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Det har blivit höst och vi har inte längre några restriktioner om hur många vi kan träffas. 
Mycket rödakorsverksamhet och många aktiviteter är i gång och nu hoppas vi få tillbaka  
de frivilliga som inte kunde delta under pandemin och behålla de frivilliga som anmälde  
sig under pandemin.

Under sommaren har jag haft tillfälle att träffa många kretsar, ett par regionråd och flera 
medarbetare. Förra veckan besökte jag Internationella Röda Korset i Genève för samtal om 
hur vi i Svenska Röda Korset kan bidra ännu bättre till vårt arbete som en av 192 medlemmar 
i den Internationella rödakorsrörelsen. I Sverige pågår den nationella Krisberedskapsveckan 
och när detta skrivs lanserar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen sin 
globala kampanj för att få oss alla att förstå de katastrofer klimatförändringen orsakar. 
Under sommaren har vi drabbats av ett flertal katastrofer orsakade av klimatförändringarna 
såväl i Sverige som i resten av världen. Sedan pandemin började har 139 miljoner människor 
påverkats av klimatförändringen och 17 000 människor fått sätta livet till. Konflikter och 
katastrofer har bidragit till att allt fler människor är på flykt och söker en fristad. I våra 
samtal med Internationella Röda Korset är det uppenbart att vi alla medlemsländer har 
samma problem att hantera. Vi har att förbereda oss för att kunna agera i kriser och för 
större katastrofer. Vi har att bistå varandra när det behövs. Afghanska Röda Halvmånen och 
Honduras Röda Kors är två exempel på rödakorsföreningar som behöver extra mycket stöd 
efter sommarens händelser. I Sverige genomför vi insamlingar för att kunna bistå globalt, 
deltar i den lokala krisberedskapen, arbetar med lokala integrations projekt för att välkomna 
dem som söker sig till Sverige för en fristad och bistår enskilda som är i behov av medmänskligt 
stöd. Det är glädjande att i mina samtal med Internationella Röda Korset få höra hur mycket 
man uppskattar Svenska Röda Korsets arbete och hur vi bidrar till Röda Korsets viktiga 
humanitära uppdrag lokalt, nationellt och globalt. Vi är en av 192 föreningar som gör vad vi 
kan för att på bästa sätt agera medmänskligt såväl i små som stora katastrofer. Nu hoppas vi 
att vi kan fortsätta höstens planerade verksamhet utan nya restriktioner, att vi kan välkomna 
tillbaka våra frivilliga som inte kunnat delta och välkomna nya frivilliga att engagera  
sig i vårt humanitära uppdrag.

Med önskan om en aktiv rödakorshöst.

Kretsnytt  
oktober 2021

Rödakorshälsningar,

Anna Hägg-Sjöquist

Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Kära rödakorsvänner,
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Insamling och kampanjer

Migration

Föreningsfrågor 

INNEHÅLL

Kris och beredskap

NYHET!  
Klicka på någon kategori nedan så kommer du direkt till sidan.
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Hållbarhet
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Ladda upp inför julkampanjen
Denna jul återanvänder vi materialet från förra året 
och fortsätter vårt arbete för insamling till ändamålet 
kris och katastrof.

Allt material kommer att finnas för beställning och 
nedladdning i Föreningsbutiken från den 1 november. 

I Föreningsbutiken kommer ni även att kunna hitta ändringsbara mallar för sociala medier 
och affischer där ni kan skriva in egen information och lägga till kretslogga, som kan 
användas för att till exempel marknadsföra era julmarknader, lotterier eller butiker. 

Julkampanj 2021 – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Federationen lanserar kampanjen; 
#ClimateChangedMe i höst
IPCC, FN:s vetenskapliga klimatpanel, har i sin nyligen 
publicerade klimatrapport slagit fast att klimatkrisen 
är här och det är människan som orsakat den. Den slår 
också fast att vi inte kommer att klara 1,5-procentmålet, 
men om vi agerar nu kan vi klara 2-procentmålet som 
sattes upp i Paris år 2015.

Vi rödakorsare hjälper många människor som redan idag drabbats av klimatförändringarna. 
Samtidigt slår vi fast att många miljoner fler människor i framtiden kommer att drabbas av 
klimatförändringarna. Drabbade som då kommer behöva humanitär hjälp – bland annat 
från oss.

Målet med kampanjen är att uppmärksamma vilka konsekvenser klimatförändringen har 
för mänskligheten redan idag.  

Kampanjdatum: Startar runt den 4 oktober. 

Inget kretsanpassat material kommer att tas fram men det finns material om hållbarhet 
i Föreningsbutiken som kan användas. Det material som vi i Svenska Röda Korset 
producerar kan självklart delas vidare. Länk till materialet: https://e-handel.atta45.se/
System/TemplateNavigate.aspx?p=Online&l=t&view=300&cat=%2FSecond%20Hand%2F
Kampanjmaterial%2FH%C3%A5llbarhetskampanj

Läs mer om kampanjen och arbetet med hållbarhetsfrågor här:
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4407750399889-Kampanj-Climate-
changed-me-

Till innehållsförteckningen

Insamling och kampanjer
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360013625198-Julkampanj-2020-
https://e-handel.atta45.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=Online&l=t&view=300&cat=%2FSecond%20Hand%2FKampanjmaterial%2FH%C3%A5llbarhetskampanj
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4407750399889-Kampanj-Climate-changed-me-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4407750399889-Kampanj-Climate-changed-me-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4407750399889-Kampanj-Climate-changed-me-
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Hör av er med frågor i samband med 
återvändande
Inom verksamheten stöd till återvändare vill projektet Amira flagga för att det går att höra 
av sig till oss för handledning och samtalsstöd kring svåra frågor som uppstår i samband 
med att en person får avslag på asylansökan och ställs inför att behöva återvända hem. 
Mejla returnsupport@redcross.se för att boka samtal eller mer information. En viktig nyhet 
är att vi kan erbjuda visst materiellt stöd till personer som fått avslag på asylansökan och 
som ska återvända till sitt ursprungsland. Det kan vara kläder eller en väska eller något 
annat som underlättar i återvändandet. Allt stöd är baserat på individuella behov. 

Se Röda rummet och Kretsaktuellt i 
efterhand!
Missade du Röda rummet den 14 september? Ingen fara, du kan se det i efterhand!

Röda rummet är ett webb-tv-program för rödakorsare. Här får du information om aktuella 
händelser i vår organisation. Vi får också höra goda exempel där vi kan lära av varandra.

I sändningen den 14 september fick vi bland annat höra en intervju med vår ordförande 
om första tiden i nya rollen och vad som är på gång under hösten, fick information 
om aktuella humanitära katastrofer och fick en uppdatering om hur det går med våra 
vaccinationsinsatser.

Se sändningen här

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-rummet

Även webb-sändningen Kretsaktuellt går att se i efterhand. På det dialogmötet den  
23 september presenterade sig den nya ordföranden Anna Hägg-Sjöquist för deltagarna och 
gick igenom riksstämmobesluten och höstens satsningar. Kretsföreträdare utbytte tankar 
och idéer om vad som händer nu när restriktioner tas bort. Du kan lyssna på den inledande 
delen av dialogmötet.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378-Kretsaktuellt-digitalt-
dialogm%C3%B6te-

Till innehållsförteckningen

Migration

Föreningsfrågor

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-rummet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-rummet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378-Kretsaktuellt-digitalt-dialogm%C3%B6te-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378-Kretsaktuellt-digitalt-dialogm%C3%B6te-
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Uppdatera kontaktuppgifter i Redy  
inför  EKS-rapportering
Vi ber er att uppdatera kretsstyrelsens och andra relevanta kontaktuppgifter i Redy och 
särskilt se till att ni anger mejladresserna till ordförande och kassör samt för kretsar under 
nedläggning att uppdatera likvidatorers kontaktuppgift.

I det fall mejladress saknas i Redy kommer det att finnas möjlighet att rapportera den 
ekonomiska sammanställningen via pappersblankett, men detta vill vi gärna undvika i 
möjligaste mån då elektronisk rapportering underlättar den sammanställning vi gör för hela 
kretskollektivet. 

Uppdatera uppgifterna själva i Redy eller, ta kontakt med  
Infoservice per telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se vid behov av support.

Kassör eller revisor i kretsen?  
Bli del av bokslutsjouren!
Vi söker dig som har erfarenhet av kassör- eller revisorrollen och vill ge av din tid för  
att svara på frågor från kretskassörer i samband med bokslut 2021. Under perioden  
24 januari till 5 mars 2021 har vi en telefonjour som förtroendevalda kan ringa till gällande 
ekonomisk sammanställnimg (eks), samt årsbokslut 2021. Supporten innebär att du svarar 
på frågor om Röda Korsets ekonomiska regelverk, redovisnings- och bokslutsfrågor 
samt verksamhetsfrågor. Du sitter hemma, Röda Korset vidarekopplar journumret till 
ditt telefonnummer (ditt privata nummer lämnas inte ut). Röda Korsets intranät Rednet 
och egen dator med internetuppkoppling är en förutsättning. Kontakta Amna Maxe, 
08-452 46 44, Amna.Maxe@redcross.se om du är intresserad. Läs mer: https://www.
rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-kretsstyrelsen-bli-del-av-
bokslutsjouren/

Intervju med vår ordförande  
Anna Hägg-Sjöquist i P4 Västernorrland
Vår ordförande Anna Hägg-Sjöquist blev i förra veckan intervjuad i P4 Västernorrland i 
samband med hennes besök i Sundsvall. Hör henne bland annat prata om läget i Sverige 
med anledning av pandemin och klimatförändringar i världen och Sverige.

Du hör intervjun här mot slutet av sändningen efter drygt tre timmar, dra fram spelaren till 
minut 3:09:40.

Läs gärna också hennes intro i förra numret av Kretsnytt där hon går in på samma tema.

Till innehållsförteckningen

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-kretsstyrelsen-bli-del-av-bokslutsjouren/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-kretsstyrelsen-bli-del-av-bokslutsjouren/
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/volontaruppdrag/kassor-eller-revisor-i-kretsstyrelsen-bli-del-av-bokslutsjouren/
https://sverigesradio.se/avsnitt/1783200
https://sverigesradio.se/avsnitt/1783200
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kretsnytt-september-2021/
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Nyanställda i krets kan gå 
introduktionsutbildning
Vi genomför digitala introdagar för alla nyanställda medarbetare inom Svenska 
Röda Korset. Tidigare har dessa dagar varit fysiska och riktade till nyanställda i 
tjänstepersonorganisationen. Med digitaliseringen ser vi att introduktionsdagarna 
kan nå fler anställda i Röda Korset och i höst bjuder vi in alla nyanställda i krets och 
tjänstepersonorganisation. Har ni medarbetare som anställdes under 2021? Det går  
också bra att delta även om en medarbetare varit anställd längre om ni ser att  
innehållet i dagarna skapar ett mervärde. 

Introdagarna genomförs digitalt i tre block – 18:e, 22:a och 27:e oktober kl. 9:00–12:00.  
Be era nyanställda att anmäla sig direkt!

Här är länk till anmälningsformuläret: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1797826?p
ublicFormId=8b71c642-b6c7-4ecd-bcf2-80b0dce763f6

Mer information kommer på Rednet inom kort. 
Har du frågor och funderingar om introduktionsdagarna är du välkommen att höra av dig 
till hr-service@redcross.se 

Dags för höstens krisberedskapsutbildningar! 
I höst finns flera tillfällen att utbilda frivilliga inom 
krisberedskapen! 

• Att leda en krisinsats. På denna utbildning förbereds 
de frivilliga inför att leda en krisinsats. Utbildningen är 
uppdelad på en introduktion och helgutbildning. Datum 
för utbildningarna är: 20/10 (introduktion), 5–7/11, 
18/11 (introduktion), 3–5/12, 14/12 (introduktion) 

• Krisstödjare. På denna utbildning lär sig frivilliga om rollen som krisstödjare, får 
fördjupad kunskap om Psykologisk första hjälpen och öva sig i hur det är att genomföra 
en insats från start till avslut. Datum för utbildningarna är 9/11, 16/11 och 27/11 

• Första hjälpen-grupper. På denna utbildning får frivilliga lära sig om rollen som Första 
hjälpare, får fördjupad kunskap inom första hjälparen samt lära sig ha en första hjälpen-
beredskap vid kriser och olika tillställningar. Datum för utbildningarna är: 12–14/11, 
12–14/11, 19–21/11, 19–21/11 och 26–28/11  

Observera att för flera av dessa utbildningar behövs olika förkunskaper. Läs mer under 
respektive utbildningsdatum.  

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dags-for-hostens-krisberedskapsutbildning/

Till innehållsförteckningen
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https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1797826?publicFormId=8b71c642-b6c7-4ecd-bcf2-80b0dce763f6
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1797826?publicFormId=8b71c642-b6c7-4ecd-bcf2-80b0dce763f6
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406560166929-2021-10-20-Att-leda-en-krisinsats-Introduktion-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406612215185-2021-11-05-2021-11-07-Att-leda-en-krisinsats-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406560179729-2021-11-18-Att-leda-en-krisinsats-Introduktion-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406882167313-2021-12-03-05-Att-leda-en-krisinsats-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4406569710353-2021-12-14-Att-leda-en-krisinsats-Introduktion-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402636621457-2021-11-09-2021-11-16-och-2021-11-27-Att-bli-krisst%C3%B6djare
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405867582737-2021-11-12-2021-11-14-Grundutbildning-F%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-grupper-Helsingborg-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405874432145-2021-11-12-2021-11-14-Grundutbildning-F%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-grupper-Skellefte%C3%A5-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405883050513-2021-11-19-2021-11-21-Grundutbildning-F%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-grupper-Sollentuna-Stockholm-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405878991377-2021-11-19-2021-11-21-Grundutbildning-F%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-grupper-%C3%96stersund-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405879050769-2021-11-26-2021-11-28-Grundutbildning-F%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-grupper-G%C3%B6teborg-
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dags-for-hostens-krisberedskapsutbildning/
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Två korta webbkurser om Sveriges 
krisberedskap finns nu 
I kursen Krisberedskap och totalförsvar i Sverige lär du dig mer om Sveriges krisberedskap 
för kriser och väpnad konflikt. Webbkursen tar ungefär 40 min att genomföra och vänder 
sig till alla inom Svenska Röda Korset. Du hittar webbkursen i kurskatalogen på Learnster.  

I kursen Samverkan i kris lär du dig om vilka andra aktörer du kan möta på under en 
insats, och hur samverkan kan se ut vid en kris. Webbkursen tar ungefär 25 minuter att 
genomföra och vänder sig till alla som har en ledande eller samordnande roll i Svenska 
Röda Korsets krisberedskap och vid händelse av kris. Du hittar webbkursen i kurskatalogen 
på Learnster. 

Ta chansen att på ett snabbt och lätt sätt lära dig mer om hur det svenska krisberedskaps-
systemet fungerar och hur vi i Röda Korset kan vara en del av det. Detta är allmänbildande 
kurser som ger kunskap alla borde ha!  

Nu dubblar vi antalet övningshubbar i första 
hjälpen!
I september startar vi ytterligare 14 övningshubbar i första 
hjälpen spridda över landet. Totalt kommer vi då ha 27 
övningshubbar!

Med övningshubbar kan deltagare från våra digitala 
utbildningar i första hjälpen få praktisk övning och 
repetition i närheten av där hen bor.

Samtidigt ökar kretsars möjlighet att skapa en starkare 
position i lokalsamhället. Tillsammans stärker vi också vår lokala beredskap genom att 
frivilliga och medlemmar får bättre möjligheter att öva på de viktigaste momenten i första 
hjälpen. Första hjälpen är en obligatorisk utbildning för alla rödakorsare och ska repeteras 
årligen. För anmälan: 
7/10 18:30 –19:30 (anmälan) 
12/10 18:30 –19:30 (anmälan)

Varmt välkomna! Anmälan till informationsträffarna finns också i Kalendariet.

Vi behöver fler övningshubbar över hela landet, men särskilt i de tre storstadsområdena  
och utmed Norrlandskusten.

Läs mer om övningshubbarna i Kunskapsbanken: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/antalet-ovningshubbar-i-forsta-hjalpen-vaxer/

Till innehållsförteckningen
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https://rodakorset.learnster.com/invitation/activate/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=svenska-roda-korset
https://rodakorset.learnster.com/invitation/activate/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=svenska-roda-korset
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1793455
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1793456
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/antalet-ovningshubbar-i-forsta-hjalpen-vaxer/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/antalet-ovningshubbar-i-forsta-hjalpen-vaxer/
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Röda Korset på plats efter bilolycka i 
Vetlanda
Margareta Adolfsson, ordförande i Vetlanda rödakorskrets, 
skriver om hur de stöttade vid minnesstunden efter den 
tragiska olyckan då flera ungdomar omkom.

”På uppdrag av TiB, Tjänsteperson i Beredskap, tog jag 
kontakt med posom-gruppen i Vetlanda kommun angående 
den tragiska trafikolyckan i Lindshammar, Vetlanda, för 
att höra om vi i Vetlanda rödakorsgrupp kunde hjälpa till 
under minnesstunden i Missionskyrkan.”

Det var i torsdags den 23 september som fyra ungdomar frontalkrockade på riksväg 31.  
De var på väg till Kalmar för att se sitt lag AIK spela fotboll.

Vi var tre rödakorsare som fanns till hands i Missionskyrkan, där ett hundratal sörjande 
satt bänkade, mest ungdomar. Länge satt vi alla helt tysta i bänkarna. Stämningen var tung. 
Efter cirka 45 minuter gick en kvinna från posom-gruppen och en från socialtjänsten fram 
till de två tända ljusen och tände varsitt värmeljus. Senare anlände räddningstjänsten till 
minnesstunden. Insatsledaren Martin Trofast sa: Vi skänker en tanke till familj, vänner och 
alla drabbade. Han och hans fyra kollegor fanns tillgängliga för frågor hela eftermiddagen 
och kvällen.

Läs hela artikeln på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/medmanniskor-pa-plats-efter-bilolyckan-i-Vetlanda/

Fördjupningskväll i att ge stöd till barn efter 
allvarliga händelser! 
Välkommen till en digital fördjupningskväll kring psykologisk första hjälpen för barn! Det 
är Rädda Barnen som presenterar materialet Lugna, lyssna, stärk. 

Kvällen riktar sig: 

• till dig som är frivillig inom Svenska Röda Korset och som i ditt vardagsuppdrag kan 
komma att ge krisstöd

• till dig som kan komma att ge krisstöd enligt kretsens krisberedskapsplan.

Fördjupningskvällen är den 25 november 2021, klockan 18.00 –19.30. Träffen sker digitalt 
och du kommer få en länk till ett möte på via Zoom. Du hittar mer information och länk till 
anmälan här. Anmäl dig senast den 11 november.

För att få ut det mest av tillfället vill vi att du har gått Att mötas i vardag och kris med 
Psykologisk första hjälpen, och/eller Att blir krisstödjare, och/eller har en roll i kretsen 
lokala krisberedskapsarbete. 
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Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/medmanniskor-pa-plats-efter-bilolyckan-i-Vetlanda/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4407662906257-2021-11-25-F%C3%B6rdjupningskv%C3%A4ll-f%C3%B6r-krisst%C3%B6djare-Online
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127578-Grundkurs-Att-m%C3%B6tas-i-vardag-och-kris-med-Psykologisk-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127578-Grundkurs-Att-m%C3%B6tas-i-vardag-och-kris-med-Psykologisk-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360018175158-Verksamhetsspecifik-kurs-Att-bli-krisst%C3%B6djare
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Förbered dig för höstens oväder
Vet du vad din krets kan bidra med i händelse av att ni skulle drabbas av en höststorm lika 
kraftig som stormen Gudrun år 2005 eller Alfrida år 2019? Med några enkla förberedelser 
blir det lättare för er som krets att agera vid kriser – om det skulle behövas!

Saknar ni en krisberedskapsplan, eller behöver den uppdateras? NU är ett perfekt tillfälle 
att se över detta. All information ni behöver för att komma igång finns här.  

Andra bra saker är att fundera på vad ni kan göra vid en kris. Har ni frivilliga som kan 
ställa upp vid en kris? Vilken förberedelse behöver i så fall era frivilliga för att kunna hjälpa 
till? Har ni material för att hjälpa drabbade av en storm? Skulle någon av era lokaler kunna 
fungera som en värmestuga? Tips och råd inför olika insatser vid kriser finns till er hjälp vid 
förberedelserna inför krisen.  

Lycka till i era förberedelser! Och glöm inte att höra av er till infoservice om ni behöver 
hjälp och stöd i detta.  

Snabbt samarbete med Svenska kyrkan
Svenska kyrkan, Röda Korset och Nacka kommun ordnade gemensamt ett snabbt 
mottagande för familjerna från Afghanistan som bara fått med sig kläderna de reste i. 
De fyra familjer som Migrationverket placerat i Nacka öster om Stockholm togs emot av 
kommunen, Nacka församling och Röda Korset.

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/rutinerade-nacka-forsamling-snabbt-redo-ta-emot-
nyanlanda

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003989938-Om-lokal-krisberedskap#h_01EN30Y6NTFFV7HF8B7N2S74S7
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004010038-Tips-och-r%C3%A5d-inf%C3%B6r-olika-insatser-vid-kriser#h_be733702-78c1-4e55-b06b-6b67e6f992a2
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004010038-Tips-och-r%C3%A5d-inf%C3%B6r-olika-insatser-vid-kriser#h_be733702-78c1-4e55-b06b-6b67e6f992a2
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/rutinerade-nacka-forsamling-snabbt-redo-ta-emot-nyanlanda
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/rutinerade-nacka-forsamling-snabbt-redo-ta-emot-nyanlanda
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Ny webbkurs Att besöka frihetsberövade
Nu finns en ny webbkurs, Att besöka frihetsberövade, om Svenska Röda Korsets 
verksamhet på förvar, häkte och anstalt. Den riktar sig till frivilliga som ska eller redan gör 
besök. Webbkursen fungerar som en introduktion för dem som omfattas av verksamheten, 
exempelvis lokala rödakorskretsar med ansvar för en eller flera besöksgrupper eller 
anställda i Svenska Röda Korset. 

Ofrivillig isolering påverkar människors fysiska och psykiska hälsa. Frihetsberövade är en 
särskilt utsatt grupp. Svenska Röda Korset har som mål att erbjuda besök på alla förvar och 
häkten i Sverige. Webbkursen är ett av flera sätt för att sprida kännedom om verksamheten. 

I webbkursen beskrivs historian bakom besök hos frihetsberövade, både internationellt och 
i Sverige. Besökare från förvar och häkte intervjuas om uppdraget och hur de förbereder sig 
för besök. Med hjälp av animeringar skildras de svåra samtal som ibland hålls, och hur det 
kan hanteras på bästa sätt.

Vill du gå webbkursen Att besök frihetsberövade? Logga in på vår utbildningsplattform 
Learnster: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006695138-Att-
g%C3%A5-en-kurs

Ann Fingerhut: Frivillighet är att göra skillnad 
för andra utan att förvänta sig något tillbaka
Nu kommer femte 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 
Frivillighet och Ann Fingerhut.

Sedan 2013 är Ann rödakorsvärd på länssjukhuset i 
Kalmar tillsammans med en grupp på drygt 35 värdar. De 
delar samma värderingar och upplevelser som skapar en fin 
gemenskap. Ann är dessutom Första hjälpare i Kalmars Första hjälpen-grupp. 

Våra grundprinciper driver Ann i sitt frivilliguppdrag i allt hon gör. Hon menar att de 
går hand i hand och hjälper till att ta beslut i vardagen som i förlängningen är otroligt 
viktiga för att kunna agera och bli respekterade över hela världen som den kris- och 
katastroforganisation vi är.
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Till innehållsförteckningen

Hälsa och socialt

Idé och folkrätt

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006695138-Att-g%C3%A5-en-kurs
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006695138-Att-g%C3%A5-en-kurs
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Frivillighetsprincipen säger att Röda Korset är en organisation som bygger på frivillighet 
och som inte drivs av egen vinning. Det är frivilligt att engagera sig i Röda Korset och det är 
också frivilligt att ta emot hjälp från oss.

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 och Självständighet/Brendan Rajakumar.

Läs hela artikeln på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ann-fingerhut-frivillighet-ar-att-gora-skillnad-for-
andra-utan-att-forvanta-sig-nagot-tillbaka/

Medlemskapet är ett ställningstagande för 
Röda Korset
Vi gick ut och frågade kretsarna i Helsingborg, Falkenberg 
och Uppsala om hur de arbetar med att vårda befintliga 
medlemmar och vad som görs för att rekrytera nya.

Svenska Röda Korset är en medlemsstyrd organisation, 
vilket betyder att det är medlemmarna som bestämmer 
organisationens riktning och utveckling.

Medlemskapet är ett ställningstagande för Röda Korset som humanitär organisation 
och för vårt uppdrag. Som medlem tar du uttryckligen ställning för organisationens 
grundläggande principer och verksamheter. 

Läs hela artikeln på Rednet, med mer information vad gäller arbetet med medlammar i 
Helsingoborg, Falkenbeerg och Uppsala.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/medlemskapet-ar-ett-stallningstagande-for-vilka-vi-ar-
och-vad-vi-star-for/
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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/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/ann-fingerhut-frivillighet-ar-att-gora-skillnad-for-andra-utan-att-forvanta-sig-nagot-tillbaka/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/medlemskapet-ar-ett-stallningstagande-for-vilka-vi-ar-och-vad-vi-star-for/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/medlemskapet-ar-ett-stallningstagande-for-vilka-vi-ar-och-vad-vi-star-for/
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Rödakorskunskapskurs i Karlstad:  
”Hurra! Vi ses igen och lär oss tillsammans”!
Tänk att det kan vara så roligt att samlas en fredagseftermiddag för att gå en kurs. Det är i 
varje fall den känslan som rödakorskunskapsutbildaren Monika Jansson i Karlstad fick när 
klockan passerade 15 en fredag i mitten på september.

”Det var nästan två år sedan jag höll en kurs med deltagare i samma rum som jag själv 
befann mig i”, säger Monika. Några fåtal kurser på distans har det blivit, så att jag har 
hållit kunskapen vid liv” fortsätter hon, men visst är det roligare att ses på riktigt igen.

Det var en handfull glada rödakorsare från två kretsar som träffades denna fredag och 
snudd på alla råkade vara frivilliga i respektive krets second hand-butik. Samtliga var 
nyfikna på att få veta mer om organisationen de är aktiva i och just nyfikenhet är den nog 
bästa förutsättningen för lärande.

Det blev långa samtal om grundprinciperna och deras betydelse, denna fredag. Krigets 
lagar, emblemen och vårt beredskapsuppdrag, i krig och i fred stöttes och blöttes också. 

Mer information om rödakorskunskapskursen hittar du i Kunskapsbanken på Rednet.  
Där finns också en samlingssida om grundprinciperna. 

Läs hela artikeln på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorskunskapskurs-i-karlstad-hurra-vi-ses-igen-och-
lar-oss-tillsammans/

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150537-Grundkurs-R%C3%B6dakorskunskap
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-V%C3%A5ra-sju-grundprinciper
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorskunskapskurs-i-karlstad-hurra-vi-ses-igen-och-lar-oss-tillsammans/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorskunskapskurs-i-karlstad-hurra-vi-ses-igen-och-lar-oss-tillsammans/
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Fyra kul nyheter om hållbarhet!
Det händer mycket just nu i arbetet med klimat och hållbarhet 
inom Rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Här kommer en kort 
sammanställning av saker som hänt under sommaren och som är på 
gång i höst: 

Åtaganden om klimat och miljö för humanitära 
organisationer. 
Under sommaren presenterade Rödakors- och rödahalvmåne-
rörelsen sitt ”Climate and environment charter for humanitarian 
organisations” med åtaganden inom klimat och miljö  
(https://www.climate-charter.org/). Dokumentet är framtaget av  
och för humanitära organisationer och sänder en stark signal om  
att vi har en viktig roll i klimatkrisen. 

Planet:Red – Klimatkonferens för rödakors- och rödahalvmånerörelsen. 
Den 12–14 oktober anordnar rödakors- och rödahalvmånerörelsen den digitala 
klimatkonferensen Planet:Red. Konferensen syftar till att diskutera två av vår tids  
största humanitära utmaningar, klimatkrisen och pandemier, och hur vi som världens 
största humanitära organisation tacklar dessa på bästa sätt. Här finns mer information  
om konferensen och hur du anmäler dig: https://solferinoacademy.com/planetred-the-
power-of-many/ 

Är du intresserad av att delta, eller har en idé för en workshop, josefin.edberg@redcross.se 

Mer information om hur Svenska Röda Korset deltar kommer inom kort. 

Uppföljning av Riksstämmans hållbarhetsbeslut. 
På Riksstämman i maj togs många viktiga beslut om hållbarhet. På styrelsemötet den  
1 oktober fattade Svenska Röda Korsets nya styrelse beslut om hur dessa tas vidare och följs 
upp på bästa sätt. Läs gärna mer om Svenska Röda Korsets hållbarhetsarbete här: https://
kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004850777-H%C3%A5llbar-utveckling-, 
där du även hittar vår handlingsplan och hållbarhetspolicy. 

FN:s klimatmöte Stockholm+50. 
År 2022 är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, 
Stockholmskonferensen 1972. I samband med denna årsdag kommer Sverige att stå 
värd för ett nytt högnivåmöte: FN-mötet Stockholm+50 ”A healthy planet for all – our 
responsibility, our opportunity: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/
sverige-star-vard-for-fn-mote-50-ar-efter-fns-forsta-miljokonferens/ 

Läs även om Federationens kampanj under vinjett Insamling och kampanjer!

Till innehållsförteckningen

Hållbarhet

https://solferinoacademy.com/planetred-the-power-of-many/
https://solferinoacademy.com/planetred-the-power-of-many/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004850777-H%C3%A5llbar-utveckling-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004850777-H%C3%A5llbar-utveckling-
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/sverige-star-vard-for-fn-mote-50-ar-efter-fns-forsta-miljokonferens/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/sverige-star-vard-for-fn-mote-50-ar-efter-fns-forsta-miljokonferens/
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Ungdomsförbundets frukostklubb under 
pandemin
Det är en speciell tid vi levt i, där coronapandemin 
präglat vår tillvaro och mycket har fått stå tillbaka för att 
minska smittspridningen. Men trots pandemin, periodvis 
distansundervisning och diverse omställningar i skolmiljön 
har inte behovet av frukostklubben minskat, snarare 
tvärtom.

Just därför har Röda Korsets Ungdomsförbund, med hjälp 
av våra frivilliga, fortsatt bedriva frukostverksamhet  
för att ge barn och unga en trygg mötesplats och en bra start på skoldagen.

”Eleverna ser fram emot måndagarna när vi är här”, berättar Amanda, som leder 
verksamheten.

Målet med frukostklubben är inte bara mätta magar. Det ska också vara en välkomnande 
plats för barn och unga att starta sin dag tillsammans med trygga vuxna.

Läs mer på Rednet.

Afghanistan – akut läge i krigshärjat land, 
tack för bidrag!
Osäkert läge, torka och matbrist gör att många barn och vuxna kämpar  
för sina liv. Vi gör allt vi kan för att hjälp människor i den akuta situation som råder.  
Information på hemsidan:
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/lander-vi-arbetar-i/afghanistan/

Migrationsrådgivning gällande Afghanistan: För dig som har familj eller annan anknytning 
till Afghanistan. På hemsidan kan du läsa frågor och svar om familjeåterförening, 
efterforskning och asyl:
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/migrationsradgivning-gallande-afghanistan/

På Rednet samlar vi information om vad vi gör i Afghanistan och hur vi stödjer här i Sverige. 
Vi har kontakt med många som undrar över situationen i Afghanistan och vad vi kan göra.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/viktigt-arbete-pa-plats-i-afghanistan-och-hemma-i-
sverige/

1,7 miljoner kronor har nu kommit in till ändamålsinsamlingen för Afghanistan  
från er kretsar. Stort tack! Läs mer på Rednet.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ni-ar-otroliga-tack/
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Röda Korset i världen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/viktigt-arbete-pa-plats-i-afghanistan-och-hemma-i-sverige/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/viktigt-arbete-pa-plats-i-afghanistan-och-hemma-i-sverige/


15

Tema Jemen i nya numret  
av Röda Korset Magasin 
Jemen är ett av världens mest stängda länder. Samtidigt vet två 
tredjedelar av befolkningen inte när de ska få sitt nästa mål mat och 
landet är på väg mot en hungerkatastrof. Med hjälp av bland andra 
Sveriges Radio-reportern Johan Mathias Sommarström får vi en 
lägesbild inifrån Jemen, landet dit få journalister lyckats ta sig. Läs 
mer om situationen och vår hjälp som kommer fram i årets tredje 
magasin.

Läs magasinet på rodakorset.se

Till innehållsförteckningen

Har du frågor? Kontakta Infoservice!
Har du frågor kring något av innehållet i detta kretsbrev? Du kan alltid kontakta 
Infoservice. Telefonnummer är 0771-19 95 00, e-post: info@redcross.se

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/roda-korset-magasin/

