungdomsförbundet bjuder in till Riksårsmötet
Efter förra årets digitala succé samt det fortsatta läget med hög smittspridning kommer 
Riksårsmötet även i år hållas digitalt.

Under året har Förbundsstyrelsen gått igenom föreningens stadgar för att se vad som går 
att förtydliga och göra mer lättillgängligt.

På Riksårsmötet kommer vi även att tacka av vår nuvarande ordförande Vera Carlbaum
Wrennmark och välja en ny stjärna som ska leda rkuf under mandatperioden 2021–2023. 

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ungdomsforbundetbjuderintillriksarsmotet2021/

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017680717-Sammanst%C3%A4llning-av-kretsarnas-verksamhetsrapportering
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017009238-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2021
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ungdomsforbundet-bjuder-in-till-riksarsmotet-2021/
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En gemensam grund att stå på  
– Agneta utbildar i rödakorskunskap
Som rödakorsare är vi budbärare av Röda Korsets idé 
och grundprinciper. Agneta Hallberg från Falun är en av 
de frivilliga rödakorsare som använder sig av materialet i 
rödakorskunskap och utbildar kretsar i sitt närområde.

Rödakorskunskap är en av våra obligatoriska kurser, som 
med fördel kan repeteras regelbundet. Den strategiska 
inriktningen säger exempelvis att rödakorskunskap ska genomföras för att tryggt kunna 
agera utifrån grundprinciperna och vår uppförandekod. 

Agneta Hallberg är numera pensionär men fortfarande frivillig som utbildare och 
valberederade. Hon har tidigare varit riksstämmoombud och är dessutom nominerad som 
ombud till året Riksstämma.

– Det som i grunden har engagerat mig i alla tider är mänskliga rättigheter, berättar Agneta. 
Läs mer på Rednet.

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

Opartiskhet är att våga stå kvar,  
möta och lyssna
I en artikelserie presenterar vi varje grundprincip och de 
frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En röst. 
Fokus denna gång på Opartiskhet och Urban Lindblom. 
Urban är norrbottning som sedan många år bor i Dalarna 
i en liten by utanför Falun. Idag är han ordförande i 
Regionråd Mitt, ordförande i samverkansrådet i Falun  
där även Borlänge finns med samt är nyvald sekreterare i 
Falun rödakorskrets.

– För mig betyder opartiskhet att våga stå kvar, möta, lyssna och ibland agera när 
människor far illa eller befinner sig i nöd, oavsett vilken bakgrund man har och att våga 
göra det utan att döma, säger Urban.

Läs mer på Rednet.

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

Rödakorskunskap
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Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/urban-lindblom-om-opartiskhet/
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Levandegör grundprinciperna – boka en digital 
workshop
Kontakta Infoservice för att boka en digital workshop 
till krets eller verksamhetsgrupp. Som organisation 
ställs vi dagligen inför vägval och frågor som kräver 
eftertanke men också förmåga att fatta väl avvägda 
beslut. Grundprinciperna är vårt främsta verktyg och vår 
kompass. Utifrån grundprinciperna sätter vi våra mål och 
prioriteringar. – Workshopen gav mig en djupare förståelse 
för Röda Korsets värderingar och fick mig att känna att jag 
är del i ett större sammanhang, berättade en frivillig.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/levandegorgrundprincipernabokaendigital
workshop/

Nu lanserar vi vårt nya sortiment av  
första hjälpen-väskor!
Äntligen kan vi lansera vårt nya sortiment av  
första hjälpenväskor! Nu kan kretsar sälja sortimentet 

Sortimentet består av fyra produkter anpassade för olika 
situationer och behov. I dagsläget finns väskorna stora, 
mellan och mini samt andningsmasken. Sortimentet är 
framtaget i samarbete mellan ViTri Medical AB och 
Svenska Röda Korset. ViTri Medical är en väletablerad 
leverantör till landsting, sjukhus och apotek och deras  
produkter lever upp till de krav som ställs inom sjukvården. 

Med vårt sortiment vill vi signalera kvalitet och pålitlighet. Vi har valt ett tjockt, stabilt och 
vattenavvisande tyg och även tagit fram en ny design på produkterna. Väskorna är välfyllda 
och ger ett stort värde för pengarna. I de två största väskorna medföljer också en folder med 
de viktigaste första hjälpenåtgärderna.  

Kretsar och secondhandbutiker kan beställa sortimentet direkt via ViTris webbshop.  
Mer information finns i Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nulanserarvivartnyasortimentavforstahjalpen
vaskor/

Hälsa och vård
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Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/levandegor-grundprinciperna---boka-en-digital-workshop/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/levandegor-grundprinciperna---boka-en-digital-workshop/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003800658-Produkter-till-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-lanserar-vi-vart-nya-sortiment-av-forsta-hjalpen-vaskor/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-lanserar-vi-vart-nya-sortiment-av-forsta-hjalpen-vaskor/
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Nu är övningstillfällena i första hjälpen igång!
– Så otroligt smidigt att kunna komma hit och öva på 
första hjälpen! säger Anna efter sitt övningstillfälle på 
övningshubben i skånska Hörby.

Sedan en månad tillbaka erbjuder Svenska Röda Korset 
övningstillfällen i första hjälpen. 13 kretsar är med i ett 
pilotprojekt, från Haparanda i norr till Tomelilla i söder. 
Till övningshubbarna kan deltagare från våra digitala 
första hjälpenkurser komma och öva på de mest centrala delarna i första hjälpen.  
Frivilliga övningsledare har förberetts till att lotsa deltagarna genom övningstillfället. 

Övningstillfällena är coronaanpassade, de genomförs med en deltagare åt gången.  
Ingen får bli smittad, vare sig deltagare eller de frivilliga. 

– Jag hittade era kurser via Google, berättar Anna. Först gick jag Första hjälpen Online. 
När jag anmälde mig till onlinekursen passade jag även på att anmäla mig till det här 
övningstillfället. Det är jättebra att få den här kunskapen på det här viset! Smidigt, tryggt 
och enkelt!

Från ett samtal med tre olika kretsar hämtar vi följande perspektiv: 

– Med övningshubbben bekräftar vi bilden av Röda Korset som en beredskapsorganisation 
och folkbildare, säger Leslie Öqvist, ordförande i Vaxholmskretsen. 

–Vi ser att vi har en väldigt viktig uppgift att sprida livräddande kunskaper här i västra 
Jämtland, konstaterar Marcella Simms, Västjämtlands rödakorskrets. 

–Vi ser möjligheter att öka kompetensen inom första hjälpen bland våra frivilliga.  
Ska vi leva upp till det vi säger oss vara behöver alla våra frivilliga kunna första hjälpen, 
säger Margareta Tillman, Röda Korset i Karlstad.

Läs mer om Övningshubbarna här. Anmälan till vårens informationsträffar för intresserade 
kretsar hittar du här.
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015124897-Om-%C3%96vningshubbar-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
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Möt två av våra volontärer som arbetar som 
vägvisare
Publicerad: 19 mars 2021. 
Region Mellan Frivilliga Hälsa och vård

Möt två av våra volontärer som arbetar som vägvisare, 
Anna Heinstedt och Julia Jerleus. De håller till på 
Universitetssjukhuset i Örebro där det är ett jämnt flöde av 
patienter i entrén och vägvisarna hjälper dem till rätta. 

Vägvisarna finns på plats varje vardag fördelade på två pass klockan 8.00–12.00 och  
12.00–15.30. Här finns tillgång till skyddsutrustning i form av visir, munskydd och handskar 
till alla som utför ett uppdrag här.

För Julia så är det första dagen, hon är student och hon har sökt uppdraget. 
– Med familj som arbetar i vården känns det naturligt att ställa upp när behovet finns, säger Julia.

Anna har haft flera olika volontäruppdrag inom Röda Korset och tackade ja när förfrågan 
om att vara vägvisare dök upp.
– Det är ett trevligt uppdrag och det känns att man gör nytta, säger Anna.

Både Anna och Julia kommer att fortsätta med volontäruppdrag efter det här, för inom kort 
påbörjas uppdraget som vaccinationsstödjare, där de båda är aktuella.

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

Vaccineringen i fokus i vårt arbete med 
covid-19
Ingen är säker förrän alla är säkra. Det är den röda tråden 
i Röda Korsets arbete i samband med vaccineringen mot 
covid19, såväl hemma i Sverige som ute i världen. I en 
artikel på Rednet kan du läsa om hur vi arbetar med 
vaccinationerna.

Vaccineringen mot covid19 har startat i hela landet. På 
ett par orter har de frivilliga redan börjat under uppdraget 
som vaccinationsstödjare. Men för de allra flesta kretsar 
börjar vaccineringsinsatsen senare i vår när allmänheten ska vaccineras. Nu pågår en dialog 
med drygt hälften av landets sjukvårdsregioner, och det står klart att vårt stöd är efterfrågat. 

Vi har också en roll i informationsspridning. Här kan vi tillgängliggöra myndighets
information genom att utveckla eller fortsätta proaktiva insatser, såsom fysisk närvaro på 
platser där våra målgrupper finns eller att genom uppsökande arbete möta våra målgrupper. 

Läs hela den innehållsrika artikeln på Rednet: 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vaccineringeni 
fokusivartarbetemedcovid19/
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https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/verksamhet/halsa-och-vard/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/mot-tva-av-vara-volontarer-som-arbetar-som-vagvisare/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vaccineringen-i-fokus-i-vart-arbete-med-covid-19/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vaccineringen-i-fokus-i-vart-arbete-med-covid-19/
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2020 års Patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse finns nu att läsa!
Röda Korset står bakom en patientsäkerhetsberättelse för år 2020. I grund och botten 
handlar det om att Svenska Röda Korset är vårdgivare vilket innebär att styrelsen är 
ansvariga för att den hälso och sjukvård som bedrivs på Röda Korsets behandlingscenter 
(rkc) och Vårdförmedling utförs på ett patientsäkert sätt med hög kvalitet. Det är en 
rapport som på ett öppet sätt ska beskriva förbättringsarbetet som har utförts för att öka 
kvalitén och patientsäkerheten under föregående år. 

Dels tas rapporten upp på ett av styrelsens styrelsemöten så att de får en övergripande bild 
av Röda Korsets arbete inom området, dels efterfrågar flera av våra samarbetspartners, ofta 
sjukvårdsregioner, patientsäkerhetsberättelsen och utöver det så sprids den. Den finns även 
tillgänglig för alla på rodakorset.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/2020arspatientsakerhetsochkvalitetsberattelse/

Rödakorshuset – en del verksamhet  
är igång igen!
Att leva med att höra ordet corona är inte alls kul och trots det så har 
vi kunnat anpassa vår verksamhet till rådande situation.

Coronakrisen slår hårt mot de mest utsatta och det är viktigt att hålla 
våra mötesplatser öppna för att möta behoven.

Kvinnogruppens verksamheter är igång igen båda fysisk och digitalt. 
Höjdpunkten är yoga.

Syftet med verksamheten är att uppnå fysisk och psykisk stabilitet, 
välbefinnande hos kvinnor samt etablera gemenskap för kvinnor i 
boendeområdet och våra nya besökare. Här skapas möjlighet att komma utanför hemmet 
och möjliggör för dem att få fördjupad förståelse för svenska samhället och även förstärka 
självkänslan.

Vill du också prova på olika aktiviteter så är du varmt välkommen till Hand i Hand 
Kvinnogruppen, som träffas på måndagar kl. 13:00 – 17:00 i Rödakorshuset på Jägerhorns 
väg 8 i Kungens Kurva!

Läs mer om Rödakorshuset

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorshusetendelverksamhetarigangigen/
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https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/vard-och-behandling/Kvalitet-och-patientsakerhetsarbete/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/2020-ars-patientsakerhets--och-kvalitetsberattelse/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003855637-Om-R%C3%B6dakorshuset-i-Stockholm
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorshuset--en-del-verksamhet-ar-igang-igen/
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Ta chansen – var med på nätverksträffar
Är du intresserad av att lära dig nytt och mer om verksamheten du är engagerad i? Håll 
utkik i kalendariet efter intressanta tillfällen. Under maj månad genomförs bland annat fyra 
tillfällen i en workshop för delaktighet och inkludering i verksamheter för och tillsammans 
med asylsökande och andra migranter. Det kommer även genomföras nätverksträff för 
Anhörigstöd där frivilliga bland får ökad kunskap digitalt anhörigstöd.

vinjett: Kommunikation

Var med och fira Röda Korsets dag den 8 maj!
Den 8 maj infaller Röda Korsets dag – en dag att fira och tacka alla 
frivilliga och uppmärksamma ert viktiga engagemang. Det senaste året 
har bjudit på både utmaningar och utveckling, och mer än någonsin 
behöver våra kretsar, frivilliga och anställda tack och pepp för sitt 
engagemang.

För att hjälpa till att tacka och sprida pepp samt uppmärksamma hur 
viktiga alla engagerade rödakorsare är har vi tagit fram material som kan användas för 
kretsen att skicka brev, mejl och/eller sprida via Facebook till alla rödakorsare. 

Den här dagen vill vi att alla rödakorsare känner sig uppskattade. Vi hoppas att både 
kretsen, frivilliga och anställda kommer att sprida och skicka detta vidare.

Materialet finns i Föreningsbutiken. Materialet består av en redigerbar pdf att använda  
för att skicka brev samt text och grafisk bild att använda i mejl eller på sociala medier. 

Vilket typsnitt ska jag använda?
Anpassningarna till vårt uppdaterade grafiska manér 
fortsätter. Det gamla rubriktypsnittet Meet Me in Brooklyn 
tas till exempel bort och ska inte längre användas.

I affischer, annonser och andra enheter som formges 
centralt används Futura, men eftersom Futura inte är ett 
standardtypsnitt på pcdatorer har vi sedan 2016 använt 
Arial för rubriker och kortare texter. I längre texter 
rekommenderar vi Times New Roman.

Mer information om typsnitt, färger med mera finns i våra uppdaterade grafiska riktlinjer. 
Och kom ihåg att vi har en ny Powerpointmall!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilket 
typsnittskajaganvanda/

Kommunikation
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995518-Grafiska-riktlinjer-och-varum%C3%A4rket
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003091878-Mallar-och-diplom
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilket-typsnitt-ska-jag-anvanda/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilket-typsnitt-ska-jag-anvanda/
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Bidra med dina infallsvinklar – kommentera 
nyheter på Rednet
När du är inloggad med ditt Röda Korsetkonto kan du delta i dialogen här på Rednet 
genom att kommentera nyheter och läsa andras kommentarer. 

Läs mer om hur du gör för att komma igång:

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

Nyfiken på några av våra aktuella insatser? 
Se Röda rummet!
Röda rummet är Svenska Röda Korsets webbsändning som 
vänder sig till alla rödakorsare. Varje program innehåller 
en blandning av insatser vi gör lokalt, nationellt och 
internationellt.

– Vi har så oerhört många intressanta och viktiga 
aktiviteter på gång och vi vill med Röda rummet dela 
information om aktuella insatser såväl som bidra till 
kunskapsdelning och inspiration. Vi hoppas också att programmet ska ge en känsla av 
stolthet och samhörighet mellan oss rödakorsare, säger AnnaKarin Modén, enhetschef för 
kommunikationsenheten i tjänstepersonsorganisationen.

I den senaste sändningen från 22 mars fick vi bland annat en bild av läget i Bangladesh, fick 
veta mer om den nya migrationslagstiftningen och fick höra om vårt viktiga arbete med 
vaccineringen mot covid19.

Missa inte nästa Röda rummet som sänds den 8 juni kl. 15.00.

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

Titta i efterhand på: Röda Rummet – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Skicka gärna synpunkter och önskemål om innehåll till Infoservice.
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kommentera-nyheter-pa-rednet/
http://livecast.se/redcross/rodarummet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-Rummet
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Välkommen till Kretsaktuellt, ett digitalt möte 
för förtroendevalda i krets och regionråd
Styrelsen för Svenska Röda Korset håller i mötet och fokus kommer att vara på 
deltidsuppföljning av strategiska inriktningen. Hur långt har vi kommit i arbetet utifrån 
strategin och hur långt vi har kvar. 

Mötet kommer främst att handla om kretsarnas arbete för att uppnå strategin; om 
utmaningar och möjligheter. Det här är ett möte som bygger på att deltagare utbyter  
tankar och erfarenheter med varandra.   

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/36001928789820210511
Kretsaktuelltettdigitaltm%C3%B6tef%C3%B6rf%C3%B6rtroendevaldaikretsoch
regionr%C3%A5d

Deltagare i Digitala språkhörnan i Malmö 
berättar
När pandemin bröt ut var vi i Malmökretsen snabba att göra Språkhörnan digital. Vi 
frågade några deltagare vad de tänker om språkträningen i den digitala Språkhörnan.

Sedan flera år tillbaka har vi en mycket populär Språkhörna på Stadsbiblioteket. Under 
flera år har omkring 50 personer träffats för att öva svenska på skiftande nivåer. När 
pandemin slog till under våren var Stadsbiblioteket snabbt ute med det digitala verktyget 
Zoom och var ytterst angelägna för att denna verksamhet skulle fortsätta, fast nu digitalt.

Att Språkhörnan har blivit digital har inneburit både begränsningar och utveckling av 
Språkhörnan. Hadeel från Irak har nu varit i Sverige i ett år. Hon är undersköterska och vill 
hjälpa främst äldre.

– När jag ska säga något så kommer det inte fram några ord. Jag förstår bra men behöver 
öva att prata. Mitt största önskemål är att lära mig fler ord.

Akram från Iran har också varit i Sverige i ett år och har letat upp flera olika ställen att öva 
svenska på. Till exempel har hon och några kompisar som regelbundet träffas för detta. 

– Jag har arbetat som apotekare tidigare, för att kunna arbeta som det igen behöver jag 
kunna flytande svenska.

Kristina är psykolog från Makedonien och har bott ett år i Sverige och bor  
med sambo i Malmö. 

– Jag är orolig för corona och vill inte gå ut så mycket, därför är jag jätteglad för den 
digitala språkhörnan. Det är små grupper och volontärerna är som lärare som hjälper 
mycket. 

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360019287898-2021-05-11-Kretsaktuellt-ett-digitalt-m%C3%B6te-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-i-krets-och-regionr%C3%A5d
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360019287898-2021-05-11-Kretsaktuellt-ett-digitalt-m%C3%B6te-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-i-krets-och-regionr%C3%A5d
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360019287898-2021-05-11-Kretsaktuellt-ett-digitalt-m%C3%B6te-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda-i-krets-och-regionr%C3%A5d
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Joanna kommer från Polen och har bott i Sverige i ett och ett halvt år. Även Joanna tar varje 
tillfälle i akt för att öva sin svenska på flera olika ställen. 

–Jag tycker att det fungerar jättebra och gillar det mycket! 

De vi talar med är överens om att den digitala språkhörnan generellt är bra, men det 
finns också en stor längtan att få träffas och pratas vid. Det går någonting förlorat vid det 
digitala mötet, men det öppnar också upp fler möjligheter att kunna delta oberoende av var 
man befinner sig.

Läs mer om Språkhörnan på Malmös lokala webbsida

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

Informationsinsatser – Prata om vaccin!
Röda Korset har en roll i informationsspridning.  
Därför finns nu en ny samlingssida på Rednet med  
råd och stöd för kretsar som vill bidra i arbetet.

Informationsinsatser kopplat till coronavaccinationer 
som Röda Korset bedriver har människor vi möter i 
våra ordinarie verksamheter som primär målgrupp. 
Fokus är att nå de personer som befinner sig längst från 
informationsflöden eller de målgrupper där Röda Korset redan har en relation. Vår roll i 
informationsspridning är att tillgängliggöra myndighetsinformation genom att utveckla eller 
fortsätta proaktiva insatser, såsom fysisk närvaro på platser där våra målgrupper finns eller 
genom uppsökande arbete i egen regi eller tillsammans med andra. Vi kan också vara ett 
konsultativt stöd till myndigheter i planerandet av lokala informationsinsatser. 

Läs mer på Rednet. 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018506617Informationsinsatser
Prataomvaccin
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https://www.rodakorset.se/ort/skane/malmo-stad/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-sprakhorna-i-malmo/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018506617-Informationsinsatser-Prata-om-vacci
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018506617-Informationsinsatser-Prata-om-vacci
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Beställ material om trafiksäkerhet på lätt 
svenska
Det finns ett material att beställa till kretsar som 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  
har tagit fram.

Materialet som är på lätt svenska handlar om 
trafiksäkerhet.

Det kan beställas utan kostnad från deras sida. Materialet 
kan till exempel användas på träna svenskaverksamheter  
eller verksamheter för samhällsinformation och samhällsguidning.

Läs mer och beställ på: https://ntf.storedo.com/s/trafiksakerhetpalattsvenska

Butiksflytt som lett till mycket nytt
Röda Korset i Nyköping har sedan slutet av 90talet drivit 
sin secondhandbutik centralt i Nyköping men fick under 
2020 möjligheten att byta lokaler. Tillsammans och med 
hjälp av olika generösa personer har de gjort allt från 
målning, borrning, hopsättning av möbler och inköp  
till packning, uppackning, prismärkning, placering på 
hyllor och konsoler. Detta under pågående pandemi.  
Nya volontärer har de också fått på kuppen.

Läs hela nyheten på Rednet

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/butiksflyttsomletttillnytt/
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Vårkampanjen är här!
Temat för årets stora insamlingskampanj är mammor, deras 
situation som utsatt grupp i Sverige och internationellt 
samt det arbetet vi som rörelse gör för att stötta dem. 
Kampanjmaterial finns i Föreningsbutiken för beställning 
till portokostnad både för kretsinsamling och second hand. 
Ändamålet är Hälsa och vård och vi lyfter specifikt det arbete 
vi gör i Somalia, Syrien och Sverige. För att läsa mer gå till 
Kunskapsbanken och spara ner kampanjbeskrivning och 
infobrev till frivilliga som ligger bifogat denna artikel: https://kunskapsbanken.rodakorset.
se/hc/sv/articles/360017671758V%C3%A5rkampanj2021

Andra halvan av maj pågår även en nationell insamlingskampanj i våra digitala kanaler, 
för att få fler att besöka vår gåvoshop på webben och köpa mors dagpresenter. Där finns 
katastrof och matpaket, vaccinationer och barnmorskor – digitala gåvor som räddar 
människors liv samtidigt som man får ett fint gåvobevis att ge bort till en mamma man vill 
hylla. Här samlas gåvobevisen och info: https://www.rodakorset.se/morsdag

Världens Barn – nu kampanjar vi!
Nu är planeringen igång för årets insamling för Världens Barn,  
där vi är en av 13 organisationer som tillsammans med svt,  
sr p4 och Radiohjälpen står upp för barns rättigheter. Och det 
behövs. Pandemin har satt sina spår världen över och redan sårbara 
samhällen är de som drabbas mest. För barnen är konsekvenserna 
av pandemin stora. I många länder har skolorna helt stängt ner, 
med risk att barnen aldrig återvänder. Färre barn vaccineras mot 
sjukdomar och fler barn än tidigare utsätts för våld och andra 
övergrepp. Just därför behöver vi stå upp tillsammans! Vi behöver 
visa att barns rätt till hälsa, skola och trygghet är ett av de viktigaste 
uppdrag som världen har. 

Det finns många sätt att engagera sig för Världens Barn! Du kan starta en digital 
insamlingsbössa, få med ett lokalt företag eller en skola, sätta upp en tipspromenad  
eller bidra till att vi tillsammans tar oss Jorden Runt för Världens Barn. 

Gå in på kampanjsidan på Kunskapsbanken för att få mer information och inspiration, 
anmäla deltagande i kampanjen, följa planeringen och mycket mer.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858Insamling
V%C3%A4rldensBarn

Insamling
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017671758-V%C3%A5rkampanj-2021
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https://www.rodakorset.se/morsdag
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-V%C3%A4rldens-Barn
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-V%C3%A4rldens-Barn
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Så renar vi vatten i världen
Visste du att en tredjedel av världens befolkning saknar 
säker tillgång till rent vatten? Världen över jobbar  
Röda Korset för att fler ska få rent vatten, något som 
är självklart i vår egen vardag men samtidigt skillnaden 
mellan liv och död för miljarder människor. I årets andra 
nummer av Röda Korset Magasin får du veta mer om hur 
det går till när vi renar vatten i Honduras, Libanon,  
Sudan och Indonesien. Häng med!

Läs magasinet på 

https://www.rodakorset.se/engageradig/rodakorsetmagasin/

Se webbinaret Vatten för alla – före,  
under och efter en katastrof
Den 14 april presenterade vi vårt arbete inom WaSH 
(vatten, sanitet och hygien) i akuta kriser och i långsiktiga 
hjälpinsatser.

Den 22 mars uppmärksammades Världsvattendagen. 
Trots att tillgång till vatten är en mänsklig rättighet är det 
tyvärr långt ifrån en självklarhet i stora delar av världen. 
Idag lever nästan 800 miljoner människor utan rent vatten. 
Kriser och katastrofer i spår av konflikter och klimatförändringar  
hotar miljarder människors vattenförsörjning. Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sewebinaretvattenforallaforeunderochefteren
katastrof/
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Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/se-webinaret-vatten-for-alla--fore-under-och-efter-en-katastrof/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/se-webinaret-vatten-for-alla--fore-under-och-efter-en-katastrof/
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Kretsarna gjorde fina krisinsatser i Vetlanda 
och Halmstad
– Erfarenheterna från dessa dagar är att när det finns en 
krisberedskapsplan som är känd för alla finns det rutiner 
att luta sig mot.

Ida Freijd, krisinsatsansvarig i Vetlandakretsen, 
konstaterar att alla förberedelser, både i form av listor 
och kontakter, var värdefulla för att mobilisera stöd efter 
knivdådet i Vetlanda den 3 mars. 

Halmstadkretsen har också varit i aktiv i samband med en brand i ett flerfamiljshus, natten 
mellan den 6 och 7 april. Läs mer:

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

Gör som Filipstad – ta tag i arbetet med 
kretsens krisberedskapsplan
Som vi berättade i förra Kretsnytt finns det nu en ny mall för krisberedskapsplanering,  
som underlättar arbetet.  
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nymallfordenlokalakrisberedskapslanen/

Röda Korsets insatser behövs året runt. Planera i tid för sommarens beredskap. 
Filipstadskretsen föregår här med gott exempel! https://www.rodakorset.se/ort/varmland/
filipstadskommun/nyheter/krisberedskap/

Myter i katastrofer: Margareta Wahlström 
modererade seminarium 
I mars diskuterades myter i katastrofer på ett seminarium av nätverket GlobeLife, som är 
ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

När katastrofer inträffar så drabbas ofta hela samhällsfunktioner. Hjälpbehov uppstår 
som vida överträffar människors förmåga att hantera situationen. Dessvärre styrs ofta 
diskussionen om vad som bäst behövs av myter och förutfattade meningar. Nu diskuterades 
just myter i katastrofer på ett seminarium av nätverket GlobLife. Moderator var vår 
ordförande Margareta Wahlström.

Se seminariet på Uppsala Universitets hemsida

https://rednet.rodakorset.se/myterikatastrofer/

Kris och beredskap
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Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/halmstadskretsen-stottade-oroliga-efter-dodlig-brand/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-mall-for-den-lokala-krisberedskapslanen/
https://www.rodakorset.se/ort/varmland/filipstads-kommun/nyheter/krisberedskap/
https://www.rodakorset.se/ort/varmland/filipstads-kommun/nyheter/krisberedskap/
https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=59108
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Ny migrationslagstiftning – vad gäller och hur 
påverkar Röda Korset?
Torsdagen den 8 april presenterade regeringen sitt förslag till ny migrationslagstiftning som 
ska träda i kraft den 20 juli 2021.

Förslaget innebär i korthet att korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd under eu
genomsnittet blir norm, att de hårda kraven på inkomst och bostadsstorlek för att få 
återförenas med partner eller barn behålls och att krav införs, förutom behovet av skydd,  
för att få permanent uppehållstillstånd. Lagstiftningen innebär också att en något mer 
generös humanitär skyddsgrund införs och att det blir något lättare för familjer att 
återförenas jämfört med idag. Dessa är frågor som vi på Röda Korset har arbetat hårt för.

Röda Korset är kritiskt till flera av förslagen vilket vår generalsekreterare Martin Ärnlöv 
lyft i både Ekot och SVT Agenda. Vi välkomnar dock att regeringen till viss del har tagit till 
sig av den kritik som vi och flera andra organisationer fört fram.

Här kan du läsa vår kommentar till förslaget om ny migrationslagstiftning.

I Kunskapsbanken finns en sammanfattning av vad förslaget innebär och hur vi arbetar för 
att påverka migrationspolitiken i en humanitär riktning: Lokal påverkan familjeåterförening 
och Sveriges nya migrationslagstiftning

Du kan också läsa hur ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen påverkas: 
Förändringar i Nya gymnasielagen (april 2021)

Om du har frågor när det gäller enskilda ärenden kan du ringa till Röda Korsets 
migrationsrådgivning.

Läs fler nyheter inom detta område

Ny migrationslagstiftning – vad gäller? (rodakorset.se)

Lokal påverkan familjeåterförening och Sveriges nya migrationslagstiftning – 
Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Förändringar i Nya Gymnasielagen (april 2021) – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Migration

Till innehållsförteckningen

https://sverigesradio.se/avsnitt/1685239
https://www.svtplay.se/video/30168932/agenda/agenda-11-apr-21-15?modalId=KABJEGY
https://via.tt.se/pressmeddelande/roda-korsets-kommentar-till-forslaget-till-ny-migrationslagstiftning?publisherId=3235745&releaseId=3296784
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009433357-Lokal-p%C3%A5verkan-familje%C3%A5terf%C3%B6rening-och-Sveriges-nya-migrationslagstiftning-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009433357-Lokal-p%C3%A5verkan-familje%C3%A5terf%C3%B6rening-och-Sveriges-nya-migrationslagstiftning-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617-F%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-Nya-Gymnasielagen-april-2021-
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/asylfragor/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/asylfragor/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-migrationslagstiftning--vad-galler/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009433357-Lokal-p%C3%A5verkan-familje%C3%A5terf%C3%B6rening-och-Sveriges-nya-migrationslagstiftning-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360009433357-Lokal-p%C3%A5verkan-familje%C3%A5terf%C3%B6rening-och-Sveriges-nya-migrationslagstiftning-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360015814617-F%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-Nya-Gymnasielagen-april-2021-
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Behovsanalys om förvar:  
”Jag är inte kriminell!”
Under hösten intervjuades deltagare från Migrationsverket, 
Röda Korset och andra organisationer som gör besök på 
förvar.

I intervjuerna kom upp flera behov kopplat till aktiviteter, 
hälsa och vård, juridisk rådgivning och återvändande. 
Resultatet av intervjuerna är sammanställt i en 
behovsanalys. 

”Varför behöver jag sitta här? Jag är inte kriminell! Den frågan har jag ofta fått.”  
berättar en besökare vid intervjun till behovsanalysen om förvar.

Läs hela behovsundersökningen i Kunskapsbanken: Behov och stöd i förvarsverksamhet

Vad är ett förvar?
Om Migrationsverket eller Gränspolisen bedömer att det finns risk att migranter kommer 
hålla sig undan eller inte samarbeta vid utvisning kan de i vissa fall fatta ett beslut om 
förvar. Förvar är ett låst boende som personerna inte får lämna. Det är Migrationsverket 
som ansvarar för förvar. 

Behovsanalys om förvar: ”Jag är inte kriminell!” (rodakorset.se)

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003926317F%C3%B6rdjupning
ochtipsSt%C3%B6dtillf%C3%B6rvarstagna

Avtal med Swedbank
Det sker en mindre prishöjning i vårt ramavtal med Swedbank, på pris av kortinlösen, 
ebokföring samt modeller terminaler från och med 1 april 2021. Infoservice har kopia på 
de nya priserna och det kan skickas till krets mot begäran.
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Ekonomi

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, epost: info@redcross.se

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003926317-F%C3%B6rdjupning-och-tips-St%C3%B6d-till-f%C3%B6rvarstagna
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/behovsundersokning-forvar/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003926317-F%C3%B6rdjupning-och-tips-St%C3%B6d-till-f%C3%B6rvarstagna
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003926317-F%C3%B6rdjupning-och-tips-St%C3%B6d-till-f%C3%B6rvarstagna

