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Kära rödakorsare,
Idén om Röda Korset föddes som en reaktion på det blodbad som den schweiziska affärsmannen
Henry Dunant blev vittne till i ett av de värsta slagen i Europa på sin tid, i Solferino, Italien 1859.
Under knappt ett dygn drabbade 300 000 man samman, 40 000 människor fick sätta livet till och
långt fler skadades. Henry Dunant reagerade med bestörtning på vad han såg och började genast
organisera framför allt kvinnor för att bistå skadade.
Röda Korset föddes inte som en abstrakt idé – utan på slagfältet med frivilliga kvinnor och män
som gjorde sitt bästa för att bistå dem som bäst behövde det oavsett vem det var.
Röda Korset är idag en frivilligorganisation som verkar utifrån sina grundprinciper.
Grundprinciperna som tydligt definierar vårt uppdrag att bistå dem som behöver oss utan att göra
åtskillnad på nationalitet, etnisk tillhörighet, religion eller politisk åsikt. Vår verksamhet bygger
på frivilligas engagemang. Vi är ingen myndighet – vi är självständiga, fattar våra egna beslut och
vi agerar därefter. Vi förhåller oss neutrala i konflikter för att inte äventyra våra internationella
kollegers möjlighet att bistå med humanitär assistans där det behövs som mest. Vi tar inte
partipolitisk ställning – vi tar ställning utifrån våra humanitära värderingar.
När jag skriver dessa rader prövas inte endast myndigheterna utan också vår egen organisation.
Konflikten i Ukraina eskalerar varje dag och miljoner människor befinner sig på flykt i Europa.
När jag skriver dessa rader uppskattas 4 000 flyktingar från Ukraina komma till Sverige varje dag.
Migrationsverket har svårt att klara sitt uppdrag att registrera alla och anvisa tillfälligt boende.
Kommunerna anstränger sig för att upprätta tillfälliga boenden och staten diskuterar hur man skall
se bortom de temporära behoven och erbjuda långsiktiga lösningar på boende och arbete.
Jag har tidigare uttalat att Röda Korset behövs mer än någonsin. Nu behövs vi lokalt i varje hamn,
tågstation eller flygplats dit flyktingar anländer för att finnas som medmänniskor att lotsa nyanlända
rätt eller bara finnas där för att lyssna och trösta. Jag möter och hör om frivilliga rödakorsare i Ystad,
Trelleborg, Malmö, Karlskrona, Skavsta, Nynäshamn och på fler platser som möter upp och som
finns på plats som medmänniskor. Många kretsar runt i landet är engagerade och vill bidra.
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Tillsammans välkomnar vi nu alla som söker sin fristad i Sverige och tillsammans har vi att bistå
akut – men också förbereda för mer långsiktiga insatser som till exempel mötesplatser, språkträning,
efterforskning och familjeåterförening.
TACK till er alla rödakorsare – våra insatser behövs nu mer än
någonsin!
Rödakorshälsningar,
Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande i
Svenska Röda Korset
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Till innehållsförteckningen

Ukraina

Konflikten i Ukraina, som pågått i åtta år och nu eskalerat
drastiskt, drabbar dagligen människor oerhört svårt. Tusentals
är skadade och döda och miljontals människor är på flykt.
Skador på nödvändig infrastruktur såsom vatten-, el- och
bränsleanläggningar, som främst förstörts av explosiva vapen,
orsakar avbrott och begränsningar, vilket i sin tur drabbar
lokalsamhällen ytterligare, även långt ifrån områden där
strider pågår.
Röda Korset är på plats i och kring Ukraina och kämpar för att rädda liv och hjälpa människor
som drabbats. Vi hjälper till med bland annat mat, vatten och sanitet, sjukvård, tak över huvudet
och familjeåterförening. Hittills har vi i Sverige tillsammans samlat in mer än 330 miljoner
kronor till stöd för dem som drabbas, och den summan ökar hela tiden. Tusentals frivilliga runt
om i Sverige har uträttat ovärderligt arbete.
Vi arbetar för att på bästa sätt kunna bidra till Röda Korsets arbete i Ukraina och i
grannländerna. Vi förbereder oss också för att kunna bistå i mottagandet av flyktingar som
kommer till Sverige om det skulle behövas. Vi förbereder oss för att uppfylla vår roll i Sverige
genom att bland annat se över våra beredskapsplaner och förbereda oss för att möta ökande
humanitära behov som kommer att synas även här.
Just nu är det många som har frågor om vad vi gör och hur vi kan hjälpa. Vi samlar information
för oss rödakorsare på en temasida om Ukraina på Rednet. Där finns information om insamling,
svar på frågor kring det att bli volontär, vad vi gör på plats med mera.
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/ukraina/
Information finns även på vår hemsida:
https://www.rodakorset.se
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Våra akuta insatser räddar liv

Till innehållsförteckningen

Kretsinsamling: Akut Ukraina!
Insamlingsmaterial finns på Rednet!
Stöd den ändamålsmärkta akuta insamlingen för drabbade i Ukraina
• Ändamål: Akut! Ukraina
• Redovisningskod för kretsar: 2022512
• Centralt swishnummer att kommunicera till privatpersoner
som vill skänka: 900 80 79
• Vårt bankgironummer: 900-8004
På Rednet finns bössbanderoller, bösskyltar, QR-kod och insamlingsflyer som ni kan använda i
ert insamlingsarbete. Spara ner, lägg till rätt swishnummer och ändamål (exempelvis Ukraina)
och sprid!
Läs mer på Rednet/Kunskapsbanken
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4478183515537-Insamling-Akut-UkrainaPå hemsidan finns naturligtvis också information om insamling:
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/skank-pengar-till-vart-arbete-iukraina/

Vår generalsekreterare om krisen
Vår generalsekreterare Martin Ärnlöv berättar om vårt arbete för människor som drabbas av den
väpnade konflikten i Ukraina och vad vi bör tänka på.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/en-halsning-fran-martin-arnlov-generalsekreterare/

4

Till innehållsförteckningen

Varför är det så viktigt med neutralitet?
Som rödakorsare är det viktigt att du tänker på vår neutralitet.
Den är unik i vårt uppdrag.
Här är ett utdrag ur en tidigare publicerad artikel i Röda
Korset Magasin:
Neutralitet betyder att vi inte väljer sida i fientligheter eller tar
ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi – det är människan som
står i fokus. Och eftersom vi är en del av en global rörelse måste vi solidariskt alltid tänka på och
väga in vad våra handlingar kan få för konsekvenser för kollegor i andra länder, vilket också är
en av anledningarna till att vi sällan offentligt tar ställning i exempelvis manifestationer.
Röda Korsets huvudsakliga mål är att nå fram till människor som verkligen behöver vår hjälp
och därigenom förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett var i världen den behövande
befinner sig. I det arbetet är att vara och uppfattas neutrala ett av våra viktigaste verktyg – det
är det som bidrar till vårt förtroende över hela världen och i förlängningen det som gör att vi
kommer in i fångläger, kan hjälpa flyktingar i krigshärjade länder och förhandla med alla parter i
en konflikt – situationer där få, om ens några, andra organisationer har tillträde.
Vår neutrala inställning ger oss med andra ord det säkra tillträde vi behöver för att kunna göra
ett bra och livsviktigt jobb. Som svensk kan det kännas främmande, men i många fall jobbar
våra kollegor i farliga situationer och områden där just det säkra tillträdet är skillnaden på liv
och död för oss och dem vi hjälper.
Läs hela denna artikel på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/varfor-ar-det-sa-viktigt-med-neutralitet/

Läs och lär om krigets lagar
Vi uppmanar alltid stridande parter att respektera den internationella humanitära rätten,
bland annat att civila ska skyddas och humanitär hjälp måste få komma fram.
På vår hemsida kan du läsa mer om att krig har gränser.
https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/aven-krig-har-regler/vad-ar-krigets-lagar/
Vill du gå en webbkurs för att få veta mer om den humanitära rätten och rödakors- och
rödahalvmånerörelsens roll i väpnade konflikter? Klicka här:
https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/webbkurs-i-krigets-lagar-och-folkratt/
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Därför är skänkta pengar till Röda Korset
ofta bättre än saker direkt till drabbade
Det är många just nu som vill skänka saker för transport till Ukraina. Vi beundrar allt
engagemang som vi ser just nu. Vi har tyvärr inte möjlighet att koordinera eller förmedla
initiativ till att stötta med fordon/transporter, nödhjälp, medicin och vårdutrustning eller
liknande, då vi prioriterar livräddande insatser på plats. Därför kan vi inte heller förmedla
kontaktuppgifter lokalt till Röda Korset i Ukraina.
Varor som nationella rödakorsföreningar inte har efterfrågat eller planerat för kan ha en motsatt
effekt på verksamhetens effektivitet. Vid leveranser av icke efterfrågat material kan nationella
rödakorsföreningar tvingas lägga tid och energi på pappersarbete och logistik samt att lager
fylls upp.

Skänk sakerna till våra second hand-butiker:
Har man kläder och saker att skänka så gör man bäst i
att skänka dessa till våra second hand-butiker. Här är sex
anledningar varför: människors behov är i fokus och vi
analyserar vad de behöver, vi arbetar med hållbarhet och
lokalt stöd, vi önskar snabbare och effektivare logistik,
kontantstöd gör skillnad, stödet ska vara rättvist och
likvärdigt, och Röda Korsets second hand-butiker omvandlar
sakerna de får till rätt stöd för behövande.
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/skanka-klader-till-ukraina/
Läs mer om att skänka en gåva till Ukraina på vår hemsida rodakorset.se:
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/skank-pengar-till-vart-arbete-iukraina/#fraga
Läs även tidigare artikel i Röda Korset Magasin:
https://rodakorsetmagasin.prenly.com/p/roda-korset-magasin/2022-01-14/a/varfor-ska-jagskanka-pengar-vid-katastrofer-och-inte-klader/1931/483483/25388437
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Vill man hjälpa till just nu uppmuntrar vi till att skänka pengar. Det är det mest effektiva sättet
att hjälpa. Det är logistiskt mer effektivt att göra nytta av pengar än av produkter i dagsläget.

Till innehållsförteckningen

Hur kan vi bemöta oro?
Många i våra verksamheter och i allmänheten kan nu känna
oro. På Rednets kunskapsbank finns information kring
krisstöd, våra utbildningar och psykologisk första hjälpen.
Det finns fem grundläggande principer som går att anpassa
efter individ och sammanhang. De är framtagna av en panel
med experter från hela världen, som enats om att man genom
dem kan stärka människor utan någon risk för skada. De kan
användas både på samhällsnivå, grupp- och individnivå.
Dessa principer är vägledande också för Svenska Röda Korsets arbete.
•
•
•
•
•

Främja trygghet
Främja lugn
Främja tillit
Främja samhörighet
Främja hopp

Läs mer:
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003949878-Fem-principerf%25C3%25B6r-tidigt-krisst%25C3%25B6d
Vill du träna på att möta de reaktioner som personer kan ha efter en omskakande händelse?
Gå till webbkursen Våga möta

Så förbereder sig Malmökretsen för ett
flyktingmottagande
Hej Liv Palm, verksamhetsansvarig på Malmökretsen, vad gör ni för att förbereda er inför ett
eventuellt större flyktingmottagande?
– Just nu håller vi på att kraftsamla, vi ber alla som vill engagera sig som frivilliga att höra av sig
till vår beredskapsmejl och så får vi en uppfattning om hur många och vad de har för kunskaper,
till exempel språkkompetens. Vi ser över och förbereder våra befintliga frivilliga i våra olika
verksamheter. Och sedan har andra aktörer hört av sig och erbjudit att de kan stötta med olika
saker, till exempel lokaler. Så vi gör en form av inventering av möjligheter så att vi är förberedda.
–Vi ska ha ett möte med andra kretsar i regionen för att se hur vi ska kunna stötta upp på bästa
sätt om det behövs resurser i någon annan stad. I nuläget vet vi ju inte var eller när en eventuell
insats blir.
Du hittar stöd för kretsar i Kunskapsbanken - Flyktingmottagande
Läs hela artikeln på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/malmokretsen-forbereder-for-flyktingmottagande/
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Migrationsrådgivning, efterforskning och
information
För dig som träffar personer med anhöriga i Ukraina eller på flykt: läs vår information på
webben och hör av er om ni behöver hjälp då det finns mycket desinformation. På hemsidan
finns relevanta frågor och svar:
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/migrationsradgivning-gallande-ukraina/

Röda Korset syns
Mot bakgrund av situationen i Ukraina har många representanter för Röda Korset fått uttala
sig i olika medier. Röda Korset deltog den 10 mars i den direktsända insamlingskvällen
”Sverige samlas och hjälper” på TV4, direkt från Kungsträdgården i Stockholm, där artister,
hjälporganisationer och gäster samlade in pengar till förmån för de drabbade. I pressrummet
på hemsidan finns senaste pressmeddelandena, bland annat att Röda Korset skickar handbok i
humanitär rätt till alla riksdagsledamöter och om de enorma hjälpbehoven i Ukraina.
https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/

Dags att se över kretsens krisberedskap
Givet det förändrade omvärldsläget är det nu hög tid att se över er krisberedskapsplan eller tar
fram en för att se över behoven i er kommun.
På Rednet samlar vi all information som är bra att ha i planeringen av kretsens beredskap.
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003989938-Om-lokal-krisberedskap
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Kris och beredskap

Det är viktigt med god beredskap och
utbildning när krisen inträffar!
Runtom i världen sker kriser och katastrofer, så också i Sverige. Ansvaret för att ta hand om
alla dessa händelser ligger på våra myndigheter, främst kommunerna, men vi i Röda Korset
kan och ska vara behjälpliga i att hantera kriserna. För att kunna leda en krisinsats har vi tagit
fram en utbildning. Under kursen Att leda en krisinsats lär du dig hur vi arbetar för att planera,
genomföra och avsluta en krisinsats. Du får praktiska verktyg att använda i arbetet och du får
också en bättre förståelse för Röda Korsets roll i kriser i lokalsamhället. Kursen vänder sig
till dig som är utsedd av kretsen att vara insatsledare och leda och samordna kretsens arbete i
samband med en kris. Här kan du läsa mer om kursen.
Behöver er krets stöd i arbetet med att utarbeta krisberedskapsplanen är ett tips att börja med
att följa checklistan på sidan 20 i Handbok lokal krisberedskap och använda mallen för lokal
krisberedskapsplan. Skulle ni behöva mer stöd kan ni prata med er kontaktperson på enheten
Lokal och regional utveckling och delta i någon av de nätverksträffar som erbjuds nu under
våren. Dessa hittar ni i kalendariet.

Ny handbok för krisstöd och krisstödjare!
Har du funderat över hur krisstödet och krisstödjaren hänger samman med
Svenska Röda Korsets lokala krisberedskapsplan?
Nu finns en ny handbok som ett komplement till Handboken för
lokal krisberedskap. Handboken vänder sig till dig som är frivillig,
förtroendevald eller kretsanställd.
I handboken kan du bland annat läsa om:
• Röda Korsets utgångspunkt för krisstödsarbete i Sverige
• Röda Korsets krisstödsarbete från vardag till kris
• Tips på hur du i kris kan jobba med nyckelbegreppen: främja trygghet, lugn, tillit,
samhörighet och hopp
• Tips på hur du kan använda Röda Korsets grundläggande principer som en etisk kompass när
du arbetar med krisstöd
• Bilagor och checklistor du är användbara som krisstödjare – exempelvis Detta gör/gör du inte
som krisstödjare inom Röda Korset
Du hittar handboken här.
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Utbildning för krisstödjare fortsätter!
Under våren fortsätter vi utbildningen av nya krisstödjare! Vill ni i kretsen stärka er för förmåga
att agera med krisstöd? Under 2022 kommer kursen Att vara krisstödjare att genomföras tre
gånger. Varje kurs består av tre tillfällen och är helt digital. Deltagare behöver vara med på
samtliga träffar.
Kursdatum:
20 och 27 april (17.30–21) samt 7 maj (9–16.30).
7 och 14 september (17.30–21) samt 22 september (9–16.30)
10 och 17 november (17.30– 21) samt 26 november (9– 16.30)
Du hittar mer information och anmälning här.

Du vet väl att du kan boka våra mobila mötesplatser enkelt
och kostnadsfritt via Infoservice?
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. Här kan du läsa mer
om våra mobila mötesplatser och hur du bokar dem.
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Behöver din krets en mobil mötesplats?
Boka en!

Till innehållsförteckningen

I slutet av 2021 presenterades de nya svenska riktlinjerna för
första hjälpen. Dessa påverkar vad vi lär ut på kurser och
information vi sprider. Våra kurser och utbildare, informatörer
och övningsledare är nu uppdaterade.
Våra fysiska kurser har varit inställda i två år. Från 1 mars
tar vi återigen emot bokningar av fysiska kurser! Här
kan du skicka en bokningsförfrågan. Under pandemin har vi
utvecklat och sett ett ökat intresse för våra digitala lösningar. Genom att erbjuda både fysiska
och digitala alternativ har vi större möjligheter att nå ut med livräddande kunskaper.
Nu planerar vi för fysiska informatörsutbildningar i Första hjälpen för alla!
Anmälningslänkar finns i Kalendariet på Rednet. Här kan du läsa mer.
Utökad gruppstorlek på Övningshubbarna från 1 mars! På flera håll utökar vi nu antalet
deltagare på våra Övningshubbar.
Genom den strategiska inriktningen har vi beslutat att ”informera och utbilda om första hjälpen”
i alla kommuner. Under våren kommer ett Kretspaket att presenteras. Detta kommer att
beskriva verksamheter kretsar kan driva inom första hjälpen.
Vi gör en satsning mot skolan! Under vintern har testutbildningar med elever på högstadiet
genomförts. Vi behöver kretsars hjälp med att nå ut till landets alla högstadieskolor med vårt
erbjudande. Snart finns ett informationsmaterial för kretsar att använda. Mer information
kommer.
Läs mer:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-nadde-33-000-personer-2021/
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Det händer mycket inom första hjälpen!

Till innehållsförteckningen

Föreningsfrågor

Processen med att ta fram nästa strategiska
inriktning fortsätter
I december ska styrelsen för Svenska
Röda Korsets styrelse lägga fram ett
förslag på ny strategisk inriktning. Det
är sedan Riksstämman, som äger rum
i juni nästa år, som tar beslut om vår
strategi.
Vi ställde tre frågor till Emma
Knaggård Wendt, ledamot i Svenska
Röda Korsets styrelse och en del av
arbetsgruppen som jobbar med att ta
fram nästa strategi, om hennes tankar
kring strategiarbetet. Läs Emmas svar
och mer information om nästa steg
i strategiprocessen: https://rednet.
rodakorset.se/nyheter/strategiskinriktning-2024-med-styrelseledamotemma/
Inom strategiprocessen uppmuntras
kretsar, frivilliga och regionråd att jobba med de tematiska arbetsmaterial som publiceras på
Rednet. Just nu finns det tre arbetsmaterial uppe. Dessa handlar om: Vad finns det för stora
trender i samhället och omvärlden viktiga för Röda Korset att ha i åtanke för vårt arbete om
5–10 år? Hur säkerställer vi framtida engagemang inom Röda Korset? Vad för konsekvenser
innebär klimatförändringarna för en humanitär organisation? Börja diskussionen hemma i
kretsen, och gör era medskick och fortsätt diskutera i det digitala Framtidsforumet!
Läs mer om arbetsmaterialen och Framtidsforum här.
Arbetsmaterialen kommer också att lyftas och diskuteras under årets alla Kretsaktuellt. De
samlas här: https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378-Kretsaktuelltdigitalt-dialogm%C3%B6te-
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Se Röda rummet i efterhand!
Missade du Röda rummet den 15 februari?
Ingen fara, du kan se sändningen i efterhand.

Röda rummet

Se Röda rummet i efterhand här

I sändningen fick vi bland annat en tillbakablick på 2021, fick
reda på vad som händer framåt 2022, fick information om en varumärkessatsning, fick mer
information om Strategisk inriktning 2024 och fick information om vårt arbete i Filippinerna.

Tyck till om våra kanaler!
Hjälp oss att utveckla några av Röda Korsets kommunikationskanaler genom att svara på en
enkät. Först får du frågor om vem du är, sedan om vårt varumärke och till sist kommer frågor
om två av våra internkommunikationskanaler: Röda rummet och Kretsnytt. Du har genom att
svara på den här enkäten möjlighet att vara med och utveckla vår kommunikation. Enkäten
tar cirka 10 minuter att svara på. Sista svarsdatum är 23 mars. Om du redan svarat på enkäten,
bortse från detta meddelande.
Det är värdefullt för oss att få din input så hoppas verkligen att du tar dig tid till att svara på den.
Tack!
Länken till enkäten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id= Cz8EYiv H -k6AVY5Pw_
TMoe_jBh34wxxFgR8SJA1ebZ9UOUdJUkpCQTJNVU5VT0 pMMkFZS1JKSjc4TC4u

Att vara frivillig inom Svenska Röda Korset handlar inte
enbart om att göra skillnad utan också om att ha roligt och
utvecklas. Frivilligvård handlar om vilka förutsättningar en
har för uppdraget och hur gruppen tar hand om varandra.
Om det satsas lite extra på att få en ny grupp att lära känna
varandra och en grupp som varit i gång länge får känna att de
utvecklas i sitt uppdrag, kommer det att märkas också i den
verksamhet som bedrivs.
Att ha rutin för frivilligvård i en verksamhetsgrupp är en viktig grundsten. Särskilt viktigt är det
när man har rekryterat in många nya eller gör en omstart av verksamheten.
På Rednet finns tips på olika sätt att stärka frivilligheten, om till exempel teambildning,
uppföljningssamtal, kompetensutveckling och tid att umgås.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/frivilligvard-och-hallbart-engagemang-hor-ihop/
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Frivilligvård och hållbart engagemang hör ihop

Till innehållsförteckningen

Arbetet med nya Redy fortsätter
Satsningen på digitala verktyg fortsätter! Det jobbas nu ihärdigt med att få själva grundbulten
– ett nytt Redy – på plats. Här ska kretsen/lokalföreningen (RKUF) kunna administrera
verksamheter, frivilliga och medlemmar. Vill du veta mer, eller till och med vara med och testa
verktyget innan lansering? Läs mer här på Rednet: Arbetet med nya Redy fortsätter
Som en del av arbetet med nya Redy tittar projektgruppen även på hur ”schemaläggning” eller
koordinering av frivilliga till olika verksamheter, insatser, uppdrag, eller pass kan göras på ett
smidigt sätt. Första hjälpen-grupperna kommer att vara först ut att testa en digital lösningen,
som förhoppningsvis senare kan rullas ut till alla verksamheter. Vill du veta mer? Läs mer här på
Rednet: Digitalt stöd för koordinering av frivilliga

Vi söker kretsar som vill ingå i projektet
”Lönehantering i krets”
Nu drar vi i gång ett arbete som är en del i Förening 2.0. Vi söker kretsar som vill vara först ut
med att ingå i projektet.
Tillsammans med Aspia bjuder HR in till informationsträffar med fokus på lön.
Är du arbetsgivare i krets – kom till informationsträff! Informationsträff äger rum
den 30 mars kl. 18.00–20.00 Anmäl här
Under våren står vi också inför en lönerevision enligt kollektivavtalet ”Tjänstemän i
civilsamhället”. Första delen på informationsträffen kommer vi att gå igenom löneavtalet och
lönerevisionen 2022.
Läs mer om lön i ”Kretsens arbetsgivarhandbok” på Rednet
Den 27 april erbjuder vi en digital kurs – koppla upp dig och kompetensutveckla dig i
arbetsgivaransvaret! Att leda en krets – arbetsgivaransvar i krets. Läs mer och anmäl dig!
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Folkhögskolan är öppen för alla som vill få nya kunskaper
och utveckla sina intressen! Oavsett ålder eller vad du gjort
tidigare är du välkommen!
Till hösten börjar nya spännande kurser i frågor som rör
klimat och omställning, genusfrågor, asyl- och migration
och arbete mot diskriminering. Eller varför inte satsa på en
utbildning i dokumentärfilm? Du hittar både kurser på distans
och på plats på skolan i Skärholmen utanför Stockholm.
Läs mer om våra spännande kurser och gör en ansökan via vår hemsida.
Sista ansökningsdag är den 15 april. Se till att söka i god tid!

Kretsarnas verksamhet har gett stöd mer än
700 000 gånger!
Nu är Svenska Röda Korsets sammanställning av kretsarnas fantastiska verksamhet under
2021 färdig! I sammanställningen kan du bland annat läsa att 75 kretsar har gett stöd på
vaccinationsplatser, att 61 kretsar utökat sin second hand-verksamhet till att även ha onlineförsäljning på Tradera, att 172 kretsar bedrivit verksamhet som syftar till att ge stöd till äldre
och ofrivilligt ensamma, och mycket mer. Antalet frivilliga har dock minskat jämfört med
tidigare år vilket främst är ett resultat av pandemin som slagit hårt mot en viktig och stor del av
vår frivilligbas. Trots detta har kretsarnas verksamhet kunnat ge stöd 720 000 gånger!
Här kan du hitta sammanställningen av kretsarnas verksamhetsrapportering 2021.
Förutom att kretsar själva använder resultaten – i sitt lokala arbete, till givare eller i
påverkansarbete – har även resultaten varit avgörande för den samlade bilden av på nationell
nivå. Med insamlade synpunkter från kretsar, har det därför beslutats att fortsätta med den
månadsvisa rapporteringen även under 2022. Läs mer om upplägget här.

15

Foto: Soulimane Baro

Dags för nya perspektiv? Gå en kurs på
Röda Korsets egen folkhögskola!

Till innehållsförteckningen

Idé och folkrätt

Svenska Röda Korset har den 8 mars lanserat en ny rapport
om förvar. Arbetet är finansierat av Asyl-, migrations- och
integrationsfonden, AMIF. Utredningen innehåller en analys
av beslut om uppsikt, det alternativ till förvar som används
i Sverige. Resultaten visar brister i rättstillämpningen.
Rapporten behandlar även de effekter ett frihetsberövande kan
få och internationell praxis av alternativ till förvar. Utifrån
detta lämnas flera rekommendationer till lagstiftare och
myndigheter. Lanseringsseminariet hölls digitalt och modererades av generalsekreterare Martin
Ärnlöv. Rapportens resultat diskuterades av en panel med representanter från lagstiftande och
rättstillämpande myndigheter samt civilsamhället.
Seminariet går att se i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=C66f-tZInKU
Rapporten finns på hemsidan:
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/bortom-forvar--en-undersokning-om-alternativ--till-forvar-och-effekterna-av--frihetsberovande/

Skydd- och efterforskningsärendesystem
åter öppnat
Med anledning av den cyberattack som ICRC utsattes för i januari så har skydd- och
efterforskningsärendesystem legat nere en tid. Vi har nu fått tillbaka åtkomsten till ett av
våra två ärendesystemet hos enheten Skydd och efterforskning. Eftersom systemen har varit
nedstängda över en månad kommer handläggningstiderna vara avsevärt längre än normalt och vi
har fortfarande begränsade möjligheter att göra vissa sökningar.
Läs mer om cyberattacken på rodakorset.se
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Rapport om alternativ till förvar visar brister
i rättstillämpningen

Till innehållsförteckningen

Röda Korsets Vita bussar räddade flera tusen människor ur
förintelseläger i slutet av andra världskriget. En av dessa
är Nadine Hwang, en av huvudpersonerna i dokumentären
Nelly och Nadine som möts och förälskar sig i varandra i
Ravensbrücks koncentrationsläger 1944. Trots att de skiljs åt
hittar de åter varandra efter krigets slut och lever resten av
sina liv tillsammans.
Dokumentären Nelly & Nadine är regissören Magnus Gerttens tredje film som utgår från
arkivfilmer som filmades när den rödakorsledda Vita buss-aktionen anlände med båt till Malmö
hamn den 28 april 1945. Filmen har biopremiär den 18 mars. Se trailern här
Kretsar erbjuds att anordna egna visningar av dokumentären på sin lokala biograf – en chans att
bjuda in medlemmar, frivilliga eller allmänhet och samtidigt informera om Svenska Röda Korset
och våra lokala verksamheter.
Kostnaden är som vanliga biobiljetter men ofta finns bra grupprabatter. Mer information och
beställning görs till föreningen Doc Lounge, via info@doclounge.se.
Mer information om Vita bussarna finns på vår hemsida
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/raddades-av-vita-bussarna--erbjudande-att-anordna-visningav-dokumentaren-nelly-och-nadine/
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Räddades av Vita bussarna – ordna visning
av dokumentär
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Second hand

Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöqvist delade
i februari ut priset Årets depå 2022 till Per Holmqvist,
butikschef och depåansvarig i Luleå rödakorskrets, vid ett
digitalt möte. Priset Årets depå delas ut sedan 2017 för att
lyfta det viktiga hållbarhetsarbete som de depåanasvariga
kretsarna gör och går till den depåansvarig som förbättrat
sitt resultat jämfört med tidigare år. Grundkriterier för
nominering till priset omfattar bland annat utveckling av
tillvaratagna och inskickade volymer samt kostnadseffektiv hantering.

Foto: Per Holmqvist

Årets depå 2022 är Luleå!

Läs mer ur motiveringen på Rednet:
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/arets-depa-2022-ar-lulea/
Läs mer om vårt miljöarbete med textilåtervinning och depå Depå – instruktion för krets –
Kunskapsbanken (rodakorset.se)
Läs mer om vår hållbarhetspolicy Hållbarhetspolicy – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Under 2021 skickades 77 lastbilar med 945 540 kg textilier
som inte kunnat säljas i Röda Korsets second hand-butiker
till återvinning i Tyskland. Bakom dessa stora volymer ligger
ett gediget arbete från frivilliga och anställda i kretsar landet
runt och inte minst de kretsar som tagit på sig ansvaret för
depåverksamheten.
Volymerna som skickats till återvinning har minskat sedan
2017, men minskningen börjar nu avta från att tidigare år varit –12 procent (mellan 2018 och 2019)
och – 11 procent (mellan 2019 och 2020) till att stanna på –2 procent (mellan 2020 och 2021).
Att det minskat så mycket tidigare år har troligen att göra med det ökade intresset för second
hand, säger Eva Maria Rudbäck på enheten för kretsinsamling och second hand. Det återvunna
plagget utsågs till Årets julklapp 2018 och i samband med det har det blivit vanligare att sälja
och köpa second hand. Detta syns tydligt då e-handelsplattformar så som Blocket, Tradera och
Facebook Market ökat kraftigt de senaste åren.
Nedgångsminskningen under 2021 kan betyda att situationen stabiliserats; de som nu skänker till
Röda Korset nu kommer även göra det framöver.
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Textilåtervinningen har stabiliserats under 2021
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Stängt i butiken? Online har vi alltid öppet!
Nu finns nytt tryckmaterial i föreningsbutiken framtaget som Tradera tagit fram åt oss, dit vi
kan hänvisa till vår gemensamma Tradera-butik.
Här finns det: https://bit.ly/3LFxNuv

Säljtävling på Tradera!
Den populära säljtävlingen är tillbaka! Kretsarna tävlar mot varandra i tre grenar. Första pris är
ett superpresentkort om 10 000 kronor, andra och tredjepris 5 000 kronor, som er krets själva
kan välja hur ni vill använda.
Anmäl er här: https://www.tradera.com/info/red-cross-olympics-2022/
För att delta i tävlingen måste du anmäla dig under tävlingsperioden 1 april–30 april.
Lycka till!

Sedan den 19 januari huserar ett gäng elever från Nicolaiskolans
gymnasiesärskola i Röda Korsets lokaler på Husensjö i Helsingborg.
Varje onsdag mellan klockan 10 och 14 sköter man med hjälp av
personal från skolan självständigt second hand-butiken och caféet med
allt var det innebär att serva kunderna, hålla ordning i butiken och sköta
kassan, samt grädda våfflor och servera annat gott från caféet.
– För oss på Nicolaiskolan betyder det här samarbetet jättemycket, det
är en unik möjlighet för oss att få tillgång till praktikplatser för våra
elever. Projektet skapar massor med möjligheter där eleverna får träna
på social kompetens samt arbetsträna med allt vad det innebär, säger
Johan Stephansson, resurspedagog på skolan.
Läs mer på Rednet, bland annat pressmeddelandet kretsen skickade ut.
https://www.rodakorset.se/ort/skane/helsingborgs-stad/nyheter/berikande-samarbete/
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Berikande samarbete mellan skola och
Röda Korset i Helsingborg
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Insamling och kampanjer

Akutinsamling Ukraina
Se under vinjett/avdelning Ukraina högst upp i detta Kretsnytt!

I årets vårkampanj lyfter vi vårt hållbarhetsarbete med fokus
på ekologisk hållbarhet genom vårt arbete med second hand.
Vi framhåller också hur vi ger viktiga bidrag till hållbarhet
även ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.
Målet är i första hand varumärkeshöjande med betoning på
digitalt material.
Material kommer endast att finnas i Föreningsbutiken för
utskrift och spridas digitalt till dem som anmält sig i synnerhet.
Kampanjperiod: 20 april – 5 juni.
Anmäl er senast den 28 mars via länken nedan.
Kretskampanj | Röda Korset (rodakorset.se)
Passa också på att planera era aktiviteter under året genom att följa vår gemensamma
kampanjplanering för lokal insamling och second hand.
Kampanjer 2022 – lokal insamling och second hand – Kunskapsbanken (rodakorset.se)

Årsappell 2022 har kommit!
Under vecka 9 skickades Årsappellen i tryck ut till kretsordföranden,
kassören, ALI (registrerad insamlingsledare i kretsen) och samtliga
second hand-butiker. Du kan också ladda ner appellen i pdf-format på
Kunskapsbanken. Kom till appellsidan genom att klicka på denna text.
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Anmäl er och delta i Vårkampanjen 2022

Till innehållsförteckningen

Sparare i Swedbank Humanfond bidrog
med drygt en miljon kronor under 2021
Swedbank Humanfond är en Svanenmärkt, avgiftsfri aktiefond som förvaltas av
Swedbank Robur.
Humanfonden är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för
miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Som sparare i fonden avstår man varje
år två procent av sitt sparande till förmån för en valfri ideell organisation. Humanfonden har
stöttat oss i många år och samarbetet fortsätter framåt. Under 2021 uppgick stödet till 1 024 246
kronor – ett viktigt stöd som används där behoven är som störst i Sverige och världen.
Vill du läsa mer om Humanfonden, besök Swedbanks hemsida.

Röda Korset förstärker samarbetet med
Swedavia 2022
Svenska Röda Korset har haft ett mångårigt samarbete med Swedavia, där parterna på flera
sätt bidragit till varandras verksamheter. Från och med 2022 förstärker vi samarbetet med ett
nytt långsiktigt centralstyrt avtal med syftet att generera mervärde för båda parter och bidra till
samhällsnytta på lokal och nationell nivå. Samarbetet har bland annat handlat om insamling av
olika valutor från resenärer, kvarglömt gods, kampanjer med mera. Läs mer på Rednet.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-forstarker-samarbetet-med-swedavia-2022/
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Hälsa och socialt

Folkhälsoresan är ett projekt för att minska hälsoklyftor och
ofrivillig ensamhet. Pandemin har tydligt visat hur ojämlik
människors hälsa är i Sverige. Redan utsatta grupper har
drabbats hårt både fysiskt och psykiskt och fler än 300 000
svenskar befinner sig i ofrivillig ensamhet och har fått
negativa hälsoeffekter som sömnsvårigheter och depression.
Gemensamt kommer Clowner utan gränser och Röda Korset
under den fleråriga folkhälsoturnén utveckla nya metoder och verktyg, genom föreställningar,
workshops och lokala hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis läxhjälp, matlagningskurser,
teater och idrottsaktiviteter. Målet är att deltagarna ska må bättre, både fysiskt och psykiskt,
och känna sig mindre isolerade.
Svenska Postkodlotteriet finansierar projektet med 18,5 miljoner kronor.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-och-clowner-utan-granser-lanserarfolkhalsoresan/
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Röda Korset och Clowner utan gränser
lanserar Folkhälsoresan
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Corona

I mitten av mars genomfördes en nationell vaccinationsvecka
på uppdrag av myndigheterna för att ytterligare höja
vaccinationsgraden i befolkningen. Flera kretsar deltog,
antingen genom en egen insats eller genom att samarbeta
med region, länsstyrelse eller kommun. På Rödakorshuset i
Skärholmen, Stockholm, erbjöds målgruppen att ta sin tredje
dos på plats i verksamhetens lokaler. Insatsen genomfördes i
nära samverkan med mobila vaccinationsenheten slso,
Stockholms läns sjukvårdsområde. Röda Korset i Skärholmen har arbetat aktivt med
att nå papperslösa och andra personer i utsatt situation som står lång ifrån traditionella
informationsflöden. Då coronakrisen slagit hårt mot de mest utsatta har det därför varit extra
viktigt att hålla mötesplatsen i Skärholmen öppen. På Rödakorshuset kan papperslösa och
hemlösa migranter komma och duscha, tvätta kläder, få en vinterjacka, äta lite soppa samt
fika och delta på en av alla verksamheter som erbjuds. Under 2021 omvandlades lokalerna
i Rödakorshuset till ett vaccineringscenter vilket var efterlängtat både hos tjänstepersoner,
volontärer och besökare. I samarbete med Region Stockholm blev 100 personer vaccinerade
under sommaren och hösten. Och i mars 2022 fanns möjlighet att få sin tredje dos av vaccinet.

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
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Röda Korset deltog under nationell
vaccinationsvecka

