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Röda Korset är 
viktigare än någonsin
I över 150 år har Svenska Röda Korset varit en ledande organisation  
för människor i utsatthet. Med en ny strategi 2030 och en ny vision  
– Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld –  bygger vi  organisationen 
starkare med hjälp av fler engagerade och större mångfald. Så blir vi  
den ledande kris- och katastroforganisationen i Sverige, och i världen.

Foto: Marie Sparréus/Röda Korset



När världen förändras 
 behöver vi stå starka

V
i ser att fler människor befinner 
sig i akut utsatthet och de 
humanitära behoven i världen 
ökar. Ojämlikheten fortsätter 
att växa med ökad polarise-

ring och otrygghet som följd. De humanitära 
konsekvenserna av klimatrelaterade kriser 
ökar i omfattning och de politiska 
 spänningar som intensifierats påverkar 
människor på ett oförutsägbart sätt. 

Tillsammans behöver vi fortsätta stå upp för 
medmänsklighet och kliva fram i vårt arbete 
som en kris- och katastroforganisation. 
Genom att bli starkare som organisation 
kan vi att fortsätta att bidra till mer jämlika 
livsvillkor och minskad utsatthet som stärker 
människor och samhällen. Med vår lokala 
närvaro och internationella kapacitet kan vi 
hantera direkta humanitära utmaningar, men 
också jobba förebyggande och bidra med 
långsiktiga lösningar.  

I allt vårt arbete agerar vi utifrån våra 
sju grundprinciper. Vi vill motivera och 
 engagera människor från alla delar 
av samhället att stärka sin förmåga 
att driva  förändring för sig själva, 
de samhällen de  lever i och världen 
omkring dem. Röda  Korset finns på 
plats före, under och efter kriser och 
 katastrofer för att möta behov och stötta 
människor i utsatta situationer.

V
i skyddar liv och hälsa och 
säkerställer respekt för varje 
människas värde, särskilt 
under väpnad konflikt och vid 
andra nödsituationer. Vi 

arbetar för att förebygga sjukdom och 
främja hälsa och social välfärd, uppmuntra 
till frivilliguppdrag, med konstant beredskap 
att ge bistånd och en universell känsla av 
solidaritet gentemot alla som behöver 
rörelsens skydd och stöd. 

På det humanitära området har vi en 
stödjande roll till staten, etablerad i 
 Genèvekonventionerna och på beslut fattade 
av internationella rödakors- och rödahalv-
månerörelsen. Detta unika mandat bekräftas 
i nationell lagstiftning och våra stadgar.

Vårt uppdrag är att 
förhindra och  lindra 
mänskligt lidande 
var och när det än 
 förekommer

14 miljoner  
frivilliga

Svenska Röda Korset är en 
 medlemsstyrd organisation och del 

av den internationella rödakors- 
och rödahalvmånerörelsen, som 

med sina 192 nationella  föreningar 
och 14 miljoner frivilliga  
bildar världens största  
humanitära nätverk.
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Vision

Ett 
medmänskligt 

Sverige 
i en hållbar 

värld



Vi tar sikte mot 2030…

… och är en  humanitär kraft som 
stärker människor och samhällen  

S
venska Röda Korset finns  
på platser och i situationer  
där den humanitära utsattheten 
och risken för ohälsa är  
stor. Vi stärker människors  

och samhällens förmåga att stå emot och 
återhämta sig vid oro och kris genom 
medmänsklighet och delaktighet. Som 
organisation kraftsamlar vi för att kunna 
bedriva relevant verksamhet utifrån lokala 
behov och att snabbt kunna hantera 
förändringar och oförutsedda händelser.  

Vi arbetar förebyggande och främjar  
hälsa, social delaktighet och tillgodoser 
människors grundläggande behov. Vi 
arbetar med efterforskning och familje-
återförening, stöttar människor på flykt och 
utvecklar verksamheter för att bryta ofrivillig 
isolering. I all vår verksamhet arbetar vi för 
att skydda människor mot kränkningar av 
deras rättigheter och för att säkerställa 
trygga verksamheter. Internationellt utvecklar 
vi också vårt arbete inom katastrofrisk-
reducering, hälsa, vatten, sanitet och hygien.
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… och agerar snabbt vid kris, lokalt, 
nationellt och internationellt

S
om en del av världens främsta 
kris- och katastroforganisation 
finns vi på plats före, under 
och efter kriser och katastrofer. 
Vi kan effektivt bistå drabbade 

i lokala, nationella och internationella 
humanitära kriser genom flexibla samarbets-
former, arbetssätt och verktyg. Vi har en 
stark krisberedskap över hela landet som 
bygger på övning och utbildade frivilliga 
som snabbt kan ställa om från vardag till 
kris. 

För att säkerställa samverkan inom civil-
samhället agerar vi med ett starkt ledarskap. 
Där det behövs samordnar vi frivilliga och 
tar vår roll i totalförsvaret i både freds- och 
konfliktsituationer med utgångspunkt i den 
humanitära rätten. Internationellt stärker 
vi rödakors- och rödahalvmånerörelsens 
gemensamma förmåga att hantera kriser, 
katastrofer och väpnade konflikter genom 
personellt, tekniskt och finansiellt stöd. I vårt 
arbete fortsätter vi att ge direkt stöd till våra 
samarbetsföreningar inom rörelsen.
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Mångfald   
och inkludering  

Fler  engagerade 

Vi fokuserar på...

Genom att vi…
• säkerställer en ökad 

 mångfald i vår organisation
• främjar en inkluderande 

 kultur som påverka hur vi 
rekryterar, utvecklar och 
behåller frivilliga, förtroende-
valda och anställda

• alltid kommunicerar på 
ett  inkluderande sätt både 
internt och externt

Genom att vi…
• har ett brett engagemang där 

våra målgrupper är med-
skapare i våra verksamheter

• utvecklar och engagerar fler 
för en levande förenings-
demokrati 

• utvecklar våra organisations-
former utifrån lokala behov, 
engagemang och med 
geografisk flexibilitet  

• kraftfullt ökar antalet 
 engagerade inom Svenska 
Röda Korset 

V
i är en organisation som 
jobbar för mångfald och 
inkludering för att kunna 
agera utifrån lokala 
behov och skapa 

relevant verksamhet. Vi lever utifrån 
våra grundprinciper genom ett modigt 
ledarskap med fokus på mångfald, 
jämlikhet, jämställdhet och inkludering. 
Våra olika bakgrunder och erfarenheter 
ger oss trovärdighet och handlingskraft, 
och dessutom större engagemang, 
innovation och delaktighet i vårt 
uppdrag. Vi arbetar förebyggande och 
agerar tydligt i situationer där någon 
diskrimineras eller kränks inom vår 
organisation.

G
runden i Röda Korset 
bygger på frivillighet 
både i vardag och kris. 
Tillsammans engagerar vi 
oss för medmänsklighet, 

men vi behöver bli fler som jobbar 
utifrån vårt uppdrag för att förverkliga 
vår vision. Därför ser vi över och 
utvecklar våra engagemangsformer för 
att fortsätta att vara en attraktiv och 
relevant organisation. Vi vill att den 
som engagerar sig i Svenska Röda 
Korset oberoende av tid, resurser och 
livssituation ska kunna växla mellan 
olika typer av engagemang. 
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Aktivt opinions- och påverkansarbete 

Samarbeten 
som gör oss 
starka

G
enom samarbete inom 
och utom rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen 
skapar vi engagemang 
och når fler som behöver 

vårt stöd. Som organisation växlar vi 
upp vårt interna samarbete och skapar 
erfarenhetsutbyten mellan kretsar, 
anställda och tillsammans med Röda 
Korsets Ungdomsförbund och Röda 
Korsets Högskola. 

Externt ökar vi vår samverkan lokalt 
och nationellt med offentlig sektor, 
civilsamhällesorganisationer och 
 näringslivet. Vi bidrar också till en 
stärkt rödakors- och rödahalvmåne-
rörelse som ger värde i både 
vår  nationella och internationella 
 verksamhet.

V
i är rösten för med-
mänsklighet. Vi står fast 
vid våra grundprinciper 
och tydliggör dessa i 
 samhällsdebatten och 

genom opinionsbildning. I vårt 
 opinionsarbete arbetar vi samordnat 
lokalt och nationellt för att nå störst 
resultat. I vårt påverkansarbete har vi 
inställningen att långsiktiga policies och 
beslut påverkas genom direktkontakt 
och dialog med beslutsfattare. Genom 
humanitär diplomati påverkar vi 
tillsammans beslutsfattare lokalt, 
nationellt och internationellt att agera 
med fokus på människor i utsatta 
situationer. 

Vårt opinions och påverkansarbete 
baseras alltid på erfarenhet, expertis 
och med exempel från vår  verksamhet. 
För att stärka effekten av vårt 
 påverkansarbete samarbetar vi med 
andra organisationer och tar en aktiv 
roll att påverka inom rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen.

Genom att vi…  
• växlar upp vårt samarbete med 

Röda Korsets Ungdomsförbund 
• utvecklar vår roll inom civil-

samhället med ökat samarbete 
med externa aktörer

• är en aktiv medlem i rödakors- 
och rödahalvmånerörelsen där 
vi påverkar beslut och stärker 
 samhörigheten till rörelsen 

• stärker vår närvaro i fält och 
bidrar till ett ökat samarbete 
och partnerskap inom och utom 
 rörelsen 

Genom att vi…
• ger förutsättningar för  engagerade 

över hela landet att vara en 
 påverkande röst

• lokalt bedriver ett aktivt opinions- 
och påverkansarbete utifrån bästa 
förmåga och med hjälp av andra 
kretsar och nationella kampanjer 

• tillsammans är den  ledande 
 påverkansaktören på det 
 humanitära området som agerar 
för och med människor i utsatthet, 
i Sverige och i världen
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Innovation och digitalisering

Humanitära konsekvenser  
av klimatförändringarna

I
nom hela organisationen 
behöver vi förstärka vår 
förmåga att arbeta 
innovativt och dra nytta 
av den snabba digitala 

utvecklingen. Vi använder tillgänglig 
teknik och digitala verktyg som gynnar 
våra verksamheter och vår organisation 
för att jobba smartare och följa 
 effekterna av vårt arbete. När vi 
 utvecklar våra verksamheter och testar 
nya sätt att arbeta utgår vi från våra 
gemensamma behov och förutsättningar.

K
limatförändringarnas 
effekter slår hårdast mot 
de som redan befinner 
sig i störst utsatthet. Utan 
åtgärder kan klimat-

förändringarna få katastrofala följder 
för människor världen över. Vi arbetar 
förebyggande för att lyfta de 
 katastrofala följder klimatkrisen har  
och visar på de risker och humanitära 
konsekvenser det får.

I vårt dagliga arbete bedömer vi 
miljö- och klimatrisker och bidrar till att 
minska dessa och göra våra insatser 
mer klimatmässigt hållbara. Vi tar vårt 
ansvar i att minska vårt eget klimatav-
tryck genom att resa och konsumera på 
ett medvetet sätt och bidrar till cirkulär 
och hållbar konsumtion i samhället 
genom våra återbruks- och second-
handverksamheter. 

Genom att vi…  
• arbetar mer innovativt och 

testar och utvecklar nya 
lösningar för att nå våra mål

• utvecklar digitala verksam-
heter som når nya mål-
grupper och som gör det 
enkelt att engagera sig

• utökar samarbetet inom 
och utanför rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen när 
det gäller digitalisering och 
innovation

Genom att vi… 
• blir en ledande 

röst för att klimat-
förändringarna är 
en humanitär kris

• minimerar vårt 
eget negati-
va klimat- och 
miljöavtryck med 
målsättningen att 
bli klimatpositiva

• arbetar för att 
stärka människors 
och samhällens 
förmåga att före-
bygga och hantera 
klimatrelaterade 
kriser
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Vision

Ett medmänskligt 
Sverige i en hållbar värld

Vi står inför stora humanitära utmaningar och Röda Korset 
är viktigare än någonsin. Med en ny strategi 2030 och en 

ny  vision bygger vi organisationen starkare med hjälp av fler 
 engagerade och större mångfald. Vi blir den ledande kris- och 

 katastroforganisationen i Sverige, och i världen.

Vi är en  humanitär 
kraft som stärker människor 

och  samhällen  

Vi agerar snabbt vid 
kris,  lokalt,  nationellt och 

 internationellt

Fokus mot 2030

Mångfald  och inkludering  

Samarbeten som gör oss starka

Aktivt opinions- och  
påverkansarbete

Fler  engagerade

Innovation och digitalisering

Humanitära konsekvenser  
av klimatförändringarna

Grundprinciper

Humanitet • Opartiskhet •  Neutralitet 
Självständighet • Frivillighet  

Enhet • Universalitet

Uppdrag

Vårt uppdrag är att förhindra och 
 lindra mänskligt lidande var och när 

det än  förekommer
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Med våra grundprinciper 
som kompass

Humanitet   
Röda Korset arbete bygger på  medmänsklighet. I alla 
 lägen arbetar vi för att förhindra och lindra mänskligt 
lidande. Röda Korset  främjar  ömsesidig förståelse, 
 samarbete och  varaktig fred. Som rödakorsare agerar  
vi som  medmänniskor i vårt uppdrag och alltid med 
respekt för varje människas värde.

Neutralitet 
I Röda Korset förhåller vi oss neutrala och avstår från att 
ta parti i religiösa, etniska eller politiska konflikter om vi 
därmed riskerar att inte kunna fullfölja vårt uppdrag att 
bistå våra  medmänniskor. Detta hindrar oss dock inte 
från att tydligt ta humanitär ställning i  debatten  utifrån vår 
egen värdegrund och i syfte att  främja respekten för varje 
människas värde.

Självständighet 
Röda Korset är självständigt. Politiska,  ekonomiska, 
 sociala, religiösa,  finansiella eller offentliga påtryckningar 
ska inte påverka våra positioner eller verksamheter.  
Vi bistår staten på det humanitära området, men 
 behåller  oberoendet för att kunna agera i enlighet med 
grund principerna och upprätthålla handlings frihet och 
 förtroende.

Opartiskhet   
Röda Korset tar avstånd från all form av  diskriminering. 
Som rödakorsare gör vi  ingen  åtskillnad på när vi möter 
människor utifrån: kön, könsöverskridande identitet  eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, språk,  religion eller annan 
trosuppfattning,  funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder. Inga enskilda åtgärder eller beslut görs på grundval 
av fördomar eller  personlig preferens. Tvärtom, vi tror att 
 mångfald berikar vårt samhälle och är en  förutsättning för 
att genomföra vårt  uppdrag.

Universalitet   
De nationella rödakors- och rödahalvmåne föreningarna 
finns över hela världen och  tillsammans bildar vi  rödakors- 
och rödahalvmåne rörelsen. Alla nationella  föreningar 
är  jämställda och har samma rättigheter och samma 
 skyldigheter.   Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är en 
demokratisk  organisation där alla  nationella föreningar 
 innehar en röst oberoende av storlek då  rörelsen har 
beslut att fatta. Alla nationella föreningar har ett solidariskt 
ansvar att bistå varandra och att samarbeta.

Frivillighet   

Röda Korsets uppdrag utförs huvudsakligen av frivilliga 
som bidrar med  medmänsklighet och generositet i att 
genomför Röda Korset uppdrag lokalt runt om i landet.  
Det är också frivilligt att ta emot eller avstå Röda Korsets 
hjälp. Röda Korset drivs inte av vinstintresse. En stor 
del av Röda Korsets arbete finansieras genom frivilliga 
bidrag från bland annat enskilda personer, företag och 
 myndigheter.

Enhet   

I varje land får det endast finnas en  nationell förening. 
Alla ska vara  välkomna att engagera sig och bidra i 
 denna förening och  föreningens  verksamhet ska aktivt 
 omfatta hela  landet.  Enhetsprincipen innebär att det ska 
råda harmoni och  sammanhållning i hela föreningen 
 baserad på  förtroende och tillit.


