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nyligen samlades ett stort antal regeringar, organisationer, akademiker och företrädare för näringslivet 
i Stockholm under ett par intensiva dagar. Sveriges och Kenyas regering stod tillsammans värdar för 
Stockholm + 50, en FN-konferens som genomfördes som en påminnelse om FN:s första miljökonferens 
för 50 år sedan just i Stockholm. 

Precis som då var flera civilsamhällesorganisationer på plats för att tydliggöra konsekvenserna av de 
katastrofer som uppstår till följd av övergrepp på naturen och klimatförändringarna. 

Tillsammans med internationella kollegor deltog vi i konferensen för att ge röst till dem som drabbas 
allra värst. Vår kenyanska kollega vittnade om hur klimatförändringarna drabbar de som har sämst 
förutsättningar att klara torka, översvämningar och matbrist. Hon berättade om människor som knappt 
hinner hämta sig från en katastrof innan en ny inträffar. Det ökade antalet katastrofer ställer stora  
krav på Röda Korsets beredskap att bistå alla drabbade men också på att arbeta förebyggande.  
Idag lever över 3,3 miljarder människor på platser som är utsatta för klimatförändringar och därmed  
för omfattande katastrofer. 

Redan under 1980-talet insåg Svenska Röda Korset att vår uppgift inte bara är att lindra utan också 
förebygga nya katastrofer. Kenyas Röda Kors är en av de rödakorsföreningar som idag arbetar aktivt för 
att minska katastroferna och dess konsekvenser genom skogsbruk, hållbar plantering etc. 

Röda Korset och WWF har nyligen lagt fram en rapport som visar på hur naturbaserade lösningar,  
som till exempel att bevara skogar, kan minska intensiteten av klimat – och väderrelaterade faror med 
över 25 procent. Att skydda naturen är att skydda människor från humanitära tragedier.

I skuggan av Ukraina-konflikten pågår en omfattande svältkatastrof på Afrikas Horn. Globalt befinner 
sig mer än 1,7 miljarder människor i utsatthet till följd av brist på mat som en konsekvens av fram för allt 
klimatförändringarna. 

Människors livsvillkor kommer att fortsätta förvärras i takt med att klimatförändringarna ökar. Därför 
måste satsningar göras på att förutse och agera på katastrofer, såväl de som sker redan nu men också på 
decenniers sikt. 

Vad kan vi då som Rödakorsare göra? Vi kan tillsammans öka kunskapen om klimatförändringarna och 
aktivt arbeta för att minska vårt klimatavtryck i Röda Korset.

Vi kan informera om de humanitära katastrofer som klimatförändringarna orsakar och ställa krav på att 
Sverige tar sitt ansvar i kommande globala klimatförhandlingar. Vill du och din krets lära mer om vad vi 
kan göra så tveka inte att kontakta någon av våra frivilliga Hållbarhetsambassadörer.

Med önskan om en fin sommar! 

Kretsnytt  
juni 2022

Rödakorshälsningar,

Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande i Svenska Röda Korset
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Alla kan skriva en krisberedskapsplan
Kretsar från Dalarna och Västmanland samlades i Säter för 
att prata om lokal krisberedskap och olika möjligheter till 
samverkan.

Totalt var tolv förtroendevalda från sex kretsar på plats i 
Säter tillsammans med två regionråds representanter och två 
tjänstepersoner från Enheten Lokal och Regional utveckling. 
Under nätverksträffen diskuterades bland annat Röda Korset 
roll som krisberedskapsorganisation, vad en kris egentligen är, vad kretsar lokalt kan bidra  
med under en kris, vilket stöd kretsar kan få från tjänsteorganisationen och varför det är  
viktigt att kretsarna tar fram en lokal krisberedskapsplan. Huvudbudskapet under 
nätverksträffen var att alla kretsar kan göra en plan utifrån ett nuläge och sin egen kapacitet  
och att det går att växa in i rollen. 

Läs mer: Alla kan skriva en krisberedskapsplan (rodakorset.se)

Är er lokala krisberedskapsplan redo för 
sommaren?
Beroende på var i landet du befinner dig så är sommaren mer eller mindre nära nu och då är 
det ju hög tid att se över så att kretsens krisberedskap är under kontroll. Har ni några ”somriga 
riskfaktorer” i er kommun? Finns det risk för skogs- eller gräsbränder? Torka? Eller tillhör 
kretsen en kommun med hög turisttillströmning?

Läs mer: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ar-er-lokala-krisberedskapsplan-redo-for-
sommaren/

Till innehållsförteckningen
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Kris och beredskap

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/alla-kan-skriva-en-krisberedskapsplan/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ar-er-lokala-krisberedskapsplan-redo-for-sommaren/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ar-er-lokala-krisberedskapsplan-redo-for-sommaren/
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Behöver din krets en mobil mötesplats?  
Boka en!
En mobil mötesplats är precis som det låter, en mötesplats på 
hjul. Om ni har ett event där ni vill kunna bjuda på nykokt 
kaffe, kunna erbjuda besökare att sitta ner under ett tälttak  
och samtala eller ladda mobilerna rekommenderar vi att ni 
bokar in en av de fyra mobila mötesplatserna som vi har i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

I Kunskapsbanken kan du läsa mer om våra mobila 
mötesplatser och hur du bokar dem.

Läs mer: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/behover-din-krets-en-mobil-motesplats-boka-en/

Vi bidrog med trygghet i samband med 
demonstrationer där hot om Koran-bränning 
förekommit
Kretsar hade beredskap och aktiviteter på de platser Koran-bränningen förkom.

TiB (Tjänsteperson i beredskap) tog kontakt med flera kretsar för att stämma av beredskapen 
där det aviserats demonstrationer där hot om Koran-bränning förekommit. Kretsar har 
varit förberedda för att kunna ha trygghetsskapande insatser med frivilliga på mötesplatser 
och på stan och vid behov krisstödjande insatser för att stötta upp i lokalsamhället, om 
omständigheterna tillåter. 

Vi gjorde bland annat:

I Örebro var förstahjälpare ute för att vara beredda.

I Linköping genomfördes trygghetsskapande aktiviteter dagarna innan, vilket kretsen deltog på 
och bedömdes i efterhand ha haft god effekt.

Även i Göteborg gjordes en trygghetsskapande insats. Frivilliga och boende i området Tynnered 
träffades utomhus för att delta i en verksamhet som kallas Kvartersfika. Fler personer än vanligt 
deltog i verksamheten och det var tydligt att många hade ett behov av att prata om dagens 
händelser.

Läs mer: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-bidrar-med-trygghet-i-samband-med-
demonstrationer/

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-bidrar-med-trygghet-i-samband-med-demonstrationer/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-bidrar-med-trygghet-i-samband-med-demonstrationer/
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Grundprinciperna

Benita Josefsson: Att stå upp för grund prin ciper-
na har gjort det enkelt att vara engagerad
Här kommer andra delen i vår nya artikelserie om 
grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av 
erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass. 
Denna gång får vi träffa Benita Josefsson, frivillig i 
Jönköpings kommuns rödakorskrets.

Frivillig efter pensionen
Efter drygt 40 år i statens tjänst och de senaste 20 åren som chef på olika nivåer beslutade Benita 
sig för att gå i pension under 2012. I samband med detta flyttade hon och hennes make från Borås 
till Jönköping, detta för att komma närmare barn och barnbarn. Intressen har alltid varit konst, 
musik och litteratur. Benita deltar i bokcirklar och ägnar mycket tid åt trädgårdsarbete, framför 
allt sommartid. På senare år har intresset för Röda Korsets verksamheter också tagit mycket tid.

– Efter lite fritidsstudier på Högskolan i Jönköping deltog jag under 2013 i en informationsträff 
hos Röda Korset. Därefter blev jag frivillig i en av kretsens second hand-butiker. Därefter följde 
olika uppdrag, som styrelsearbete, marknadsföringsgrupp och rekryteringsgrupp, samt att driva 
olika projekt.

Läs mer: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/benita-josefsson-att-sta-upp-for-grundprinciperna-
har-gjort-det-enkelt-att-vara-engagerad/

Med grundprinciperna och   
skydds perspek tivet som kompass  
för ett hållbart engagemang 
Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att möta personer 
som befinner sig i utsatta situationer och som har behov av 
stöd och skydd. Våra grundprinciper hjälper till att avgöra hur. 
Vad vi gör beror på vilken typ av skydd och stöd som behövs. 

Läs mer om hur dessa teman hänger ihop, en intervju med ett 
regionråd hur hon använder kunskapen och hur du kan boka 
en workshop till din krets eller verksamhetsgrupp. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/med-grundprinciperna- 
och-skyddsperspektivet-som-kompass-for-ett-hallbart-engagemang/

Till innehållsförteckningen

Illustration på grundprinciper, skydd och 
hållbart engagemang hänger ihop
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/benita-josefsson-att-sta-upp-for-grundprinciperna-har-gjort-det-enkelt-att-vara-engagerad/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/benita-josefsson-att-sta-upp-for-grundprinciperna-har-gjort-det-enkelt-att-vara-engagerad/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/med-grundprinciperna-och-skyddsperspektivet-som-kompass-for-ett-hallbart-engagemang/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/med-grundprinciperna-och-skyddsperspektivet-som-kompass-for-ett-hallbart-engagemang/


6

Ukraina

I maj besökte vår internationella chef  
Anders Pedersen landet. Han berättar  
om en oerhört svår situation
Generositeten mot krigsdrabbade Ukraina har varit enorm. 
I nuläget har Svenska Röda Korset samlat in över 400 
miljoner kronor. Samtidigt ökar hjälpbehoven dag för dag. 
Internationella rödakorskommittén (icrc) fortsätter att 
evakuera människor från den sargade staden Mariupol och 
heroiska insatser görs av frivilliga från vår systerförening i 
Ukraina. 

– De humanitära behoven kommer att finnas kvar under väldigt lång tid. Samtidigt som man 
svarar upp akut måste man hantera långsiktiga behov, säger Anders Pedersen, som besökte 
Ukraina i förra veckan.

Här kan du lyssna till en längre intervju med Anders Pedersen i Studio Ett.

Läs mer: Vår internationella chef på plats i Ukraina (rodakorset.se)

Föreningsfrågor

Vilka ska leda Svenska Röda Korset efter 
Riksstämman 2023?
Det är dags för kretsar och medlemmar att nominera till Svenska Röda Korsets styrelse och 
föreningsrevision. Valberedningen önskar förslag på ordförande och övriga styrelseledamöter 
för kommande mandatperiod, från Riksstämman 2023 till Riksstämman 2025. Valberedningen 
önskar även förslag på föreningsrevisorer. Välkommen att nominera senast den 1 oktober!

Läs mer: Svenska Röda Korsets valberedning (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/med-grundprinciperna-och-skyddsperspektivet-som-kompass-for-ett-hallbart-engagemang/
https://sverigesradio.se/artikel/rapport-fran-ukraina
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/var-internationella-chef-pa-plats-i-ukraina/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilka-ska-leda-svenska-roda-korset-efter-riksstamman-2023/
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Fortsätt gör inspel och medskick kring nästa 
strategiska inriktning! 
Arbetet med att ta fram förslag till nästa strategiska inriktning, som ska börja gälla 2024, är i 
full gång. Det är Riksstämman som tar beslut om vår strategiska inriktning och styrelsen lämnar 
sitt förslag i slutet av detta år, inför stämman som äger rum i juni 2023. 

Alla rödakorsare som vill vara med och tänka, tycka och diskutera kring vår kommande strategi 
är välkomna att göra så. Hör gärna med ditt regionråd för stöd i detta. Du kan också läsa mer 
om processen fram till Riksstämman här, och hur du kan delta i dialogmöten, ta del av olika 
arbetsmaterial att diskutera i kretsen eller följa diskussioner i vårt digitala Framtidsforum. 

Gör det sätt som passar dig! Önskas hjälp med att dela sina medskick i Framtidsforum, kan en 
tjänsteperson hjälpa till att lägga in det. 

 

 

  

                

Vi har också haft intervjuer med olika personer i organisationen om deras tankar kring 
nästa strategi, här kan du läsa utdrag ur vårt samtal med Martin Kemi i Olofströmsbygdens 
rödakorskrets: ”Så här tycker Martin Kemi om strategisk inriktning 2024”. 

Du hittar fler nyheter och intervjuer om arbetet med nästa strategiska inriktning, längst ner på 
den här sidan. 

Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/strategisk-inriktning-2024/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/strategisk-inriktning-2024/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-har-tycker-martin-kemi-om-strategisk-inriktning-2024/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/strategisk-inriktning-2024/
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/strategisk-inriktning-2024/
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Strategisk inriktning på Regionalt forum
Helgen 14–15 maj genomfördes Regionalt forum. Cirka 70 nationella och regionala 
förtroendevalda och tjänstepersoner samlades då i Örebro för att diskutera hur vi tillsammans 
leder Svenska Röda Korsets utveckling framåt och vad det innebär för nästa strategiska 
inriktning, som ska gälla från 2024. ”Känner mig taggad att diskutera vidare i kretsarna och 
regionen”, sa en av de deltagande regionrådsledamöterna.”

Läs mer: 70 förtroendevalda diskuterade nästa strategisk inriktning (rodakorset.se)

Städning av redcross-mailadresser
Den 20 juni kommer alla redcross-mailadresser som ingen har loggat in på under 2020 (eller 
tidigare) att raderas. Detta innebär att tillgång till hela Microsoft Office 365-paketet kommer 
försvinna inklusive alla mail och eventuella lagrade filer. Framöver kommer denna rensning av 
redcross-mailadresser (Microsoft Office 365-konto) att ske sista veckan i januari varje år och då 
kommer mailadresser som inte har haft någon inloggning på 12 månader att raderas. 

Läs mer om Office 365-erbjudandet i Kunskapsbanken: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/
hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-

Lyckat krets-sammangående i Åre!
I vissa delar av Norrland används begreppet ”övervänt” för att beskriva när man väntat lite för 
länge och bara vill komma i gång. Det är en känsla som Åre kommuns rödakorskrets är bekant 
med. Redan tidigt under 2020 träffades de då två kretsarna för första gången för att diskutera 
ett sammangående. Nu mer än två år senare är styrelsen för den gemensamma kretsen på plats 
och det är dags att komma i gång! Fortsätt läsa för att höra mer om hur processen gick till för 
dem och hur de upplevde den. Intervjun är gjord av Samuel Björklund, deras kontaktperson på 
enheten för Lokal och regional utveckling.

Läs mer: Röda Korset | Lyckat kretssammangående i Åre! (rodakorset.se)

Samverkan gör att vi slipper uppfinna hjulet 
när kretsarbetet ska utvecklas
Regionråd Stockholm bjöd in stockholmskretsar till möte för att diskutera hur samverkan i en 
storstadsregion kan se ut, tillsammans med enhet Lokal och regional utveckling.

Läs mer: Samverkan när kretsarbetet ska utvecklas (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/regionalt-forum-maj-2022/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4403243543185-Office-365-paketet-Sammanfattning-av-erbjudandet-
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lyckat-kretssammangaende-i-are/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/samverkan-gor-att-vi-slipper-uppfinna-hjulet-nar-kretsarbetet-ska-utvecklas/
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Hälsa och socialt

Nytt samarbete i Göteborg möjliggör arbete  
i Biskopsgården och Bergsjön
Under våren och sommaren arbetas det med områdeskartläggningar i båda områdena för att 
kartlägga de behov och det engagemang som finns. Kartläggningarna kommer att användas för 
att starta behovsstyrda verksamheter och insatser i båda områdena. Verksamheterna kommer 
att drivas av både RKUF och Göteborgskretsen, och även om det i nuläget inte är klart vilka 
verksamheter det handlar om så är ambitionen att möta flera behov för olika målgrupper. 

Läs mer: Nytt samarbete möjliggör arbete i Biskopsgården och Bergsjön (rodakorset.se)

Rödakorshuset i Stockholm firade 
7-årsjubileum!
Under dessa sju år har Stockholm Sydvästkretsen, frivilliga och förtroendevalda samt 
projektledaren Farouk nått många människor med basala behov, medmänskligt stöd och  
en massa verksamheter.

Läs mer: Röda Korset | Rödakorshuset i Stockholm firade 7 år! (rodakorset.se)

Materiellt bistånd – så kan vi tänka kring 
bedömning, avgränsning, tillvägagångssätt 
och finansiering
Som styrdokument och stöd finns Riktlinjen för materiellt bistånd. Den ger vägledning till 
kretsar, frivilliga, förtroendevalda och anställda i vad materiellt bistånd är och hur Svenska  
Röda Korset beslutar om och tillhandahåller materiellt bistånd.

Läs mer här: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/materiellt-bistand--sa-kan-vi-tanka-kring-
bedomning-avgransning-tillvagagangssatt-och-finansiering/

Till innehållsförteckningen

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nytt-samarbete-mojliggor-arbete-i-biskopsgarden-och-bergsjon/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakorshuset-i-stockholm-firade-7-arsjubileum/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/materiellt-bistand--sa-kan-vi-tanka-kring-bedomning-avgransning-tillvagagangssatt-och-finansiering/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/materiellt-bistand--sa-kan-vi-tanka-kring-bedomning-avgransning-tillvagagangssatt-och-finansiering/
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Utbildning

Platser kvar till höstens kurser på  
Röda Korsets folkhögskola 
Brinner du för frågor som klimatomställning,  diskrimi nering,  
mänskliga rättigheter och migration? Röda Korsets egen 
folkhögskola har högaktuella profilkurser som ger dig breda, 
relevanta utbildningar där teori och praktik varvas. Du får 
möjligheter att skapa nätverk och hämta inspiration från mängder 
av föreläsare, organisationer och studiebesök. Kurserna är öppna 
för alla över 18 år. Oavsett om du just slutat gymnasiet, redan har en 
högre utbildning eller kanske jobbat länge och vill kunna engagera 
dig mer på fritiden så ger våra kurser dig en möjlighet att ta nästa 
steg.  
Nyfiken? Kontakta oss på folkhögskolan så berättar vi mer. 

Länk till Förändra din värld | Röda Korsets folkhögskola (rodakorsetsfolkhogskola.se)  
https://www.rodakorsetsfolkhogskola.se 

Ekonomi/Rapportering

Tack att ni rapporterar – tillsammans!
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. Inte minst nu i arbetet med flyktingmottagandet!

Läs mer: Röda Korset | Tack att ni rapporterar – tillsammans (rodakorset.se)

Till innehållsförteckningen
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Nya Redy – statusuppdatering 
Arbetet med nya Redy – ett nytt och sammanhållet administrationsverktyg för kretsen – går 
framåt. Under april och maj månad har krets-representanter testat och utvärderat det IT-system 
som tagits fram sedan slutet av förra året. Nu jobbar projektgruppen ihärdigt med att dels 
förbättra lösningen utifrån kretsrepresentanternas feedback, men också att testa de integrationer 
som byggts till andra IT-system. Att integrationerna fungerar felfritt är en förutsättning för att 
skapa en sammanhållen lösning för kretsen – där medlemmar, frivilliga och verksamheter kan 
hanteras i en och samma lösning, så långt det bara går. 

Under sommaren kommer ett fåtal kretsar att agera piloter i den nya lösningen, och till hösten är 
den stora förhoppningen att kunna släppa in samtliga kretsar och rödakorsgrupper. 

Är du nyfiken på arbetet med nya Redy och satsningen på digitala verktyg i stort – läs gärna mer 
här på Rednet: Get ready – för nytt Redy 2022

Frivilligrekrytering

Delta i årets frivilligrekryteringskampanj 
– tillsammans hittar vi fler frivilliga till 
verksamheter
Precis som 2021 genomförs det även i år en nationell 
rekryteringskampanj. Nu öppnar vi upp för kretsar att anmäla 
sitt deltagande i kampanjen! Som deltagare i kampanjen 
kommer kretsen erbjudas utbildning och stöd samt förväntas 
annonsera frivilliguppdrag i ReachMee och få tillgång till allt 
material som redan finns framtaget för att kunna sätta upp 
affischer, dela ut flyers och annonsera i lokal media. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/delta-i-arets-frivilligrekryteringskampanj--tillsammans-
hittar-vi-fler-frivilliga-till-era-verksamheter/

Till innehållsförteckningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4409390844049-Get-ready-f%C3%B6r-nytt-Redy-2021-2022
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/delta-i-arets-frivilligrekryteringskampanj--tillsammans-hittar-vi-fler-frivilliga-till-era-verksamheter/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/delta-i-arets-frivilligrekryteringskampanj--tillsammans-hittar-vi-fler-frivilliga-till-era-verksamheter/
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Inspiration och övrigt

Alexandra Sundberg från Skellefteås 
rödakorskrets på middag hos Kungaparet
– Det var otroligt hedrande att få vara med på Sverigemiddagen, 
berättar verksamhetschef Alexandra Sundberg från Skellefteås 
rödakorskrets. Den 29 april blev hon med många andra inbjuden 
till middag på Kungliga Slottet för sina betydande insatser under 
pandemin.

Läs mer: Alexandra Sundberg på Sverigemiddag hos Kungaparet 
(rodakorset.se)

Almedalen 2022
I år kommer Svenska Röda Korset ha vi två egna seminarier och ett i samarbete med  
ICA under årets Almedalsvecka. Våra egna seminarier kommer att i efterhand finnas  
på rodakorset.se/seminarier – om man vill träffa oss på plats hör av er till  
stina.morian@redcross.se och håll utkik efter information om lokal träff i samband med veckan. 

Våra seminarier:

• Humanitära principer i skottlinjen

• Om det värsta sker – hur skapar vi ett robust skydd för Sveriges befolkning?

• Globala kriser, lokal krisberedskap – hur vi samarbetar mellan civilsamhället och lokalt 
näringsliv

Till innehållsförteckningen
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/alexandra-sundberg-pa-sverigemiddag-hos-kungaparet/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/alexandra-sundberg-pa-sverigemiddag-hos-kungaparet/
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Migrationsfrågor på agendan igen
Efter att den nya migrationslagstiftningen beslutades av riksdagen sommaren 2021 har migra-
tionsfrågorna inte varit i centrum för den politiska debatten. Men i och med flykting mottagandet 
från Ukraina har vissa frågor kommit på tal igen. Dessutom har diskussionen om den europeiska 
migrationspakten blivit aktuell i och med Sveriges kommande ordförandeskap i eu första 
halvåret 2023. Det gör att Svenska Röda Korset agerar i frågor där vi ser behov av och möjlighet 
till dialog med politiker och myndigheter. 

• Vi lyfter frågan om den låga nivån på dagersättning för asylsökande (även personer från 
Ukraina), som inte har höjts sedan 1994. Nu när många kostnader i samhället ökar kraftigt 
finns verkligen behov av att se över nivån på ersättningen. Dessutom tar vi upp problematiken 
för de som valt att bo hos vänner och familj i vissa utsatta områden, som inte får någon 
dagersättning alls. 

• Vi för dialog om situationen för boende i både Migrationsverkets regi och privata lösningar. 
Här är barnperspektivet viktigt, att kunna finnas kvar i ett sammanhang med kompisar och få 
gå kvar i en skola där man har etablerat sig.

• En annan fråga är den begränsade tillgången till vård för de som kommit från Ukraina 
eftersom de enligt gällande lagstiftning enbart har rätt till akutvård. Vi tar även upp frågor 
som rör ett humant och värdigt återvändande. Vi kommer att fortsätta denna dialog under 
hösten då en ny regering tillträder.

• Vi deltar i samtal med politiker och myndigheter under Järvaveckan i juni och Almedals- 
veckan i juli om en hållbar och medmänsklig migrationspolitik och EU:s kommande  
vägval i dessa frågor.

För mer information, eller för att få stöd i hur ni som krets kan bedriva lokalt påverkansarbete 
eller föra fram missförhållanden behov och brister till nationellt påverkansarbete kontakta lokal 
verksamhetsutvecklare på LRU eller Karin Ödquist Drackner, tematisk rådgivare Skydd och 
efterforskning, eller Johanna Saunders, tematisk rådgivare socialrätt. 
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Rapport om Alternativt förvar
Svenska Röda Korset har publicerat rapporten Bortom förvar 
– en undersökning om alternativ till förvar och effekterna av 
frihetsberövande. Rapporten syftar till att bidra till det offentliga 
samtalet om förvar och frihetsberövande samt dess konsekvenser. 
Svenska Röda Korset har en rad rekommendationer som delas med 
bland annat Migrationsverket och inom rödakorsrörelsen: 

• Migrationsverket och Polismyndigheten måste säkerställa att beslut 
om förvar enbart sker efter att andra alternativ har beaktats. 

• Grunderna för att frihetsberöva en person eller ställa en person under 
uppsikt måste vara noggrant motiverade och tydligt framgå i beslutet.

• Regeringen bör ge Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att se över mer 
deltagandeinriktat tillvägagångssätt som strävar efter att individerna är mer involverade  
i återvändandeprocessen, som alternativ till tvångsbaserade metoder.

Du hittar rapporten Bortom förvar på vår hemsida: 

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/bortom-forvar--en--
undersokning-om-alternativ--till-forvar-och-effekterna-av--frihetsberovande/

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

Bortom förvar – en 
undersökning om alternativ 
till förvar och effekterna av 
frihetsberövande.

En undersökning av Svenska Röda Korset

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/bortom-forvar--en--undersokning-om-alternativ--till-forvar-och-effekterna-av--frihetsberovande/
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/bortom-forvar--en--undersokning-om-alternativ--till-forvar-och-effekterna-av--frihetsberovande/

