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Hösten står för dörren och vi hoppas kunna hälsa våra volontärer välkomna tillbaka att delta  
i vårt lokala arbete på plats igen. Samtidigt varnar Folkhälsomyndigheten för att smittan nu ökar. 
Låt oss hålla tummarna för att vi fortsatt kan ses och arbeta tillsammans. 

För Röda Korset behövs – kanske mer än någonsin. Ingen kan ju ha undgått de katastrofer som 
klimatförändringarna orsakat denna sommar. Tyskland och Nederländerna drabbades av rejäla 
översvämningar, även Sverige drabbades, bränder härjade i Grekland och värmerekord i Spanien 
och Italien orsakade dödsfall. Haiti drabbades av en enorm jordbävning och som om det inte räckte 
drog en orkan in strax därefter och orsakade ännu större förödelse. Klimatförändringen orsakar 
översvämningar, farligt höga temperaturer, torkkatastrofer, orkaner och annan förödelse. 

Men det är inte bara klimatförändringen som bidrar till behovet av omfattande humanitära insatser. 
Pandemin fortsätter och den redan hårt prövade befolkningen i flera av världens fattigaste länder har 
ännu inte vaccinerats. I vår del av världen så har långt fler än hälften av alla invånare vaccinerats men 
i låginkomstländerna har inte ens två procent av befolkningen vaccinerats när jag skriver dessa rader. 

Samtidigt så pågår stridigheter i flera områden som orsakar massflykt och behov av skydd,  
mat och medicinsk hjälp i Etiopien, i Jemen och i Somalia. I Afghanistan pågår en humanitär  
kris med enorma behov av sjukvård, rent vatten och mat. Här i Sverige finns många afghaner som  
nu är oroliga och som undrar vad som kommer att hända dem och vad som händer deras anhöriga  
i Afghanistan.

Behovet av humanitära insatser såväl här hemma som i världen är stort. Vi fortsätter att rekrytera 
frivilliga och bygga upp vår krisberedskap för att finnas på plats när katastrofen slår till. Vi bidrar 
i insamling och våra second hand-butiker har öppnat upp igen. Flera av våra 250 butiker erbjuder 
också en trygg mötesplats, språkträning och läxläsning. Vi bidrar alla till vårt viktiga arbete oavsett 
om vi är volontärer, tjänstemän eller förtroendevalda. Våra insatser behövs mer än någonsin!  
TACK för din insats! 

Sist men inte minst: missa inte webbsändningarna Kretsaktuellt och Röda rummet i september  
där jag hoppas vi ses! Röda rummet ger aktuell information om vad vi gör, i Sverige och globalt.  
Och i Kretsaktuellt veckan efter får vi chansen att utbyta tankar kring riksstämmobeslut och 
strategiska satsningar framåt. Väl mött!

Kretsnytt  
september 2021

Rödakorshälsningar,

Anna Hägg-Sjöquist

Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Kära rödakorsvänner,
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Afghanistan

Insamling och kampanjer

Föreningsfrågor 

INNEHÅLL

Kris och beredskap

NYHET! Klicka på någon kategori nedan så kommer du direkt till sidan.
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Idé och folkrätt

Second hand
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Akut Afghanistan: Vi fortsätter att hjälpa där 
få andra kan
Vi har nu en öronmärkt insamling för att vi ska kunna 
fortsätta det arbete som sker inom rörelsen och stötta dem 
som drabbas i Afghanistan.

Konflikt, extrem torka och covid-19-pandemin har 
sammanfallit och drabbar nu befolkningen i Afghanistan. 
Tusentals människor tvingas från sina hem på grund av 
konflikten och miljontals lider av matbrist och hunger. En 
extrem torka, den allvarligaste på flera årtionden, har lett till att landet nu står inför kraftigt 
minskade skördar över hela landet, där boskapsdjur dör och familjer på landsbygden går 
helt utan mat.

Afghanska Röda Halvmånens finns på plats i landets 34 provinser och har därmed ett unikt 
tillträde och möjlighet att hjälpa och människor i nöd. Nödinsatser och sjukvård pågår 
fortfarande i alla provinser.

Information till kretsar som vill samla in pengar

Redovisningskod: 2021525 
Bankgiro: 900-8004 
Swishnummer: 123 031 0748

Material som affischer för att skänka en dagskassa samt material till sociala medier och 
liknande finns på Rednet och i Föreningsbutiken. Ni hittar all info om akutinsamlingen i 
Kunskapsbanken Insamling: Akut Afghanistan

Läs mer om insamlingen här: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405739979409-Insamling-Akut-
Afghanistan-
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Till innehållsförteckningen

Afghanistan

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405739979409-Insamling-Akut-Afghanistan-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405739979409-Insamling-Akut-Afghanistan-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405739979409-Insamling-Akut-Afghanistan-
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Viktigt arbete på plats i Afghanistan och 
hemma i Sverige
Hjälpbehoven i Afghanistan är enorma. Tusentals människor har sårats under de senaste 
veckornas stridigheter och sjukhus, elektricitet och vattensystem har skadats. Samtidigt står 
landet inför den mest allvarliga torka man någonsin upplevt. Den här nyheten ger svar på 
frågor om vad vi gör och kan göra här i Sverige.

Vi har funnits på plats genom Afghanska Röda Halvmånen sedan 1934 och Internationella 
rödakorskommittén i över 30 år. Vårt arbete fortsätter. Läs mer om vårt arbete här.

Den 16 juli beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp till Afghanistan. 
Anledningen till detta är det snabbt försämrade säkerhetsläget i landet. Läs mer om det här. 
Det finns även mycket information på Migrationsverkets hemsida

Det svåra läget skapar mycket oro. Allt sedan flyktingkrisen 2015, och även långt 
innan dess, har frivilligas och kretsars engagemang för människor på flykt varit stort. 
När situationen så drastiskt förändrats i Afghanistan väcks många tankar och oro hos 
människor som engagerat sig. Kretsarnas och frivilligas viktiga uppdrag fortsätter här 
hemma också – kom ihåg att ta hand om er och era frivilligkollegor. För tips och stöd,  
läs mer på Psykosocialt stöd till rödakorsare.

Efterforskning, pågående ärenden Afghanistan. Vi arbetar vidare med pågående 
efterforskningsärenden som inte rör fängslade personer. Räkna dock med längre 
handläggningstider. Pågående efterforskningsärenden som rör fängslade personer är 
pausade eftersom ICRC för närvarande ej har tillträde till fängelser i Afghanistan.

Efterforskning, nya förfrågningar Afghanistan. Personer som har förlorat kontakt 
med nära anhöriga på grund av nuvarande situation i Afghanistan kan öppna ett nytt 
efterforskningsärende genom att kontakta Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning. 

Asyl. Migrationsverket har infört ett tillfälligt beslutsstopp gällande ärenden från 
Afghanistan. Detta betyder att det inte kommer att fattas några beslut om avvisning eller 
utvisning för personer som sökt asyl i Sverige så länge stoppet gäller. För att söka asyl i 
Sverige måste personen vara på plats i landet, det går inte att söka asyl från utlandet.

Familjeåterförening. Migrationsverkets arbete med familjeåterföreningsärenden från 
Afghanistan fortsätter. Kontakta Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning för mer 
information. 

Mer information finns på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/viktigt-arbete-pa-plats-i-afghanistan-och-hemma-i-
sverige/

Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/oronmarkt-insamling-afghanistan/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tillfalligt-stopp-for-avvisning-och-utvisning-till-afghanistan/
http://Migrationsverkets hemsida
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003979817-Psykosocialt-st%C3%B6d-till-r%C3%B6dakorsare
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/
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Pressmeddelande ute – de humanitära 
behoven måste tillgodoses
Läs pressmeddelandet som gick ut den 1 september; det belyser behovet av hållbart skydd 
för människor från Afghanistan.

Svenska Röda Korset anser att: 

• Afghaner i Sverige vars utvisningsbeslut inte kan verkställas bör omfattas av LMA  
– Lag om mottagande av asylsökande, med flera – för att kunna tillgodose 
grundläggande humanitära behov. 

• Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget i Afghanistan bör de afghanska 
medborgare som sökt skydd i Sverige få en ny prövning av sina skyddsskäl i enlighet med 
Utlänningslagen.   

• Fler människor är på flykt i världen än någonsin tidigare. Därmed ökar också behovet 
av att kunna söka och få skydd genom säkra och lagliga vägar. Sverige bör agera inom 
EU för att underlätta för människor som har ett skyddsbehov ska få skydd och fortsätta 
arbetet med säkra och lagliga vägar för särskilt utsatta grupper. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sverige-maste-ge-hallbart-skydd-for-manniskor-som-
flyr-fran-afghanistan/

Gå med i höstens stora kampanj för 
frivilligrekrytering!
I höst startar en centralt driven kampanj för att underlätta 
lokalt frivilligrekryteringsarbete, oavsett om din krets 
tidigare fått hjälp med rekrytering. I paketet ingår bland 
annat tillgång till redigerbara mallar i Föreningsbutiken 
för olika digitala kanaler och verksamhetstyper, 
utbildningstillfällen i ReachMee under hösten och 
mycket mer matnyttigt för att stödja kretsens arbete 
med frivilligrekrytering och andra viktiga delar av 
frivilligcykeln.

Var med från start och anmäl din krets redan idag men absolut senast den 15 september. 
Följ anmälningslänken nedan https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/
kategorier/tema/kretskampanj/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rekryteringskampanj-i-host/

Till innehållsförteckningen

Insamling och kampanjer
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sverige-maste-ge-hallbart-skydd-for-manniskor-som-flyr-fran-afghanistan/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sverige-maste-ge-hallbart-skydd-for-manniskor-som-flyr-fran-afghanistan/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sverige-maste-ge-hallbart-skydd-for-manniskor-som-flyr-fran-afghanistan/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/kretskampanj/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/kretskampanj/
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Världens barn – en bulle för barnen!
Fira Kanelbullens dag den 4 oktober till förmån för 
Världens barn. Kampanjkontoret för Världens barn 
kommer i år att ta fram speciellt material till er som  
har försäljning och/eller caféverksamhet.

Detta kan användas på och runt den 4 oktober som 
är kanelbullens dag för att sälja kanelbullar och andra 
bakverk till förmån för världens barn. Materialet hittar  
ni där allt material finns för världens barn. 

Klicka på denna rad för att komma direkt till materialbeställningen på Världens barns 
hemsida. 

Läs mer om Världens barn, årets profilprojekt och mycket mer här: https://kunskapsbanken.
rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-V%C3%A4rldens-Barn

TV-insamlingar till Afghanistan 
Både TV4 och SVT:s Radiohjälpen har startat insamlingar för att hjälpa människor  
som drabbas av krisen i Afghanistan. Svenska Röda Korset är en av organisationerna  
som är med i insamlingen via TV4 och vi är även med och berättar om läget i landet  
i inslag Radiohjälpens insamling. Kanske har ni sett information om detta i TV  
de senaste veckorna?

Missa inte vår egen insamling som vi berättat om i detta nummer av Kretsnytt. 

Värvning av månadsgivare genom sker nu 
även i dörr till dörr-verksamhet
Våra värvare har setts på gator och torg i sommar på 
många ställen. I takt med att andelen vaccinerade ökar och 
samhället öppnar upp alltmer, börjar Direktdialog återgå 
till ordinarie verksamhet. Det här innebär bland annat att 
våra team startar upp arbetet med att värva månadsgivare 
via dörrknackning igen. Under sommaren genomfördes 
tester i Göteborg och under hösten planerar vi för att sätta 
i gång i till exempel Malmö och Uppsala. Vi fortsätter 
också vårt arbete med att värva månadsgivare på gator och torg.  
Läs mer om vart vi arbetar på hemsidan.

Läs också sommarhälsningen från våra värvare, som berättar mer. https://rednet.
rodakorset.se/nyheter/sommarhalsning-fran-vara-varvare/

Till innehållsförteckningen
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https://start.varldensbarn.se/materialbestallning-2/
https://start.varldensbarn.se/materialbestallning-2/
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
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003153858-Insamling-V%C3%A4rldens-Barn
https://www.rodakorset.se/stod-oss/bli-manadsgivare/varvning-av-manadsgivare/pa-vilka-orter-jobbar-vi-med-varvning/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sommarhalsning-fran-vara-varvare/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sommarhalsning-fran-vara-varvare/
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Martin Ärnlöv värvade månadsgivare!
Generalsekreteraren skickade hälsningar på Rednet från några av sina sommaraktiviteter. 
Dels var han med vid vaccinationer, dels var han ute med våra värvare på stan:

– Sommaren är en bra tid att hitta och förklara för nya potentiella månadsgivare 
och medlemmar vad vi gör, och vad det betyder för människor runt om i världen. 
Månadsgivarna är den finansiella ryggraden i vårt insamlingsarbete, och värvarna ofta  
den första direktkontakten med vår organisation. För min del fick jag hänga på Jovana, 
Jakob, Humam, Idris och Dlvin ut i Stockholm. De delade med sig av sina egna tips, hur  
de förklarar vårt arbete, bemöter motargument och motiverar att vi är värda stödet. 

– Och om du som läser detta nu får feeling och vill stödja oss (eller öka ditt stöd) så finns 
här en direktlänk för att bli månadsgivare. Det betyder mycket!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/martin-arnlov-traffade-vara-varvare/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/halsning-fran-martin/

Missa inte Röda rummet den 14 september  
klockan 16–17
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. 
Den 14 september är nästa sändning, som bland annat kommer att handla om situationen i 
Afghanistan, uppföljning Riksstämman och frivilligrekryteringskampanjen 

– Just nu händer det mycket i vår omvärld och vi uträttar så mycket arbete. Genom  
Röda rummet vill vi dela information om aktuella insatser och bidra till kunskapsdelning 
och inspiration. Vår förhoppning är också att programmet ska bidra till en känsla av 
stolthet bland oss och inte minst samhörighet mellan oss rödakorsare, säger  
Anna-Karin Moden, enhetschef för kommunikationsenheten i tjänstepersons-
organisationen.

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

Till innehållsförteckningen

Föreningsfrågor 

https://www.rodakorset.se/stod-oss/bli-manadsgivare/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/martin-arnlov-traffade-vara-varvare/
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Träffa den nya ordföranden Anna Hägg-
Sjöquist på det digitala mötet Kretsaktuellt
Det är snart dags för höstens digitala dialogmöte 
Kretsaktuellt som äger rum den 23 september. Där 
kommer du att få träffa den nya ordföranden  
Anna Hägg-Sjöquist och många andra förtroendevalda  
för att utbyta tankar och idéer om Röda Korsets framtid.

Dialogmötet kommer att följa upp Riksstämmobeslut och 
diskutera de strategiska satsningar vi har framför oss, både 
vad händer i höst och frågor med lite längre perspektiv. Ordföranden kommer inleda med 
att dela lite tankar och inspel och sedan bjuds det in till samtal i mindre grupper.

Kretsaktuellt är ett digitalt möte som vänder sig specifikt till förtroendevalda i kretsar 
och regionråd. Syftet med mötet är att ge utrymme för aktuella frågor som engagerar och 
utmanar kretsarna och organisationen i sin helhet. Mötet är till för dig som vill reflektera, 
lära av andra och hämta in inspiration till hur leda och utveckla en krets.

Kan det här mötet vara något för dig och vill du träffa och prata med förtroendevalda från 
andra kretsar? Då ska du anmäla dig på länken här nedan. Varmt välkommen!

Datum: 23 september klockan 17–19 
Online: Teams 
Anmälan: sker via kalendariet

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/traffa-den-nya-ordforanden-anna-hagg-sjoquist-pa-det-
digitala-motet-kretsaktuellt/

Vilka beslut togs?  
Protokoll från Riksstämman finns nu att läsa
Nu finns protokoll, beslutslista och annat spännande material från Riksstämman i maj 
att ta del av på Rednet. Riksstämman tog bland annat beslut om nya stadgar (som börjar 
gälla den 1 januari 2022), fortsatt arbete enligt Strategisk inriktning 2020–2023 som antogs 
vid Riksstämman 2019, samt beslut kopplat till organisationens arbete med hållbarhet, 
migration och krisberedskap. Vi uppmuntrar er att titta igenom beslutslistan och prata om 
vad de innebär för dig/er i kretsens verksamheter – ta gärna hjälp av ert riksstämmoombud! 

Läs mer i nyheten på Rednet: ”Tre månader sedan Riksstämman, vad händer nu?”  
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tre-manader-sedan-riksstamman-vad-hander-nu/

Samlingssida uppföljning av Riksstämman: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402258650513-Uppf%C3%B6ljning-
Riksst%C3%A4mman-2021

 

Fo
to

: 
Jo

ha
n 

G
un

se
us

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405920664337-2021-09-23-Kretsaktuellt-digitalt-dialogm%C3%B6te-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/traffa-den-nya-ordforanden-anna-hagg-sjoquist-pa-det-digitala-motet-kretsaktuellt/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/traffa-den-nya-ordforanden-anna-hagg-sjoquist-pa-det-digitala-motet-kretsaktuellt/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tre-manader-sedan-riksstamman-vad-hander-nu/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402258650513-Uppf%C3%B6ljning-Riksst%C3%A4mman-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402258650513-Uppf%C3%B6ljning-Riksst%C3%A4mman-2021
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Årets Riksstämma – ingen kostnad för 
kretsarna
Kostnaderna för Riksstämman har sedan länge täckts av medlemsavgifter; till hälften av 
den nationella andelen och till hälften av kretsarnas andel. Men i år blev det annorlunda. 
Många kretsar har påverkats hårt ekonomiskt av covid-19-pandemin så Svenska  
Röda Korsets styrelse tog därför beslut om att kostnaden helt ska tas från nationellt  
håll. Tack vare att Riksstämman i år var helt digital, blev kostnaderna betydligt mycket 
lägre än en fysisk Riksstämma.

De medlemsintäkter som betalas ut till kretsarna under 2021 (i maj och december) är därför 
inte påverkade av att det i år genomfördes en Riksstämma.

Tack rödakorsare – du behövs mer än 
någonsin!
På Riksstämman i maj antogs ett uttalande i form av ett brev till medlemmar och frivilliga 
som gjort fantastiska insatser under Covid-19 pandemin. 

Covid-19 pandemin har präglat oss alla under en lång tid. Röda Korset har satts på prov, 
men istället för att ställa in har vi ställt om!

Ni är många som visat på stor uthållighet, uppfinningsrikedom och mod i denna kris.  
Ni har visat att Röda Korset är att räkna med i kris!

Tack för ditt engagemang! Hoppas att du är med oss framåt. Du behövs!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tack-rodakorsare/

Läs brevet i sin helhet här.

Riksstämman 2021 – här hittar du all 
information
All information som berör vårens Riksstämma samlas på denna plats på Rednet:

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402258650513-Uppföljning-
Riksstämman-2021

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/article_attachments/4402402708881/Brev_till_medlemmar_o_frivilliga_fr_n_Riksst_mman_2021.pdf
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402258650513-Uppföljning-Riksstämman-2021
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4402258650513-Uppföljning-Riksstämman-2021
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Kretsarnas verksamhetsrapportering 
– avgörande för att kunna visa all vår 
verksamhet! 
Röda Korset är en av de största organisationerna i Sverige och verksamheterna som bedrivs 
berör många människor. Det är därför viktigt att löpande kunna visa allt det värdefulla 
arbete som bedrivs ute i landet av kretsarna. Så fortsätt att rapportera; rapporterna är 
avgörande. Tack vare att 447 kretsar har rapporterat, och en stor andel gör det varje  
månad, har rapporteringen bidragit till ett bra underlag i påverkansarbetet, i dialogen med  
Röda Korsets samarbetspartners och i dialog med givare. I verksamhetsrapportering följs 
både de verksamheter som ordinarie bedrivs men också de många initiativ som startas 
utifrån de behov som uppstått i samband med coronapandemin.  

Läs mer på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatt-rapportera/

Dela med dig och inspireras av andra
I höst fortsätter Föreningsenheten med 1–1,5 timmes utbildningsmoduler – detta för att 
bidra till stötta förtroendevalda och frivilligledare i sitt uppdrag. Passa på att både fräscha 
upp dina kunskaper, dela med dig av tips och erfarenheter och ta del av andras. I höst testar 
vi att lägga större vikt i utbytet deltagare emellan. Fokus är styrelsearbete, leda frivilliga 
på distans, planering av rekrytering, introduktion och frivilligvård samt värderingsstyrt 
ledarskap. 

Dessutom fortsätter HR/Kretsstöd att komplettera med en modul för kretsar med 
arbetsgivaransvar samt en modul med fokus på arbetsmiljöarbetet och en modul om 
handledning och praktik. Målet är att stärka din krets och bidra till inspiration. 

Höstens erfarenhetsutbyte och utbildningsmoduler hittar du på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dela-med-dig-och-inspireras-av-andra/

Förening 2.0 – vad händer i höst?
I våras lanserades Förening 2.0 som en sammanhållen satsning på föreningsutveckling, 
under hösten kommer mer och mer av den synas. Vill du följa och delta i processen så finns 
nu en egen sida på Rednet och möjlighet att lyfta frågor online. 

Förening 2.0 (rodakorset.se) 

Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatt-rapportera/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/fortsatt-rapportera/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/dela-med-dig-och-inspireras-av-andra/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/forening-2.0/
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Bidra till bandlingsplan för digitala verktyg
Nästa steg i arbetet med att utveckla digitala verktyg för kretsar och frivilliga är att ta 
fram en handlingsplan. Vi vill gärna ha ditt medskick i detta arbete! Oavsett om du själv är 
intresserad eller om du är förtroendevald och tar på dig att bidra å kretsens vägnar så är du 
välkommen att fylla i vår enkät och /eller delta i ett öppet samtal om handlingsplanen. 

Läs mer på Rednet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/handlingsplan-digitala-verktyg--ge-
ditt-medskick/

Nu finns nytt erbjudande av                        -  
paketet till kretsar
Pandemin har bidragit till att både verksamheter och kretsarbete har ställts om  
och bedrivits på distans. Många kretsar planerar också att fortsätta att delvis använda  
sig av digitala möten. En förutsättning för att jobba effektivt på distans är att frivilliga  
och förtroendevalda har tillgång till grundläggande digitala verktyg som videomöten  
och möjlighet att dela enkäter och dokument. Det är funktioner som finns i  
Microsofts Office 365-paket och som till viss del redan kunnat tillhandahållas kopplat  
till en personlig redcross-mejladress.

Läs mer om erbjudandet på Rednet.

Läs mer i Kunskapsbanken om vad Office 365-paketet innebär och hur du får tillgång till det.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-finns-nytt-erbjudande-av-office-365-paketet-till-kretsar/

De obligatoriska kurserna – en påminnelse
Nu är många i startgroparna för höstens verksamheter  
och då kan det vara bra att komma ihåg Svenska 
Röda Korsets utbildningstrappa. Första steget i 
utbildningstrappan är gemensamt och obligatoriskt  
för alla rödakorsare, frivilliga som anställda.

Några av grundkurserna ska dessutom repeteras 
regelbundet. Målet och anledningen till utbildningstrappan 
är att alla rödakorsare ska ha en gemensam grund och en beredskap. Vill du fördjupa  
dig finns det också verksamhetsspecifika utbildningar. Ta del av grundkurserna.

Läs mer om utbildningstrappan och riktlinjerna: 
Mer information om utbildningstrappan och Riktlinjer för lärande och 
kompetensutveckling.
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/handlingsplan-digitala-verktyg--ge-ditt-medskick/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-finns-nytt-erbjudande-av-office-365-paketet-till-kretsar/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017692838-Riktlinjer-f%C3%B6r-l%C3%A4rande-och-kompetensutveckling
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360017692838-Riktlinjer-f%C3%B6r-l%C3%A4rande-och-kompetensutveckling
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Enkelt att lära med Learnster
I april 2020 öppnade vi upp vår nya läroplattform 
Learnster och sedan starten har drygt 4 500 användare 
registrerat sig.

Nya kurser tillkommer kontinuerligt. En av de effekter som 
vi hoppas uppnå med den nya plattformen är att det ska 
vara superenkelt att lära sig.

Maria Rahm, verksamhetsutvecklare i Malmökretsen, har använt sig av webbkurserna i 
Learnster för att erbjuda fortbildning och lärande till frivilliga i besöksverksamheten:

– Learnster har varit väldigt enkelt att använda för mig och våra frivilliga. Kurserna är 
enkla att ta till sig av och du kan välja att gå kurserna när det passar dig.

I Katalogen i Learnster hittar du alla våra webbkurser. Du kan gå kurserna med mobil, 
surfplatta eller dator. Under fliken Ny på Röda Korset hittar du de webbkurser som alla 
rödakorsare ska gå oavsett uppdrag.

Läs mer om du hur du registrerar dig och går en kurs här i Kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/enkelt-att-lara-med-learnster/

Nu fortsätter vi med webbinarier för 
kretskassörer och kretsrevisorer – anmäl er!
Det finns en efterfrågan hos kretsarna vad gäller rödakors-
utbildningar för kretskassörer och kretsrevisorer och vi har 
därför tagit fram ett utbildningsmaterial som ska ge dig som 
förtroendevald kassör eller revisor ett större stöd i din roll.

Du får verktyg för att kunna förstå ditt uppdrag och 
mandat. Målet är att du efter genomförda utbildningar ska 
känna dig tryggare i din roll, ha fått inspiration och hämtat 
ny energi.  Du får också möjlighet att träffa, diskutera och bygga nätverk med  
andra kretskassörer och kretsrevisorer. 

Kursen har genomförts fysiskt under 2019 på olika platser i Sverige (Umeå, Malmö, 
Göteborg och Stockholm) som en dags utbildning, men till följd av coronapandemin 
genomförs nu kursen enbart digitalt i form av webbinarium.

Vi har under hösten webbinarier om skatt och moms, bokföring samt regler för kassör och re- 
visor. I januari 2022 kommer vi ha två utbildningstillfällen om ”Att rapportera i EKS – för kretsar”.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-fortsatter-vi-med-webbinarium-for-kretskassorer-
och-kretsrevisorer---anmal-er/

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006695138-Att-g%C3%A5-en-kurs
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-fortsatter-vi-med-webbinarium-for-kretskassorer-och-kretsrevisorer---anmal-er/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nu-fortsatter-vi-med-webbinarium-for-kretskassorer-och-kretsrevisorer---anmal-er/
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Hämta ut paket skickat via Röda Korset  
– möjligt försök till bedrägeri
Vi har fått information om att några personer har blivit kontaktade via sociala medier  
och ombedda att hämta ut paket mot betalning, och att dessa paket skulle ha lämnats  
in hos Röda Korset.

Röda Korset förmedlar inte paket på detta sätt, och blir du kontaktad av någon som  
ber dig hämta ut ett paket så hör av dig till oss på 0771-19 95 00, samt gör om lämpligt  
en anmälan till polisen.

Svenskar är dåligt förberedda på kris visar 
Sifo-undersökning från Svenska Röda Korset
En ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Svenska 
Röda Korset visar att svenskar är dåligt förberedda på 
en kris. Tre av fyra har gjort få förberedelser i sina hem. 
En kris kommer utan förvarning. Därför informerar 
Röda Korset om hur fler personer enkelt kan höja sin 
krisberedskap.

– Jag skulle gärna se en högre krisberedskap. Det 
handlar om miljontals människor som kan ta ett större ansvar genom enkla förberedelser. 
Krisberedskap är en medmänsklig handling och om fler är förberedda så gör det att 
myndigheter och organisationer som Röda Korset kan fokusera på de människor som är 
mest utsatta vid en kris, Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef på Röda Korset.

Läs mer i pressmeddelandet från i somras.

https://via.tt.se/pressmeddelande/svenskar-daligt-forberedda-pa-kris-visar-sifo-
undersokning-fran-svenska-roda-korset?publisherId=3235745&releaseId=3302615

Till innehållsförteckningen
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Kris och beredskap

https://via.tt.se/pressmeddelande/svenskar-daligt-forberedda-pa-kris-visar-sifo-undersokning-fran-svenska-roda-korset?publisherId=3235745&releaseId=3302615
https://via.tt.se/pressmeddelande/svenskar-daligt-forberedda-pa-kris-visar-sifo-undersokning-fran-svenska-roda-korset?publisherId=3235745&releaseId=3302615
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Tips och råd om första hjälpen
Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna 
vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för 
hur det ska sluta.

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar 
om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans 
eller annan professionell sjukvård. I vissa situationer kan 
även behovet av krisstöd vara akut.

På vår hemsida har vi filmer och instruktioner för hur man gör om någon  
exempelvis sätter i halsen, hur man gör hjärt-lungräddning och mycket mer. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tips-och-rad-om-forsta-hjalpen/

Lyckad insats med Första hjälpen för 
förvarstagna 
För första gången har Första hjälpen Online erbjudits till personer som vistas på förvar.

Migrationsverket berömde Röda Korsets insats och deltagarna uppskattade kursen.  
Sedan många år gör Röda Korset besök och har samtal med förvarstagna, både på plats 
och via länk. Nu erbjuds en betydelsefull aktivitet till. Första hjälpen ger kunskap som är 
livsavgörande att ha med sig – överallt.

För frihetsberövade är det dessutom hälsofrämjande med olika aktiviteter. På en låst 
institution är sysselsättning ett sätt att motverka oro och stress i en enformig och svår 
livssituation. Första hjälpen Online har ett stort mervärde på förvar och målet är att  
fler förvar och förvarstagna ska få ta del av Svenska Röda Korsets verksamheter.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forsta-hjalpen-for-forvarstagna/
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Öva på att rädda liv med första hjälpen och 
den nya övningshubben
Mycket går att lära sig online. Även första hjälpen! 
Nu kompletteras de populära digitala kurserna med 
övningshubbar bland annat i Vaxholm.

På Rednet kan du läsa artikeln om hur Daniel Fagerberg 
och Anna Faber var på plats för att öva på riktiga dockor. 
De är båda kitesurfare och går kursen för att kunna bli 
instruktörer i kitesurfing.  

Vid misstänkt hjärtstopp är hjärt-lungräddning den första omedelbara hjälpen i väntan på 
ambulans. Genom hjärtlungräddning hjälper vi hjärtat att pumpa syresatt blod till kroppens 
viktiga organ.  

– Så fort man påbörjar hjärtlungräddning så ökar chanserna att personen ska överleva 
radikalt, säger Leslie. 

– Stegen var tydliga och det är lätt att lära sig, men det känns viktigt att faktiskt ha gjort 
det på riktigt, säger Anna. Mitt självförtroende har ökat. Jag känner att jag kan ingripa om 
något skulle hända. Jag skulle våga.

Läs mer på Rednet. 
https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/vaxholms-kommun/nyheter/ova-pa-att-radda-liv-
med-forsta-hjalpen-och-den-nya-ovningshubben-i-vaxholm/

Gör som Djurgårdens IF – förbered dig så att 
du kan agera!
Dagen efter händelsen under fotbollsmatchen i 
Köpenhamn, då en dansk spelare drabbades av hjärtstopp, 
inledde allsvenska Djurgårdens IF och Röda Korset samtal 
om hur Röda Korset kunde förbereda spelare och tränare 
till att agera om något liknande skulle hända dem. Vi kom 
överens om att Röda Korset ska utbilda alla spelare och 
ledare i herr- och damtrupperna samt funktionärer på 
kansliet och deras ungdomstränare.

Utbildningen är uppdelad i två steg: webbkurs Våga rädda liv och ett övningstillfälle enligt 
upplägget för övningshubbarna första hjälpen (självfallet coronaanpassat).

– Kombinationen av webbkurs och ett praktiskt övningstillfälle passade oss väldigt bra! 
säger Kalle Barrling, medicinskt ansvarig Djurgårdens IF. Det var enkelt och smidigt, jag 
ger det 10 poäng av 10 möjliga! 

För mer information och anmälan: https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/. Vill du veta 
mer om övningshubbar första hjälpen? Läs mer här.

Läs hela denna artikel på Redet: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/gor-som-djurgardens-
if--forbered-dig-sa-att-du-kan-agera/

Till innehållsförteckningen
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Krisberedskapsveckan 2021 närmar sig
Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka 
med myndigheter och andra aktörer i krissituationer och vi erbjuder organiserad kris-
beredskap i många av landets kommuner. Insatser kan ske på eget initiativ eller genom 
förfrågan från exempelvis en myndighet eller kommun.

Varje år genomförs en krisberedskapsvecka av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan i år är den 27 september – 3 oktober. Om krisen 
eller kriget kommer behöver vi vara vana vid att hjälpas åt, något som för oss inom  
Röda Korset redan är en självklarhet.

Så här kan ni som krets förbereda er.

Så här kan du som privatperson förbereda dig:  
Ta del av våra kurser  
Packa en krislåda

Mer information om Krisberedskapsveckan kommer på Rednet, håll utkik!

Läs även vår beredskapsexpert Lasse Lähnns tips och råd inför kris eller katastrof  
från i somras: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/tipsen-som-gor-dig-forberedd-om-krisen-kommer/

Second hand-butikerna höll öppet efter 
dödsskjutningar
Efter två allvarliga dödsskjutningar i Skäggetorp och Berga i Linköping höll 
secondhandbutikerna öppet för att skapa trygghet.

– Det känns viktigt att hålla öppet och göra vad vi kan för att folk ska känna sig trygga 
och ha någon att prata med, säger Madeleine Szente, som är verksamhetschef i Linköpings 
rödakorskrets. På plats i butiken fanns krisstödjare från kretsen för den som behövde stöd 
eller prata om det som hänt.

Händelsen fick stor medial uppmärksamhet och Aftonbladet som var på plats fick en 
pratstund med butikspersonalen i Skäggetorp.

Här kan du läsa hela artikeln hos Aftonbladet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korsets-second-hand-holl-oppet-som-vanligt-efter-
dodsskjutningar/

Till innehållsförteckningen

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003989938-Om-lokal-krisberedskap#h_01EN30YVJJ0YHQEYAE39HDZXSX
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https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisberedskap/krisladan/
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Du missade väl inte sommarens reklamfilmer?
Vi har tagit fram två filmer som visar Röda Korset som aktör i kris. För att visa att en kris 
kan komma oväntat och för att väcka tv-tittarens intresse har vi valt ett lite annorlunda, 
överraskande grepp. Reklamfilmen är inte vad den först ser ut att vara!

Budskapet är att vi inte vet exakt var eller när nästa kris inträffar. Det enda vi kan vara 
säkra på är att den kommer. Därför är Röda Korsets 14 miljoner volontärer förberedda.

Filmerna visades på tv och på Youtube under perioden 14 juni – 4 juli. I kampanjen ingick 
även radioreklam och tidningsannonser.

Se filmerna här: 
Jordbävning https://youtu.be/64hS-DwxfwE 
Skogsbrand https://youtu.be/cikUqWsR9AY

Riksdagen har fattat beslut om ny 
migrationslagstiftning
Den 22 juni fattade riksdagen beslut om en ny migrations-
lagstiftning. Lagen trädde i kraft den 20 juli och de nya 
reglerna riskerar slå hårt, inte minst mot barn, unga, 
kvinnor och utsatta grupper. Vi har verksamheter för 
asylsökande, flyktingar och andra migranter på 200 platser 
runtom i Sverige varför många av dem vi möter i våra 
verksamheter kommer att påverkas.

Svenska Röda Korset vill se en migrationslagstiftning som värnar om och säkerställer 
människors grundläggande rättigheter. Du kan läsa mer om lagförslaget och  
Röda Korsets påverkansarbete här: Lokal påverkan familjeåterförening och Sveriges 
nya migrationslagstiftning.

Vid frågor är du välkommen att ringa Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning:  
Hjälp och stöd du kan få i asylfrågor.

Läs också pressmeddelandet Röda Korset kommenterar riksdagsbeslutet om Sveriges nya 
migrationslagstiftning: 
https://via.tt.se/pressmeddelande/roda-korset-kommenterar-riksdagsbeslutet-om-sveriges-
nya-migrationslagstiftning?publisherId=3235745&releaseId=3302152

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/riksdagsbeslut-om-ny-migrationslagstiftning-den-22-
juni/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Den-20-juli-far-Sverige-en-ny-migrationslagstiftning/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/riksdagsbeslut-om-ny-migrationslagstiftning-den-22-juni/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/riksdagsbeslut-om-ny-migrationslagstiftning-den-22-juni/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Den-20-juli-far-Sverige-en-ny-migrationslagstiftning/
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Röda Korset skrev debattartikel i Aftonbladet 
om nya migrationslagstiftningen
Svenska Röda Korset vill se en migrationslagstiftning som 
värnar om och säkerställer människors grundläggande 
rättigheter.  

I samband med att den nya lagen började gälla skrev  
Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv på 
Aftonbladet debatt. Delar av texten är hämtat från ut-
talandet som gjordes på Röda Korsets riksstämma i maj.

– Jag vill att de rödakorsfrivilliga som varje dag gör 
ovärderliga insatser för dem som tvingats fly till Sverige ska känna att vi kämpar för att 
deras röster ska höras oavsett om de finns i Halmstad, Vänersborg, Enskede eller någon 
annanstans i Sverige, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

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

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-publicerar-debattartikel-i-aftonbladet/

Vi ger stöd till återvändande
Under hösten fortsätter projektet Amira att ge stöd till återvändare. Det går som vanligt att 
nå oss via migrationsrådgivningen (onsdagar klockan 9 – 12 tel: 020-415 000) men numera 
finns också en mejldress, returnsupport@redcross.se, dit det går bra att höra av sig med 
frågor kring återvändande. Det finns även uppdaterat informationsmaterial på Rednet, 
som vi hoppas ska kunna vara till hjälp för er som är aktiva i verksamheter där man möter 
asylsökande. Antagna rekommendationer har tagits fram i samband med att vi har gjort 
uppföljningar av personer som återvänt till Albanien, Kosovo och Irak. Rapporten i sin 
helhet planeras att lanseras under hösten så håll utkik efter den på Rednet. Under hösten 
har vi genomfört en utbildningsserie för förvarsbesökare i ämnet återvändande med fokus 
på psykosocialt stöd, bemötande och samtal. Vi planerar att längre fram i höst återkomma 
med fler erbjudanden. Läs mer på Rednet.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003577717-St%C3%B6d-till-
%C3%A5terv%C3%A4ndande

Till innehållsförteckningen

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/o6Mkpa/i-dag-vander-sverige-krigsflyktingar-ryggen
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://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-publicerar-debattartikel-i-aftonbladet/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-publicerar-debattartikel-i-aftonbladet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003577717-St%C3%B6d-till-%C3%A5terv%C3%A4ndande
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003577717-St%C3%B6d-till-%C3%A5terv%C3%A4ndande
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Nätverksträffar för dig intresserad av 
verksamheter för migranter 
Under hösten genomförs digitala nätverksträffar och föreläsningar på tema hälsofrämjande 
verksamheter, grundläggande humanitära behov och asylsökande, ensamkommande och 
andra migranter! Bland annat kommer vi få lyssna på Charlotta Arwidson, doktorand 
vid Röda Korsets högskola, berätta om sin intervjustudie med asylsökande och forskare 
från Stockholms universitet som berättar om sin studie på språkcaféer. Träffarna vänder 
sig till dig som är intresserad av eller engagerar dig i verksamheter för migranter och 
grundläggande humanitära behov. Håll utkik i kalendariet efter tid och datum för träffarna 
som läggs upp löpande under hösten.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403783494801-2021-09-16-
N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-om-h%C3%A4lsofr%C3%A4mjande-verksamheter-
f%C3%B6r-migranter

Vi utbildar Migrationsverket om tortyr och 
trauma
Kunskap är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot 
tortyr och för att garantera torterades rättigheter. Vi har 
drivit behandlingsverksamhet i Sverige för torterade sedan 
1985 och samarbetar med myndigheter, regioner och 
kommuner för att öka deras kunskap om tortyr och dess 
konsekvenser.

Nu inleds en ny satsning tillsammans med Migrations-
verket kring utbildningar om migration, trauma och tortyr 
för att stärka myndighetens kompetens på området. Utbildningarna är ett  
led i ett bredare samverkansavtal mellan Röda Korset och Migrationsverket.

– Kunskap om de trauman som tortyren orsakar ökar möjligheten att göra bra jobb, säger 
Anna Eldebo, psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade 
i Göteborg. För Migrationsverkets del är det viktigt att kunna identifiera om en asylsökande 
kan ha varit utsatt för tortyr för att bedöma personens skyddsbehov. 

Vi gör också tortyrskadeutredningar på uppdrag av Migrationsverket, enligt en 
internationell standard för dokumentation av tortyr och annan omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning som antagits av FN, det så kallade Istanbulprotokollet. 

Tortyr – så drabbar det | Röda Korset (rodakorset.se)

Behandling för krigsskadade och torterade | Röda Korset (rodakorset.se)

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-utbildar-migrationsverket-om-tortyr-och-trauma2/

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403783494801-2021-09-16-N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-om-h%C3%A4lsofr%C3%A4mjande-verksamheter-f%C3%B6r-migranter
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403783494801-2021-09-16-N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-om-h%C3%A4lsofr%C3%A4mjande-verksamheter-f%C3%B6r-migranter
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403783494801-2021-09-16-N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-om-h%C3%A4lsofr%C3%A4mjande-verksamheter-f%C3%B6r-migranter
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403783494801-2021-09-16-N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff-om-h%C3%A4lsofr%C3%A4mjande-verksamheter-f%C3%B6r-migranter
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/tortyr/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-utbildar-migrationsverket-om-tortyr-och-trauma2/
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Utredare om förvar anlitad
Projektet ”Alternativ till förvar – under lupp” har nu anlitat en konsult som ska utreda 
användandet av förvar och alternativ till förvar. Det är en fortsättning av Svenska  
Röda Korsets tidigare rapporter ”Förvar – under lupp” och ”Barn i förvar”. Emelie Jörwall, 
som har anlitats, är idag verksam som advokat i Malmö. Hon har tidigare medverkat vid 
liknande utredningar och varit anställd som jurist inom migrationsrätt för Svenska  
Röda Korset.

Närmare tusen beslut om förvar och uppsikt från Migrationsverket och Polisen kommer att 
undersökas. Resultaten planeras att publiceras i en rapport under våren 2022.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen om användandet av alternativ till förvar och 
bidra till att stärka människors rättigheter i förvar eller under uppsikt. Det är AMIF 
(EU:s Asyl-, migration- och integrationsfond) medfinansierar projektet, som pågår mellan  
1 oktober 2020 och 30 juni 2022.

Svenska Röda Korsets tidigare rapporter om förvar hittar du på hemsidan:  
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/

Vi hedrar de saknade
Den 30 augusti uppmärksammade Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen  
The International day of the disappeared. Detta görs för att hedra de människor 
som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt 
deras anhöriga. För varje saknad person finns familjemedlemmar som lever i ovisshet 
utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Internationella rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen har idag totalt cirka 210 000 personer registrerade som saknade. 
Enbart Svenska Röda Korset har idag cirka 1 100 ärenden gällande 4 200 saknade anhöriga. 
Att inte veta vad som hänt en älskad partner, barn, bror eller syster gör det svårt att gå 
vidare med livet. Det påverkar den psykiska hälsan och möjligheten att etablera sig i ett 
nytt land. covid19-pandemin har försvårat efterforskning av försvunna familjemedlemmar 
ytterligare vilket i sin tur förlänger lidandet.

Se film och läs pressmeddelandet på Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/day-of-the-disappeared/

Till innehållsförteckningen
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Att skapa skapar gemenskap
Många kretsar i hela Sverige har hantverksgrupper, där 
frivilliga syr, stickar, knypplar, broderar och bidrar till 
försäljning lokalt. Att sy är inte en helt ny kunskap för 
många av Skärholmskretsens besökare heller. Det är lätt 
för målgruppen att hitta en gemenskap trots att språket 
inte alltid är gemensamt. Här skapas möjlighet att komma 
utanför hemmet och möjliggör att få fördjupad förståelse 
för svenska samhället samt stärka självkänslan.

Målet är att samarbeta med våra mötesplatser runt om i regionen med försäljning av dessa 
vackra klänningar, byxor, ryggsäckar och tygväskor. Givetvis går pengarna till att stödja 
Rödakorshusets verksamhet.

Samtidigt behöver kretsar rekrytera nya pigga krafter. I Skärholmen har deltagarna och 
målgruppen för och på Rödakorshuset blivit inkluderade till att bidra som nya frivilliga 
rödakorsare. Det är en metod vi ofta glömmer att rekrytera ifrån, hälsar Rödakorshuset  
i Skärholmen i Stockholm. Läs mer om delaktighet, inkludering och mångfald

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/att-skapa-skapar-gemenskap/

Succé för webbhubb om psykisk hälsa
Som ett sätt att möta pandemins utmaningar satsade vi på 
en digital samlingsplats för psykisk hälsa. Satsningen fyller 
nu ett år och har gjort succé. Nästan 100 000 personer har 
besökt webbhubben och fler än 1,5 miljoner har nåtts av 
materialet via sociala medier.

2020 var året då vi alla, gammal såväl som ung, ställdes 
inför nya och tuffa utmaningar. Pandemin omkullkastade 
mångas vardag och vi såg en ökad oro i samhället. Som en av Sveriges främsta 
organisationer inom krisberedskap valde vi att satsa på att ta fram en digital samlingsplats 
för psykisk hälsa och ohälsa. 

Samlingsplatsen, en digital webbhubb, består av en blandning av evidensbaserade 
faktaartiklar, intervjuer med drabbade och experter, samt animerade filmer med tips och råd 
kring hur en kan hantera ensamhet, oro, stress, ångest och sorg. 

Störst intresse har filmen där vår kollega Karl Torring berättar om ångest väckt.  
Den kan du se här!

Konceptet har utvecklats med stöd från Folkhälsomyndigheten. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/succe-for-var-webbhubb-om-psykisk-halsa/

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/att-skapa-skapar-gemenskap/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://youtu.be/55AVFebpnws
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Referensgruppen till nationella programmet 
för socialt hållbara städer är igång!
Flera av Sveriges städer växer. Det skapar många nya möjligheter, men kan också bidra till 
ökade sociala klyftor och polarisering. Trots en god levnadsstandard har boende i Sverige 
påtagliga hälsoskillnader som under de senaste 30 åren har ökat. I vissa av Sveriges städer 
skiljer medellivslängden mellan olika bostadsområden mer än fem år. Genom våra program 
för områdesbaserat arbete och verksamheter i socioekonomiskt utsatta områden vill vi bidra 
till en utjämning av dessa hälsoskillnader. Läs mer om programmet i Kunskapsbanken.

Nu har referensgruppen till programmet startat sitt arbete för att vidare förankra och 
utveckla det områdesbaserade arbetet i socioekonomiskt utsatta områden. Gruppen består 
av personer som har olika roller inom Svenska Röda Korset. Majoriteten av kretsar som 
tillfrågats att ingå i referensgruppen är kretsar som redan har någon form av verksamhet i 
ett eller flera utsatta områden, men också några som står i stånd att starta. 

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/referensgruppen-till-nationella-programmet-for-socialt-
hallbara-stader-ar-igang/

Forskarkvällar: Från pandemins effekter hos 
äldre till ett hälsosamt åldrande
Under hösten anordnar vi fem inspirerande och intressanta 
föreläsningar som berör samtida hälsoutmaningar. Du 
kan följa dem precis där du är. Hur har coronapandemin 
påverkat äldres boendesituation och livskvalitet?  
Vad är social aktivitet på recept? Svaret på dessa frågor, 
och mycket mer får du när du anmäler dig till våra 
forskarkvällar. Forskarkvällarna består av fem olika 
kvällar där föreläsare presenterar antingen ett ämne eller 
forskning som de arbetar med.

Alla föreläsningar sker digitalt men beroende på coronarestriktionerna kan två av 
föreläsningarna bli hybrida, det vill säga att föreläsningen är både digital och fysisk. 

Läs mer om detta och anmäl dig via Rednet:

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forskarkvallar--fran-pandemins-effekter-hos-aldre-till-
ett-halsosamt-aldrande/

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005719977-Om-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/referensgruppen-till-nationella-programmet-for-socialt-hallbara-stader-ar-igang/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/referensgruppen-till-nationella-programmet-for-socialt-hallbara-stader-ar-igang/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forskarkvallar--fran-pandemins-effekter-hos-aldre-till-ett-halsosamt-aldrande/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/forskarkvallar--fran-pandemins-effekter-hos-aldre-till-ett-halsosamt-aldrande/
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Grundprinciperna stärker oss i vårt arbete
Alla rödakorsare är budbärare av våra grundprinciper. Grundprinciperna underlättar och 
förtydligar vårt arbete – de visar helt enkelt vägen.

Det är extremt viktigt att vi bottnar i vårt uppdrag. Det är våra grundprinciper som 
bidrar till en tydlighet kring vilka vi är, vad vi står för och varför vi gör det vi gör. Genom 
diskussion och övning håller vi hela tiden grundprinciperna levande och genom detta lär vi 
oss mer utefter vägens gång.

Sedan mer än ett år tillbaka har allt varit väldigt annorlunda, med få eller inga fysiska 
träffar. Men i takt med att smittan minskas så ser vi med hopp på att vi snart ska kunna ses 
fysiskt igen. Åsa Älander har tillsammans med nio andra frivilliga workshopledare tidigare 
besökt kretsar för att diskutera och arbeta med grundprinciperna. De ser fram emot att 
återuppta sitt uppdrag och träffa fler kretsar så fort detta är möjligt.

Fram till dess och även framöver går det också att boka en digital workshop grundprinciper. 
Läs mer om hur du bokar en digital workshop om grundprinciperna.

Ett praktiskt exempel på grundprinciperna i praktiken kommer från Åsa Älander där hon 
i en film berättar hur grundprinciperna var ett viktigt inslag i hennes frivilligengagemang 
under skogsbränderna i Hälsingland 2018.

Mer information om grundprinciperna finns också i Kunskapsbanken. Se, använd och sprid 
även En röst, vår korta film om grundprinciperna.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/grundprinciperna-starker-oss-i-vart-arbete/

 

Lär dig mer om att arbeta med grundläggande 
skyddsperspektiv
Nu finns en ny e-kurs som vi tagit fram om grundläggande skyddsperspektiv, tillsammans 
med Rödakorskommittéen, ICRC. Kursen tar 35 minuter. 

Om du vill lära dig mer, gå kursen Att arbeta med ett grundläggande skyddsperspektiv. 
Kursen är för dig som frivillig, för dig som är anställd i en krets, och för dig som 
tjänsteperson.

Alla som på något sätt representerar Svenska Röda Korset ska kunna agera på de behov 
vi möter i våra verksamheter. I enlighet med vår Skyddspolicy innebär ett grundläggande 
skyddsperspektiv att vi som ett minimum ska kunna möta fall där deltagare i våra 
aktiviteter far illa och ha förmåga att hantera de skyddsbehov som identifieras eller 
uppmärksammas i våra verksamheter. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-mer-om-att-arbeta-med-grundlaggande-
skyddsperspektiv/

Till innehållsförteckningen

Idé och folkrätt

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/levandegor-grundprinciperna---boka-en-digital-workshop/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-V%C3%A5ra-sju-grundprinciper
https://youtu.be/oRnP7qwGeag
https://rodakorset.learnster.com/invitation/f50e4ba2da9111c8e61ce2b27346bead?vendor=svenska-roda-korset
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003225437-Skyddspolicy
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-mer-om-att-arbeta-med-grundlaggande-skyddsperspektiv/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lar-dig-mer-om-att-arbeta-med-grundlaggande-skyddsperspektiv/
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Frivilliga sökes till kortfilmer för webbkurs om 
uppförandekoden
Under hösten ska webbkursen i uppförandekoden uppdateras. Vi söker därför frivilliga  
som vill medverka i korta filmsnuttar och dela med sig av hur uppförandekoden används  
i rödakorsvardagen.

Intresserad? Kontakta info@redcross.se så berättar vi mer, eller kontakta ansvariga direkt: 
kristina.borg@redcross.se och johanna.casimiro@redcross.se.

Läs mer om uppförandekoden i Kunskapsbanken, där du också hittar webbkursen.

 

Vi kammade hem förstapriset för roligaste 
reklamfilm! 
Som vi tidigare informerat tog vi silver i årets Roygala i kategorin ”bästa reklamfilm” – men 
vi kammade hem förstaplatsen i kategorin ”roligaste reklamfilm”! Roygalan är en tävling 
som belönar nyskapande och kreativitet inom reklamfilmsproduktion. Filmen från vår 
senaste julkampanj, Ursäktsarkivet, var alltså nominerad i flera kategorier, bland annat 
”Sveriges bästa reklamfilm” och ”Sveriges roligaste reklamfilm”.

Prenumerera på våra pressmeddelanden!
Röda Korset bedriver aktivt opinionsbildande arbete, och har en lång tradition av detta.  
Vill du följa detta viktiga arbete är det en god idé att prenumerera på våra 
pressmeddelanden. Klicka på länken nedan och sedan knappen Abonnera.

https://via.tt.se/pressrum/rodakorset/r?publisherId=3235745

Du missar väl inte vår samlade fakta och våra ståndpunkter i olika frågor på hemsidan 
rodakorset.se? 

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

Till innehållsförteckningen

Kommunikation

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003829417-Uppf%C3%B6randekod-och-Instruktioner-om-visselbl%C3%A5sning
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150557-Grundkurs-Uppf%C3%B6randekoden
https://via.tt.se/pressrum/rodakorset/r?publisherId=3235745
http://www.rodakorset.se
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/
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Slopade restriktioner för antal kunder i butik
Från och med 15 juli försvann begränsningen för hur 
många personer som samtidigt får vistas i en butik.  
Nu kan vi åter öppna våra butiker för alla våra kunder!

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska 
butikerna fortfarande vidta åtgärder så att det går att hålla 
avstånd och att undvika trängsel i butikerna. Ansvaret 
ligger både hos oss som verksamhetsutövare men även hos 
den enskilde individen.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/restriktionerna-runt-antalet-kunder-i-butik-forsvinner/

Fortsatt arbete med ny second hand-modell
Arbetet med den nya second hand-modellen går vidare. 
Sedan en tid har ett första steg tagits genom att allt 
butiksmaterial som finns tillgängligt i föreningsbutiken 
nu är tillgängligt för samtliga, i stället för som tidigare 
enbart konceptbutikerna. Gå gärna in i och ta en titt på 
vad som finns och beställ hem det som behövs hos just er. 
Produkterna är framtagna tillsammans med butikskretsar 
och är till för att underlätta i det dagliga arbetet samtidigt 
som vi skapar en gemensam tydlighet i våra butiker.

Nu under september startar ett implementeringsarbete kring den nya modellen tillsammans 
med ett antal kretsar inom ett geografiskt begränsat marknadsområde, där butiker av alla 
kategorier och storlekar kommer att medverka. Arbetet kommer att presenteras löpande på 
Rednet Kunskapsbanken under sidorna för second hand. Där finns också en beskrivning av 
den nya modellen.

Nytt instagramkonto för second hand
Nu har vi äntligen ett gemensamt, rikstäckande Instagramkonto för just second hand-
verksamheterna. På @rodakorsetsecondhand kommer vi bland annat att lyfta fram era 
lokala butiker, handplockade produkter från Tradera och visa senaste nytt från kampanjer. 
Vi ser fram emot ett nära samarbete med er där vi kan inspirera så många som möjligt till 
en mer medmänsklig och hållbar värld!

Följ oss gärna och gilla/dela våra inlägg!

Till innehållsförteckningen

Second hand

Fo
to

: 
Id

a 
Th

un
be

rg
Fo

to
: 

Rö
da

 K
or

se
t i

 N
yk

öp
in

g

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/ytterligare-anpassningar-av-smittskyddsatgarder-den-15-juli/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/restriktionerna-runt-antalet-kunder-i-butik-forsvinner/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/restriktionerna-runt-antalet-kunder-i-butik-forsvinner/
https://www.instagram.com/rodakorsetsecondhand/


26

Röda Korset på Tradera Olympics  
– Tävlingsdags med fina priser i potten!
Det har varit en flygande start för Röda Korset second hand på Tradera.  
Vår gemensamma sida sattes upp i hösten 2020 för att skapa ett gemensamt erbjudande  
där alla lokala butikerna samlades på ett ställe. Detta i en tid då e-handeln sköt i taket  
och allt fler valde att köpa second hand hemifrån. Sedan dess har flera nya butiker 
tillkommit, kom med ni också!

Detta vill vi fira med Röda Korset på Tradera Olympics.  
Butikerna tävlar mot varandra i tre grenar och Tradera står för vinsten:

1.  Högst omsättning (det vill säga den butik som når de högsta försäljningssiffrorna)  
Vinst 10 000 kr presentkort

2.  Högst försäljningspris (det vill säga den butik som sålde det dyraste föremålet)  
Vinst 5 000 kr presentkort

3.  Bäst successrate, det vill säga den butik som lyckas med högst försäljning  
per antal upplagda annonser (har ni till exempel 20 annonser uppe och alla  
säljs är successraten 100 procent)  
Vinst 5 000 kr presentkort

Under oktober månad kommer tävlingen pågå och i november utser vi tre glada vinnare.  
Och en butik kan enbart vinna i en gren. 

Tradera står för vinsterna och de vinnande butikerna kommer få ett presentkort  
utställt på GoGift, där ni kan välja er gåva fritt från en rad olika företag som  
kommer hela butiken till godo.

Anmäl er här: 
https://traderainfo.tgen.se/roda-korset-saljtavling-2021/

 

Är ni nybörjare och vill starta nu: det går jättefint. Även om ni är nya har ni lika stor chans 
att vinna. Läs här hur du går tillväga.

Internetbutik – Handbok – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

https://traderainfo.tgen.se/roda-korset-saljtavling-2021/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778877-Internetbutik-Handbok
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Haiti hårt drabbat av jordbävning och orkan
Haiti har i augusti drabbats av en kombination av en kraftig jordbävning i sydväst som 
drabbat minst 800 000 människor och tropiska stormen Grace som nått hela landet med 
kraftiga översvämningar som följd.

Tiotusentals hem är förstörda och ytterligare tiotusentals är allvarligt skadade. Ett stort 
problem är att många saknar tak över huvudet och tvingas söka skydd utomhus. De 
kraftiga regnen som följt jordbävningen har resulterat i begränsad tillgång till rent vatten, 
hindrat eftersöknings- och räddningsarbetet och även hindrat säkra evakueringar. 

Haitiska Röda Korset och Federationen arbetar med stöd i många former. Katastrofen 
och Röda Korsets arbete på plats har fått mycket uppmärksamhet i medierna. För mer 
information om katastrofen i Haiti, se Rednet: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405739680913-Insamling-Haiti-

För kretsar som vill bidra:  
Insamling sker till Ändamålet Kris och katastrof.  
Redovisningskod: 2020401.  
Centralt swishnummer: 123 263 9946

För mer information och material om ändamålet Kris och katastrof klicka här.

Till innehållsförteckningen

Röda Korset i världen

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://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4405739680913-Insamling-Haiti-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003152757-Insamling-Kris-och-katastrof

