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Världens ledare sitter nu mitt i förhandlingarna kring COP 26 i Glasgow. Resultaten kommer att 
bestämma konsekvenserna för oss alla under lång tid framöver. Världen är långt ifrån att klara 
klimatmålen och vi vet att det är de allra fattigaste som drabbas hårdast om inte man når en kraftig 
minskning av utsläppen av klimatgaserna.

Som världens största humanitära skyddsnät hanterar vi i Röda Korset och Röda Halvmånen klimat
förändringarnas enorma effekter på människors liv redan nu. Röda Korsets miljoner volontärer är på plats 
före, under och efter klimatkatastrofer som drabbar människor världen över. Klimatrelaterade katastrofer 
har fram till idag påverkat 139 miljoner människor. 14 av de 25 mest klimatutsatta länderna är dessutom 
i krig och konflikt. Omfattande satsningar behövs för att förbereda oss på att hantera de enorma 
humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna. Idag beräknas 108 miljoner människor vara i 
behov av humanitär hjälp. 2030 uppskattas denna siffra ha stigit till 200 miljoner människor. Hur mycket 
läget kommer att förvärras beror på hur mycket utsläppen minskar. Men även med nollutsläpp imorgon, 
ger de tidigare utsläppen en fortsatt allvarlig uppvärmning med svårt mänskligt lidande som följd.

Röda Korsets Climate Center i Haag är vårt kompetenscenter inom Röda Korset i världen, som bidrar 
med kunskap om klimatförändringarna i alla de områden vi arbetar (här kan du som vill lära mer hitta 
bra information: www.climatecentre.org). Representanter för vårt Climate Center tillsammans med 
Internationella rödakors och röda halvmånerörelsen driver våra krav som Röda Korset kommunicerat 
också i Sverige:
1) Drastisk minskning av växthusgasutsläppen och samtidig hantering av de humanitära konsekvenserna 
2) Fokus på de mest utsatta, de fattigaste och de som påverkas mest 
3) Finansiering för anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser i de mest utsatta länderna 
4) Investera i planerade, förberedande och tidiga katastrofinsatser.

Sedan jag tillträdde som ordförande har jag haft förmånen att delta i möten ute i den svenska 
rödakorsverkligheten. Jag har mött engagerade volontärer och anställda som med sina lokala insatser 
gör skillnad också i att minska klimatpåverkan. Till exempel genom den cirkulära ekonomi som våra 
secondhandbutiker bidrar till. Tack för att ni alla bidrar till att göra skillnad!

Kretsnytt  
november 2021

Rödakorshälsningar,

Anna HäggSjöquist
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Kära rödakorsvänner,

http://www.climatecentre.org
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Lär dig grunderna i kommunikation och 
varumärkesplattform
Utbildningen i kommunikation och varumärkesinspiration 
ger grunder i kommunikation och hur vi jobbar med vårt 
varumärke Röda Korset.

Du kommer att få grundläggande kunskaper i hur du ska 
planera din kommunikation för att den ska bli så effektiv som 
möjligt.

Vi kommer att prata om vad kommunikation är och varför det 
är så viktigt. Hur når vi rätt målgrupp med rätt budskap?

Du får också tips på hur du gör för att lägga upp en enkel kommunikationsplan.

Vi kommer också att titta på hur vi jobbar med vårt varumärke, och hur kan vi gemensamt 
arbeta för att Röda Korset ska bli mer omtyckt av fler? Anna Lithander, huvudredaktör, och  
Lisa Johansson, kampanjledare, berättar och visar exempel.

Läs mer och anmäl dig här: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4409162844049
20211202Utbildningikommunikationochvarum%C3%A4rkesinspiration

Missa inte Svenska Röda Korsets egen 
webbsändning Röda rummet!
Röda rummet är ett webbtvprogram för alla rödakorsare och för alla som är intresserade av 
vad som händer på Röda Korset. I Röda rummet får du information om aktuella händelser i vår 
organisation, vi får också höra goda exempel där vi kan lära av varandra. Alla sändningar av 
Röda rummet är öppna för alla.

Du kan se sändningen direkt när den sänds på Läs mer: Webbtv (livecast.se)

Om du inte kan se live så kan du se sändningarna i efterhand på den här sidan:  
Röda rummet – Kunskapsbanken (rodakorset.se) Där kan du också se tidigare sändningar.

Nästa sändning äger rum tisdagen den 16 november klockan 16–17. Mer information om 
innehåll samt medverkande kommer någon vecka innan sändning.
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Till innehållsförteckningen

Kommunikation

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4409162844049-2021-12-02-Utbildning-i-kommunikation-och-varum%C3%A4rkesinspiration
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4409162844049-2021-12-02-Utbildning-i-kommunikation-och-varum%C3%A4rkesinspiration
http://livecast.se/redcross/rodarummet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-rummet
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Röda Korset i medierna i flera viktiga frågor
Den 6 oktober skrev generalsekreterare Martin Ärnlöv i Omvärlden om biståndsdebatten kring 
Afghanistan. De humanitära behoven har återigen ökat påtagligt i Afghanistan, ett av världens 
fattigaste länder, härjat av torka, pandemi och decennier av strider. 

Allt fler av dagens kriser är utdragna och återkommande. Det är en komplex blandning av 
våldsam konflikt, svag stat och migration, ofta förvärrat av klimatförändringarnas natur- 
katastrofer. För att hantera dessa utdragna kriser behöver vi vara redo att arbeta med hållbara 
humanitära insatser för drabbade. Det handlar inte om idén om antingen ett humanitärt 
katastrofbistånd eller långsiktigt utvecklingsbistånd.  

Den 10 oktober på Världsdagen för psykisk hälsa skrev generalsekreterare Martin Ärnlöv 
tillsammans med RKUF i Aftonbladet. När samhället öppnar upp igen pågår ett intensivt lärande 
inför kommande kriser. Psykisk hälsa måste vara en del av det förändringsarbetet. Låt psykisk 
hälsa vara en självklar del när vi stärker förutsättningarna att hantera nästa kris på bättre sätt.

Den 23 oktober skrev generalsekreterare Martin Ärnlöv i Svenska Dagbladet tillsammans 
med flera organisationer för att larma om att många människor lever i stor utsatthet, utan mat 
för dagen eller tak över huvudet, på grund av ett ”glapp” mellan lagen om mottagande av 
asylsökande och socialtjänstens ansvar. 

Den 26 oktober ordförande Anna HäggSjöquist i Aftonbladet med anledning av FN:s stora 
klimatkonferens. Röda Korset i Sverige och globalt menar att världens måste enas i krafttag mot 
utsläppen och att det är de mest utsatta som drabbas hårdast redan nu. 

Alla artiklar finns här: https://www.rodakorset.se/omoss/pressrum/debattartiklar/

Nu kan du beställa fickalmanackan för 2022
Priset för nästa års almanacka är 55 kronor styck.

Fickalmanackan har måtten 16,5 x 9 cm, har veckouppslag, årsplan för 2022 
och 2023, telefonregister, namnsdagar och visdomsord. 

Tips: var ute i god tid då det endast finns ett begränsat antal.

Följ länken för att lägga din beställning i Föreningsbutiken.

Länk till beställningen i Föreningsbutiken: | Online (atta45.se)

Till innehållsförteckningen

https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=663dadedf50e45ba84b5032f9726b9a9&q=alman
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Vår mediabank växer!
Vår gemensamma mediabank växer så det knakar. Vi har 
precis passerat en magisk gräns och idag finns fler än 10 000 
bilder i vår Mediabank! Det är också positivt att se hur många 
som faktiskt laddar ner bilder. Hittills i år har hela 2 828 unika 
filer laddats ner totalt 4 614 gånger.

En bild säger mer än tusen ord så passa på att förstärka 
ditt budskap med bra bilder. I Mediabanken hittar du både 
nationella och internationella bilder från Röda Korsets insatser såväl som annonser, generiska 
videos mm.

Ett bra exempel på en fin och inspirerande bild är tagen i Lindängen i Malmö. Här utforskar 
Röda Korset och Rädda Barnen tillsammans nya sätt för att nå ut till människor. På bilden syns 
Fadel Mourad och Mina Sharifiyan när de har digital bakning. Andra aktiviteter är digital odling 
och digital joggning.

Mer information om Mediabanken hittar du i Kunskapsbanken där du bland annat hittar länk till 
inloggning, dokument som Röda Korsets Handbok för bilder samt manualer med stegförsteg
instruktioner mm.

Blir du nyfiken på vilken bild som laddats ner flest gånger under 2021…?  
Svaret hittar du här: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varmediabankvaxer/

Så kan du värva till kretsstyrelsen
Om några månader är det dags igen för kretsens stämma 
(årsmöte) och då är det också en del förtroendevalda som 
brukar lämna sin plats till förfogande. Här har valberedningen 
en otroligt viktig roll för att hitta de där drivande och 
engagerade personerna som vill ta ansvar för Röda Korsets 
krets och dess verksamhet.

I Kungsbacka har kretsen använt sig av ReachMee på ett 
framgångsrikt sätt. Gullvi Andersson som är viceordförande för kretsen berättar att hon hjälpte 
valberedningen att lägga upp en annons för ett styrelseledamotuppdrag på ReachMee.

– Det var väldigt enkelt att använda sig av den, jag lyckades att göra det helt utan utbildning. 
Tack vare annonsen så hittade valberedningen en person som idag är styrelseledamot. 

Mest använder sig dock valberedningen tillsammans med styrelsen av ”träskoreklam”, det 
vill säga sprida ordet bland sina vänner och bekanta. Det är så de har hittat frivilliga både till 
verksamhet och förtroendeuppdrag. 

Till innehållsförteckningen

Föreningsfrågor
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995397-Mediabanken-R%C3%B6da-Korsets-bildbank-
https://mediabank.rodakorset.se/shared/assets/35e0358dc03d898f0661
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/var-mediabank-vaxer/
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För dig som är valberedare finns det stöd att få. Du kan gå på en valberedningsträff för att hämta 
in kunskaper om valberedningsarbetet och för att få tips och råd av andra valberedare runt om i 
landet. Gå in på kalendariet och anmäl dig.

Du kan också ladda ner materialet ”Så arbetar valberedningen” som ger handfasta tips till dig 
som är valberedare för hur du kan gå till väga för att nå ut till och hitta lämpliga personer till 
olika förtroendeuppdrag. Du hittar materialet i Kunskapsbanken – Så arbetar valberedningen.

Läs mer på https://rednet.rodakorset.se/nyheter/valberedning/

Kretsens löpande verksamhetsrapportering 
kompletteras nu med helårsfrågorna! 
Som tidigare informerats kommer den månadsvisa verksamhetsrapporteringen att kompletteras 
med några fåtal frågor som ställs på helårsbasis. Frågorna på helårsbasis kommer vara 
tillgängliga redan i enkäterna som avser oktober, november och december. Avsnittet med 
helårsfrågorna behöver dock bara besvaras en gång, i exempelvis enkäten för december  
(som skickas ut till krets den 1 januari). 

Kretsar fortsätter därmed att löpande rapportera sin verksamhet månadsvis, men kan alltså välja 
vilken månad helårsavsnittet ska rapporteras, dock senast i decemberenkäten. Majoriteten av 
frågorna på helårsbasis kommer vara desamma som tidigare års frågor. 

Mer information finns på Om kretsarnas verksamhetsrapportering 2021 – Kunskapsbanken 
(rodakorset.se) 

Kretsarnas verksamhetsrapportering – tyck till 
om upplägget 2021
Just nu utreds vad kretsar har tyckt om upplägget för kretsarnas verksamhetsrapportering 2021. 
Vi har tagit en fram en kort utvärdering för att samla in tankar och erfarenheter. Utvärdering  
är ett första steg för att samla in lärdomar från kretsar om verksamhetsrapporteringen.  
I utvärderingen kan man även göra en intresseanmälan att ingå i referensgrupp som ska vara 
med och titta på det långsiktiga upplägget för verksamhetsrapportering. 

Ni kan besvara enkäten genom att trycka på denna länk. 

Till innehållsförteckningen

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://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017009238-Om-kretsarnas-verksamhetsrapportering-2021
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_TMoZpyLfCTIEhKldNL4IeyLiRUNEJFVTRQVk9ZUzhRRFExR1BXOTZUQjlTViQlQCN0PWcu
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Ska era kretsar gå samman?  
Här finns stöd och nytt material!
Riksstämman 2019 bestämde att Röda Korset ska vara organiserat i kommunkretsar med 
rödakorsgrupper för att bäst kunna möta de största humanitära behoven.

Många kretsar har redan påbörjat arbetet med att gå samman till en krets per kommun. Här finns 
aktuellt material som kan hjälp er och här finns inspirerande nyheter om andra kretsar som har 
gått samman. Håll också utkik efter inbjudan till dialogmöten och nätverksträffar som anordnas 
under hösten om kretssammangående.

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

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ska-era-kretsar-ga-samman-har-finns-stod-och-nytt-material/ 

 

Hur stärker vi praktikanter att utvecklas hos 
oss? 
Kom och dela erfarenheter med handledare i andra kretsar. Handledarrollen är den viktigaste 
faktorn för att erbjuda en praktik med kvalitet för individen. Nu finns det möjlighet att 
stärka dig själv i din handledarroll. Vi erbjuder en digital utbildning där du får möjlighet att 
träffa andra handledare och byta erfarenheter. Passa på att anmäla er till den 17 eller den 29 
november. Innan du deltar på utbildningen ska du ha tagit del av handledarutbildningen och 
tillhörande metodmaterial. All information du behöver finns i kalendariet 20211117 Praktik och 
handledning – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Förening 2.0 – en satsning för morgondagens 
rödakorskretsar
Sedan i våras har vi arbetat med Förening 2.0. Förening 2.0 
handlar om att vi nu tar ett samlat grepp kring utveckling 
av verktyg, metoder och arbetssätt som behövs för att 
vi tillsammans ska kunna genomföra den strategiska 
inriktningen. Ett exempel på den här utvecklingen är det 
nya administrationsverktyget Redy. Här hittar du samlad 
information om Förening 2.0.

Förening 2.0 är en satsning på föreningsutveckling (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen
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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/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403608456465-2021-11-17-Praktik-och-handledning
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403608456465-2021-11-17-Praktik-och-handledning
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/forening-2.0/
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Get ready – för nytt Redy 2021/2022
Satsningen på digitala verktyg fortsätter. Nu är det dags att 
få själva grundbulten i kretsars och frivilligas systempark på 
plats – ett nytt Redy. 

Under våren och sommaren har kretsar och 
tjänsteorganisationen testat en prototyp av ett verktyg. 
Efter utvärdering av prototypen och en gedigen 
upphandlingsprocess har nu lundaföretaget Lime CRM 
Technologies valts som leverantör av ett nytt Redy.

Nya Redy är främst tänkt att vara ett administrationsverktyg för kretsens styrelse, 
kretsanställda, frivilligledare, och de med särskilda förtroendeuppdrag inom kretsen (såsom 
medlemsansvarig och webbredaktör). Även regionråd tror vi kommer ha nytta av verktyget. 

Anne-Marie Löweneke från Bjurholm-Nordmalings rödakorskrets och Christel Petersen från 
Helsingborgs rödakorskrets har båda deltagit i referensgruppen.

– Jag tror nya Redy kommer att bli ett lyft för kretsen Bjurholm Nordmaling, säger AnneMarie. 

– Jag tror nya Redy kommer att bli väldigt bra för kretsarna. Ett modernt verktyg, som är lätt att 
använda, säger Christel.

Första delen av nya Redy förväntas finnas på plats under våren 2022. Innan dess kommer vissa 
kretsar kunna vara inne och testa verktyget. Mer information kommer!

Du kan läsa mer om arbetet med nya Redy och satsningen på digitala verktyg i Kunskapsbanken: 
Get Ready – för nytt Redy 2021/2022

Arbetet med att stänga ner verktyget Frivillig 
har påbörjats 
Som tidigare informerats har det genomförts en omfattande utvärdering av verktyget Frivillig 
som, utifrån ett tekniskt och ett användarperspektiv, landat i att verktyget kommer att avvecklas. 
Arbetet med att stänga ner verktyget Frivillig har under hösten 2021 påbörjats. I det arbetet ingår 
ett tekniskt arbete men framför allt handlar arbetet om att säkerställa att de fåtal kretsar som 
använder verktyget får stöd att hantera sina verksamheter och dess frivilliga, till dess att nya 
verktyg för detta ändamål finns på plats. 

Är ni en krets som använder Frivillig, kontakta gärna arbetsgruppen genom Infoservice på 
info@redcross.se så ser vi till att rikta ett särskilt stöd till er. 

Ambitionen är att stänga ner verktyget Frivillig 1 januari 2022. Mer information med frågor och 
svar hittar du här. 
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Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4409390844049-Get-Ready-f%C3%B6r-nytt-Redy-2021-2022
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004473717-Om-verktyget-Frivillig
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Fortsatta humanitära behov kopplat till 
vaccineringen mot covid-19
Vaccinationsarbetet i Sverige fortsätter och för många 
grupper i samhället är vaccinationsgraden nu hög. Analyser 
från Folkhälsomyndigheten och regionerna visar dock, trots 
vissa framsteg, att det fortsatt råder stora skillnader mellan 
bostadsområden med olika socioekonomisk status.

Vaccinationsarbetet i Sverige går in i en ny fas. Från att det 
primära fokuset har varit att vaccinera den breda allmänheten 
riktas nu arbetet till de grupper eller bostadsområden där  
vaccinationsgraden är låg i relation till den övriga befolkningen. 

För att möta detta behov meddelade regeringen nyligen att 40 miljoner extra i stöd tilldelas 
regionerna för att de ska kunna utföra mer riktade insatser för att öka vaccinationsgraden där 
den är lägre. 

Svenska Röda Korset arbetar med tre huvudspår i vårt vaccinationsarbete: 

• Vaccinationsstödjare på vaccinationsplatser
• Informationsinsatser – prata om vaccin med fokus där behoven är som störst
• Påverkansarbete för att lyfta behov och undanröja hinder för människor att få tillgång till 

vårdLäs mer på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsattahumanitarabehovkopplattillvaccineringenmot
covid19/

Vaccinationsinsats för människor i utsatt situation
Coronakrisen har slagit hårt mot de mest utsatta och det är viktigt att hålla Mötesplatsen Röda 
Korsets hus i Stockholmsförorten Skärholmen öppen för att möta behoven.

Lokalerna i Röda Korsets hus har omvandlats till ett vaccineringscenter och det har varit 
efterlängtat både hos tjänstepersoner, frivilliga och besökare.

– Jättemånga har blivit vaccinerade hos oss under sommaren, berättar Farouk Hamzaoui,  
som är projektledare på Röda Korsets hus i Skärholmen.

– Vi testar oss också varje vecka för att försäkra oss om att inte sprida någon smitta här.

På Röda Korsets hus kan papperslösa och hemlösa migranter komma och duscha, tvätta kläder, 
få en vinterjacka, äta lite soppa samt fika och delta på en av alla verksamheter som erbjuds.  
Läs mer om Röda Korsets hus

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

Till innehållsförteckningen

Corona

Fo
to

: R
öd

a 
Ko

rs
et

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatta-humanitara-behov-kopplat-till-vaccineringen-mot-covid19/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatta-humanitara-behov-kopplat-till-vaccineringen-mot-covid19/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003855637-Om-R%C3%B6dakorshuset-i-Stockholm
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vaccinationsinsats-for-manniskor-i-utsatt-situation/
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Avtackning för frivilliga i vaccinationsinsats i Ljusdal
På söndagen den 10 oktober bjöds samtliga frivilliga som 
medverkat i vaccinationsinsatsen i Ljusdal till en avtackning. 
Syftet är både att tacka dem som engagerat sig och att 
rekrytera till fortsatt frivillighet.

Marita Avander Bergstedt är ledamot i styrelsen i Ljusdal-
Järvsö rödakorskrets och har under hela vaccinationsinsatsen 
schemalagt frivilliga och koordinerat kretsens arbete. Under 
sju månader har 80 volontärer gjort över 2 000 frivilligtimmar.

Kretsen var även aktiv och mobiliserade många frivilliga under bränderna i Ljusdal 2018.  
Alla de som då medverkade finns med i en särskild beredskapspärm. 

Kretsen planerar att fråga var och en vid avtackningen om de är intresserade av att stå till 
förfogande nästa gång det sker en kris, så får de tillfälle att uppdatera pärmen. Under perioden 
som insatsen pågått har Röda Korset i Ljusdal fått stor uppmärksamhet och synlighet. 
– Alla vet vilka vi är! Vi behöver inte själva söka upp människor för våra uppdrag längre. 

Läs mer på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/avtackningforfrivilligai
vaccinationsinsatsplanerasiljusdal/

Rödakorsvärdarna åter till sjukhusen
Efter en pandemilång paus väntar nu många grupper med 
rödakorsvärdar ivrigt på att komma tillbaka till sjukhusen.  
I Katrineholm pågår förberedelserna inför nystarten.  
Och det med större frivilligstyrka än tidigare.

Rödakorsvärdarna på sjukhus var troligen bland dem som 
märkte av pandemin snabbast. De blev tidigt pausade från sina 
uppdrag när sjukhusen bommade igen för besökare. 

Nu när allt fler har blivit vaccinerade och det akuta trycket på sjukvården minskat, börjar 
sjukhusdörrarna sakteligen öppnas för rödakorsvärdarna.

Det är många frivilliga som runt om i landet längtar efter att komma i gång, även om behovet av 
att rekrytera nya också finns. I Katrineholm har några rödakorsvärdar slutat under pandemin men 
samtidigt har man sex nya på ingång. 

– Två av de nya var engagerade i vaccinationsstödet som vi gav under våren och sommaren, 
berättar Ingrid Arvidsson som är frivilligledare för rödakorsvärdar i Katrineholm.

Är din krets intresserad av att starta eller vill ha stöd i att komma igång med rödakorsvärdar i 
sjukvården? Det finns stöd att få. Titta på denna sida på Kunskapsbanken och/eller hör av dig till 
Infoservice!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsvardarna 
kommerigen/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/avtackning-for-frivilliga-i-vaccinationsinsats-planeras-i-ljusdal/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/avtackning-for-frivilliga-i-vaccinationsinsats-planeras-i-ljusdal/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003255797-Starta-och-bedriva-verksamhet-R%C3%B6dakorsv%C3%A4rdar-i-sjukv%C3%A5rden
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsvardarna-kommer-igen/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsvardarna-kommer-igen/
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Hand i hand – en verksamhet för gemenskap
Röda Korsets hus i Skärholmen i Stockholm bedriver en verksamhet som kallas Hand i hand.

Varje måndag träffas kvinnor som bor i området med besökande kvinnor på Röda Korsets hus i 
syfte att skapa och etablera gemenskap.

– Att komma ut, lämna hemmet, öka förståelsen för varandra och det samhälle vi lever i stärker 
självkänslan, säger Farouk Hamzaoui, som arbetar som projektledare på Röda Korsets hus.

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

Röda Korsets Hus i Vänersborg har öppnat!
Som Röda Korset har vi ett ansvar att bistå människor i 
utsatthet och nöd. Vi gör därför en extra satsning för att  
starta upp fler mötesplatser för de mest utsatta – i form av  
Röda Korsets hus, runt om i landet. Vänersborgskretsen är 
först ut i den satsningen.

Lördagen den 16 oktober samlades ett stort antal gäster 
för att inviga Röda Korsets Hus i Vänersborg. Nyfikna 
vänersborgsbor, medlemmar och frivilliga kom för att lyssna på både livemusik samt samtal 
mellan Johann Knigge, nationell avdelningschef, och Mats Andersson, kommunalråd, om hur 
behoven som finns i Vänersborg bäst ska kunna mötas. 

Strax utanför Vänersborg ligger det största asylboendet i Sverige, Restad gård. 
Vänersborgskretsen har under många år gjort stora insatser för och med de asylsökande på 
Restad gård. 

I och med öppnandet av ett Röda Korsets Hus, kommer nu personer från Restad gård och andra 
att kunna samlas under samma tak som äldre ofrivilligt ensamma och alla andra som deltar i de 
sociala aktiviteter som anordnas i huset. 

I Stockholm finns sedan 2015 ett Rödakorshus i Skärholmen, med en verksamhet som riktar sig 
till de mest utsatta i Stockholmsområdet och erbjuder både social gemenskap och humanitärt stöd.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorsetshusivanersborgharoppnat/
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Nu är höstens frivilligrekryteringskampanj 
igång! 
Den 15 oktober gick startskottet för höstens frivilligrekryteringskampanj och det är otroligt 
roligt och lovande att se så många bra frivilliguppdrag annonserade. Det är drygt 100 kretsar 
och lokalföreningar (RKUF) som anmält sig till kampanjen. Tillsammans har cirka 250 uppdrag 
publicerats via ReachMee på Röda Korsets webbsida rodakorset.se/engageradig/. Det är en 
dubbelt så många uppdrag jämfört med antalet som brukar finnas publicerade. 

Kampanjen har köpt annonsering i sociala medier och kommer nu driva potentiella volontärer 
till rodakorset.se/engageradig/ i de kommuner där annonser/uppdrag finns. Vi vet dock att de 
bästa av möjligheter uppnås om kretsar parallellt annonserar lokalt. I Föreningsbutiken finns det 
nu både generiskt och verksamhetsspecifikt annonsmaterial som till stor del är ändringsbart. 
Det finns affischer att sätta upp i butiker och på mötesplatser, flyers att dela ut eller lägga i påsar, 
annonser och inlägg för era sociala mediekanaler samt presskit som innehåller olika format för 
tryck i tidning eller digital display. Syns verksamheterna och annonserna även lokalt är det än 
större chans att fler hittar just till er, året om när behov av frivilliga finns. 

I Föreningsbutiken under rubriken Frivillighet hittar du kampanjens annonsmaterial, läs gärna 
också mer om höstens frivilligrekryteringskampanj. 

Botanisera bland mallarna i Föreningsbutiken
Oavsett om din krets valt att anmäla 
sig till Frivilligrekryteringskampanjen 
eller inte så kommer ni kunna 
använda er av alla mallar som ligger 
i Föreningsbutiken. Många av dessa 
mallar är ändringsbara och kan 
användas för många olika ändamål, 
men ligger nu inlagda under respektive verksamhetstyp. 

Ta lite tid att botanisera i Föreningsbutiken under diverse flikar och upptäck allt som finns 
där. Inte sällan finns det redan något som går att anpassa till det syfte som du just nu vill 
lyfta fram. Saknas trots allt något format som behöver användas ofta till att göra skyltar eller 
informationsmaterial i second handbutiker eller andra sammanhang så skicka gärna ett förslag 
till info@redcross.se 

Länk till Föreningsbutiken: Inloggning | Online (atta45.se)

Är det bilder ni söker? Välj bland 10 000 bilder i Mediabanken!  
Svenska Röda Korset - Logga in (okta-emea.com)

Till innehållsförteckningen

Insamling och kampanjer

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/
https://e-handel.atta45.se/System/Info.aspx?p=Online&pg=642
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406111498129-Frivilligrekryteringskampanj-h%C3%B6sten-2021-
https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline%2fDefault&p=Online&pid=LE700
https://redcross-se.okta-emea.com/login/login.htm?fromURI=%2Fapp%2Fsvenskardakorset_mediabankbrandmaster_1%2Fexk3km03ilWDCrnRq0i7%2Fsso%2Fsaml%3FSAMLRequest%3DfZBBS8QwEIXv%252FRUh97Zp4i50aLssLEJBRVQ8eJHYRjZsm9TMVPTfG1s9KTuHOTzm%250D%250AfW941e5jHNi7CWi9q3mRCb5rKtTjMMF%252BpqO7M2%252BzQWLtoebP4mfSf5ZQF6XcSsXZ%250D%250A4y9NRhprEWfTOiTtKEpCFmkhUrl9ECWoDSiVlcXmibP4h0NYkms%252BBwdeo0VwejQI%250D%250A1MH9%252FvoKIhGm4Ml3fuBNUi3wsHrPuzSiCRTf4s2RaELI89H0Vr9od8qC7%252FXJBzSU%250D%250AoanylRrxaw83EdYebv1gu0926cOo6XzWt2L79HU5BQraoTWOeN4kSZX%252FLbf5Ag%253D%253D%26SPID%3Dhttps%253A%252F%252Fmediabank.rodakorset.se%26RelayState%3D%257B%250D%250A%2520%2520%2527request_id%2527%2520%3A%25203492623%2C%250D%250A%2520%2520%2527base_url%2527%2520%3A%2520%2527https%3A%2F%2Fmediabank.rodakorset.se%2527%2C%250D%250A%2520%2520%2527sub_key%2527%2520%3A%2520null%250D%250A%257D
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Det lackar mot jul…
… och att rädda liv har aldrig varit enklare. Kampanjen är samma 
som förra året. Allt material finns nu för beställning och nedladdning i 
Föreningsbutiken. I Föreningsbutiken finns även ändringsbara mallar.  
NYTT FÖR I ÅR 2021: Sälj gåvobevis till förmån för vårt arbete!  
Från och med 15 november.  
Dessa ligger under Second hand / Övrigt 
Artikelnr; RK3301, RK3300  
och RK4000 (plexiställ) 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013625198-
Julkampanj2021

Värvarkort till cafébord
Nu finns det möjlighet för er med caféverksamhet att beställa 
värvarkort till ert café. Kort och plexiglasställ placeras på caféborden 
för att värva nya medlemmar, frivilliga och månadsgivare.

Kort och plexiglasställ finns för beställning i Föreningsbutiken. 
| Online (atta45.se)

En flygande start för Röda Korset på Tradera  
– kom med ni också!
Skulle er krets också vilja komma igång med ert konto på 
Tradera och testa försäljningskanalen? Det finns flera fördelar 
och mycket material framtaget så ni enkelt kan starta konto 
och pröva.

• Bidra till ökade intäkter för kretsen 
• Bidra till hållbar onlinehandel 
• Få guide och mallar för era annonser

Tradera hjälper Röda Korset skräddarsy sitt butiksupplägg kostnadsfritt.  
Här finns vår gemensamma sida på Tradera.

Vill ni ha stöd att komma igång med försäljningen på Tradera och starta ett konto för er butik: 
Kontakta secondhand@redcross.se

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013625198-Julkampanj-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013625198-Julkampanj-2021
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateView.aspx?p=Online&id=9f4e5f605e5e438aa7403dc1df25eda4&l=t&cat=%2FSecond%20Hand%2F%C3%96vrigt
https://www.tradera.com/campaign/rodakorset?sortBy=MostBids
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Östersundskretsen på Jämtlands-turné under 
krisberedskapsveckan
Krisberedskaps och första hjälpengrupperna reste runt genom länet tillsammans med 
Länsstyrelsen Jämtland, Region Jämtland-Härjedalen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten och 
lokala kommuner.

– Vårt upptagningsområde i första hjälpenverksamheten är hela Jämtland, så det var ett gyllene 
tillfälle att sprida kännedom om vad Röda Korset kan bidra med i kris, säger Mattias Sandström, 
styrelseledamot i Östersunds rödakorskrets och vice gruppledare i Jämtlands första hjälpengrupp.

Verksamhetsgruppen tillhör alltså Östersunds rödakorskrets, som 2019 blev kommunkrets 
efter att tre kretsar gick samman. Kretsarna i de grannkommuner turnén besökte under 
krisberedskapsveckan är också inbjudna att medverka. Mattias betonar att relationer och 
samarbete lokalt och regionalt är en nyckel i beredskapsarbetet.

–Vi håller just nu på att uppdatera kretsens krisberedskapsplan och kommer också att fortsätta 
stärka samarbetet med aktörer i vår omgivning, säger Mattias Sandström.

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

Visst har du gått Våga rädda liv på webben  
– nu kommer Våga möta
Våga möta, är något vi strävar efter i Svenska Röda Korset,  
vi vågar möta det svåra och det som kan kännas jobbigt.

Hur vi reagerar och hur vi beter oss i utmanande situationer 
beror på vilka vi är, våra tidigare erfarenheter och en rad 
andra faktorer. Ibland kan det kännas svårt att möta någon 
som reagerar väldigt starkt på något som hänt. Men bara att du 
gör något ökar personens möjlighet att bättre kunna hantera 
sin situation.

Nu finns en ny interaktiv kurs på rodakorset.se, den heter Våga möta. I kursen möter  
du ett antal reaktioner som personer kan uppvisa efter/under en omskakande händelse.

Läs mer på Rednet Våga möta, en ny interaktiv kurs på rodakorset.se

Direktlänk till kursen: https://www.rodakorset.se/vagamota
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Krisberedskapsplanen – ett viktigt verktyg för 
Röda Korsets insatser! 
Krisberedskapsplanen är ett viktigt verktyg för att kretsens frivilliga snabbt ska kunna sätta 
igång en insats i samband med en kris i lokalsamhället. Den är också ett viktigt verktyg för 
Svenska Röda Korsets Tjänsteperson i Beredskap, TiB, och krisledningsstab snabbt ska kunna 
hitta rätt personer att kontakta för att komma igång med insatser vid en kris. Det är också därför 
det är viktigt att det inte bara finns en krisberedskapsplan för Röda Korset i kommunen utan 
även att den är tillgängliggjord för TiB och krisledningsstaben. Genom att skicka in planen till 
Infoservice, info@redcross.se så registreras denna och görs tillgänglig för Svenska Röda Korsets 
TiB och krisledningsstab. 

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

Lär dig leda en krisinsats!
Den 3–5 december genomförs Att leda en krisinsats Det är 
en intensivkurs som syftar till att ge deltagarna en grund i 
hur starta, leda, samordna, avsluta och följa upp en krisinsats. 
Under kursen, som går i Skövde, bekantar vi oss med och 
använder en del av de verktyg som en krisledningsstab jobbar 
med för att skaffa överblick, fatta beslut och samordna en 
insats. Kurserna startar alltid med att vi samlas fredag kväll 
och sedan jobbar vi intensivt under lördagen och söndagen då det hela avslutas omkring klockan 
16. Det finns några få platser kvar på kursen i Skövde så det går fortfarande bra att anmäla sig. 
Här finns länken till anmälan. 

Fler kurser kommer att hgenomföras. Läs mer på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lardigledaenkrisinsats/

Norge och Sverige övar krisberedskap tillsammans 
I oktober träffades kretsar från Norge och Sverige belägna 
längs gränsen i Värmland för att öva krisberedskap. 50 fri
villiga från Norge och Sverige möttes i Charlottenberg för 
att träna på hur vi bäst kan hjälpa varandra vid en kris längs 
gränsen. Övning är ett av de viktigaste verktygen vi har för att 
förbereda samarbete i en kris. Över lag var deltagarna väldigt 
nöjda med dagen och den ökade kunskapen om varandras 
verksamhet. Samarbetet med Norska Röda Korset när det gäller krisberedskap kommer att 
fortsätta och likaså med våra övriga nordiska rödakorsgrannar. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/norgeochsverigeovar 
krisberedskaptillsammans/

Till innehållsförteckningen

Fo
to

: J
oh

an
 L

öf
Fo

to
: S

ar
a 

Bo
ge

fe
ld

t D
ar

lin
 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ny-mall-for-den-lokala-krisberedskapslanen/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406882167313-2021-12-03-05-Att-leda-en-krisinsats-
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-leda-en-krisinsats/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/norge-och-sverige-ovar-krisberedskap-tillsammans/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/norge-och-sverige-ovar-krisberedskap-tillsammans/
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Röda Korset deltog i manifestationen mot våld 
i Enskededalen
Efter mordet på rapparen Einár hölls på fredagen och lördagen 
en manifestation mot våld i Enskededalen, där han växte upp.

Röda Korset var på plats både under fredagen och lördagen 
med frivilliga från kretsarna Stockholm Sydost, Stockholm 
Sydväst, Södermalm och Kungsholmen.

Charlotte Lagersten, ordförande i Stockholm Sydost, var en av 
dem som var på plats från Röda Korset under fredagskvällen 
och lördagskvällen. Det var en lugn och stillsam manifestation, många ungdomar stod bara 
där och höll i varandra eller tillsammans tände ljus eller lämnade blommor. Charlotta berättar: 
”De som tog kontakt med oss pratade vi med, men vi avvaktade tills vi blev kontaktade. Under 
lördagen var det fler som ville prata. Det var nog den största nyttan vi gjorde. Några behövde 
bara prata och få sätta ord på sin vanmakt.”

På lördagen kom vår generalsekreterare Martin Ärnlöv förbi för att ge sitt stöd till våra  
frivilliga på plats.

Flera tackade för att vi var på plats under manifestationen.

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

Psykologer om konsekvenser av 
frihetsberövande
Svenska Röda Korsets projekt för att utreda alternativ 
till förvar fortsätter. Psykologerna Beata Himmelmann 
och Elisabeth Marklund vid Svenska Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg 
sammanställer forskning kring de mentala konsekvenserna av 
frihetsberövande. Fokus för undersökningen är förvarstagande 
av migranter. Forskningen är hämtad från Sverige och andra 
länder. Visst material har hämtats in med hjälp av andra 
nationella rödakors och rödahalvmåneföreningar som har verksamhet för frihetsberövade. 

– Hittills kan vi dra slutsatsen att tid i förvar har mycket negativa följder för det psykiska 
måendet, fortsätter Elisabeth. Depression, posttraumatiskt stressyndrom och andra 
ångesttillstånd är svårigheter vi oftast stöter på. 

Det är AMIF (EU:s Asyl-, migration- och integrationsfond) som medfinansierar projektet,  
vilket pågår till den 30 juni 2022. 

Läs mer på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/konsevenseravfrihetsberovande/
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Grundprinciperna på turné i Södra Norrland
4 dagar, 5 orter, 23 kretsar, 90 förtroendevalda, 468 kilometer, 270 deltagartimmar om våra sju 
grundprinciper och oräkneliga glada återseenden.

– Vi ville bjuda in kretsstyrelserna i regionen till en fysisk kickoff, nu när samhället öppnar 
upp igen. Ge en möjlighet att träffas och ge varandra inspiration till vårt fortsätta arbete, när 
många verksamheter har varit pausade och nu kommer att startas på nytt. Utbildningen i 
grundprinciperna var ett sätt att visa hur viktig vår insats som förtroendevalda är och uppmuntra 
varandra, berättar ordförande i Södra Norrlands regionråd, Mona Edler Nilsson.

Gunnel Kihlberg, ordförande i Hede rödakorskrets sedan februari 2021, deltog tillsammans med 
sina styrelsekamrater vid tillfället i Härjedalen.

– Utbildningen var toppen för mig som ny. Jag lär mig ju saker varje dag och nu har vi fått mer 
kött på benen som vi kan förmedla vidare till våra frivilliga.

För Mona Edler Nilsson är uppförandekoden ett centralt stöd i regionrådsarbetet, som ett 
praktiskt komplement till grundprinciperna:

– Grundprinciperna kan ibland uppfattas som svåra, men genom utbildningen och samtalet 
frivilliga emellan kan vi se hur vi redan idag använder dem i vår vardag. Resultatet av 
utbildningsturnén blev helt suveränt!

Vill du fördjupa dig så finns mer information i Kunskapsbanken – Våra sju grundprinciper.  
Där hittar du också vår Uppförandekod.

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

Till innehållsförteckningen

Idé och folkrätt
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/grundprinciperna-pa-turne-i-sodra-norrland/
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Enhetsprincipen visar att vi är unika för varje 
land och öppen för alla
Nu kommer sjätte 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 
Enhet och Sören Hemmingsson.

Sören har varit medlem i Röda Korset sedan studietiden, och 
efter sin pension blev han engagerad i kretsverksamhet – både 
som läxhjälpare och styrelseledamot.

– Jag har haft ett bra liv själv och tycker att man som tänkande och medkännande människa har 
ett ansvar att ge tillbaka något om man kan.

– Grundprinciperna känns självklara och något som alla borde kunna stå upp för. När det gäller 
principen enhet vill jag särskilt lyfta fram att vi är unika för varje land och att vem som helst 
kan delta i arbetet eller söka hjälp.

Grundprincipen enhet säger att det enbart kan finnas en nationell förening per land.  
Den ska vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet.

Läs mer om grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.

Se gärna också tidigare artiklar i serien, om Humanitet / Gisele Singbo,  
Opartiskhet / Urban Lindblom, Neutralitet / Gun Kallenberg,  
Självständighet / Brendan Rajakumar och Frivillighet / Ann Fingerhut.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sorenhemmingssonenhetsprincipenvisarattviarunika
forvarjelandochoppenforalla/

Är du nyfiken på ett delegatuppdrag?
Visste du att Svenska Röda Korsets 2020 sände ut 23 delegater 
med med Internationella rödakorskommittén, ICRC, och 
stödde totalt 31 uppdrag under året?

Topplistan över länder som tog emot våra delegater 2020 var 
Irak, Jemen, Nigeria och Syrien. Tematiskt arbetade våra 
delegater inom områdena hälsa, skydd, förvar, operationell 
ledning, familjeåterförening och logistik samt med 
volontärarbete i krig och konflikt.

Är du intresserad av att lära dig mer om vad det innebär att arbeta med ICRC som delegat?

I så fall hittar du mer information om delegatuppdrag på vår hemsida och träffar där även 
krigskirurg Åsa Molde och Vatten och Sanitetsingenjören Linus Levinsson!

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

Till innehållsförteckningen

Röda Korset i världen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-V%C3%A5ra-sju-grundprinciper
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gisele-singbo-har-humaniteten-som-drivkraft/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/urban-lindblom-om-opartiskhet/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gun-kallenberg-neutralitet-bidrar-till-att-alla-kan-kanna-tillit-till-vart-arbete/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/brendan-rajakumar-var-sjalvstandighet-ger-oss-mojlighet-att-driva-en-fortroendefull-verk/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ann-fingerhut-frivillighet-ar-att-gora-skillnad-for-andra-utan-att-forvanta-sig-nagot-tillbaka/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/soren-hemmingsson-enhetsprincipen-visar-att-vi-ar-unika-for-varje-land-och-oppen-for-alla/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/soren-hemmingsson-enhetsprincipen-visar-att-vi-ar-unika-for-varje-land-och-oppen-for-alla/
https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/internationella-uppdrag/
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Maj Gottarp från Sundsvall utsänd till 
jordbävningsdrabbade Haiti
–Hjälpen når fram, intygar Maj Gottarp från Sundsvall som är 
på plats i Haiti. Hundratals av Röda Korsets lokala volontärer 
arbetar med att ge första hjälpen, vård och akutboenden efter 
jordbävningen i augusti.

Haiti lider än efter jordbävningen i augusti. För en tid sedan 
åkte sjuksköterskan Maj Gottarp från Sundsvall till ön som 
har västra halvklotets fattigaste invånare. 

Maj Gottarp är utbildad sjuksköterska och det var för att axla den rollen hon gav sig av på ännu 
ett utlandsuppdrag. Det har blivit många genom åren. Maj har arbetat i Malawi, Libanon, Nepal, 
Uganda och i två omgångar har hon varit i Bangladesh. Det är också andra gången hon är på 
Haiti, som inte hade återhämtat sig alls efter den förra stora jordbävningen 2010. Då miste fler  
än 220 000 människor livet.

Till artikeln i Sundsvalls tidning

Läs mer om hårt drabbade Haiti på rodakorset.se

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, epost: info@redcross.se

https://www.st.nu/2021-10-25/maj-fran-sundsvall-pa-plats-i-jordbavningsdrabbade-haiti-drivs-av-att-kunna-hjalpa
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/haiti/

