HÅLLBARHET I ETT RÖDA KORS 2017
FRÅN ORD TILL HANDLING
Hållbarhet i Ett Röda Kors påbörjades 2016
med syftet att säkerhetsställa att Svenska
Röda Korset är en hållbar organisation som
enligt vår policy för hållbar utveckling tar
ansvar och föregår med gott exempel i hur
vi driver verksamhet. En hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Enligt Svenska Röda Korsets strategiska
inriktning 2016–2019 ska våra verksamheter
inte leda till miljöproblem, sociala eller eko”Hållbarhet är att ta vara på de resurser som
finns”
– frivillig i krets

”Röda Korset kan självklart påverka för en
hållbar utveckling utefter den direkta verksamheten. Vi gör det redan idag och vi kan bli
ännu bättre”

– rödakorsare från lokal Second Hand

nomiska utmaningar här hemma eller någon
annanstans.
För att kunna leva upp till denna ambitionsnivå söktes projektmedel från Sida för
information och kommunikationsspridning
i samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund. Totalt beviljades 614 920 SEK och
idén om hållbarhetsambassadörer kunde bli
verklighet.

Svenska Röda Korsets hållbarhetsambassadörer

I början på 2017 fick Svenska Röda Korsets
regionråd i uppdrag att utse en frivillig hållbarhetsambassadör med uppgiften att sprida
kunskap och verktyg gentemot kretsar för
hållbar utveckling. 10 stycken ambassadörer
rekryterades med diverse bakgrunder, lika
många kvinnor som män och från 20-års
ålder till övre pensionsåldern. En del aktiva i
respektive regionråd, en del i sina lokala kretsar och andra i dess lokala ungdomsförbund.
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Hållbarhetsambassadörerna tog med sig arbetsmaterialet för hållbar utveckling till kretsarna med start i juni för att tillsammans ha en
workshop. I workshopen har styrelseledamöter,
Second Hand verksamheten och till viss grad
frivilliga deltagit för att gemensamt utvärdera
var hållbarheten är stark och mindre stark. Utefter det har kretsen beslutat om en handlingsplan med förbättringar och i vissa fall insatser
för informationsspridning gentemot frivilliga.

”Vi gör ju redan mycket hållbarhetsarbete,
men har aldrig sett det så”
– verksamhetschef i Second Hand

”Vi kan påverka genom bemötande,
kunskap, förädling och kompetens till
en mer medveten allmänhet”
– frivillig i krets

”Det var fantastiskt bra att få en helhetsbild
över hela kretsen. Jag vill arbeta mer med
arbetsmiljön!”
– verksamhetschef i Second Hand

”Hållbarhet är ingen ny verksamhet utan en
metod för HUR vi bedriver verksamhet. Ett sätt
där vi tar vara på varandra, vår ekonomi och
framför allt planeten”
– hållbarhetsambassadör

Hållbarhet

EKOLOGISK

Hållbarhetstema Hållbarhetsaspekt

Grundnivå

Klimat

Energianvändning

Hållbara reseriktlinjer.

Ekosystem

Inköp

Medvetna inköp av kaffe, te, socker, mjölk och frukt.
Ha Fairtrade-material synligt.

Resurser

Återvinning

Mänskliga
rättigheter

SOCIAL

Arbetsmiljö

Etiskt
EKONOMISK
Långsiktig
finansiering

Sopsorteringsstation samt rutiner för detta.
Kännedom om klädpolicyn.

Röda Korsets idé

Synliggörande av grundprinciperna.
Rödakorskunskap för alla.

Mångfald och genus

Kännedom om både mångfalds- och genuspolicyn.

Demokrati

Alla kommer till tals. Möt människor med öppenhet och
respekt. Välj riksstämmoombud.

Ledarskap

Kännedom om Ledarhandboken.

Lärande och kompetens

Säkerställa att rödakorsare har rätt kompetens för sitt
uppdrag.

Säkerhet

Kännedom om ”Var försiktig” – Säkerhetsguiden,
självbedömnings-formulär och incidentrapportering.

Arbetsgivaransvar

Följa de lagar som finns kring fysisk och psykosocial
arbetsmiljö.

Antikorruption

Kännedom om Uppförandekoden.

Etisk placering

Se över vilken bank kretsen har och ställa krav på 
hållbarhet och etiskt ansvarstagande.

Insamling

Använda årsapellen och insamlingsriktlinjerna.

Redovisning och
Uppföljning

Skapa rutiner för ekonomihantering. Gör ekonomisk
sammanställning (EKS) och kretsens verksamhetsuppföljning (KVU).

Totalt har

13

Totalt har

65

kretsar jobbat aktivt
med hållbarhet.

informationsträffar
hållits.
Ytterligare
Vi har nått

637
rödakorsare.

8

kretsar har
workshops
inbokade.

Ett flertal kretsar är utmärkta exempel på hur
man bedriver verksamhet på ett hållbart sätt:

Engagemanget har varit stort och projektet
har summerat några viktiga insikter:
• Svenska Röda Korsets kretsar är redan en
stark aktör för lokal hållbar samhällsutveckling och bör bli sedda som sådana
• Klädåtervinningen med de mänskliga och
ekonomiska resurser kretsar lägger på
detta gör de till miljöhjältar
• En kraftsamling behövs i många led för att
säkerhetsställa den sociala hållbarheten
• Hållbarhet bör genomsyra hela organisationen i alla led

Ekologi
• Second Hand arbetar utefter klädpolicyn
och återvinner till depån
• Har källsortering och återvinner till
centralåtervinningen
• Beställer in Fairtrade-märkta samt
ekologiskt certifierad produkter
• Har grön eller miljömärkt el
• Följer riktlinjer för hållbart resande
Social
• Inövade beredskapsplaner finns på plats
• Har haft utbildningar för ökad säkerhet
• Samarbetar stort med kommun, livsmedelsbutiker, pensionärsföreningar, etc.
• Har kommunikationsgrupper och använder flitigt sociala medier och syns i lokala
medier
• Håller regelbundet ideologiutbildningen
Ekonomi
• Är väl medvetna om whistle-blowing
funktionen
• Informerar om uppförandekoden och antikorruption
• Har insamlingsledare och en stark grupp
för insamling
• Har insamlingsstationer för gåvor i
lokalsamhället

”Hållbarhetsambassadörerna gör ett fantastiskt
jobb. Ert engagemang smittar av sig och påverkar så att man vill arbeta med hållbart”
– anställd i krets

”Jag har lärt mig mer om vad hållbarhet
är och kan innebära i en specifik kontext”
– hållbarhetsambassadör

”Jag har förvånats över att få känner till
de miljöutmaningar vi står inför och det
har givit mig stor glädje att sprida denna
kunskap”
– hållbarhetsambassadör

Hållbarhetsambassadörerna kommer fortsätta sitt hjältetåg och missa inte chansen att träffa dem.

Tack alla rödakorsare som har varit med under året,
diskuterat, informerat och handlat för att göra hela
Svenska Röda korset mer hållbart!
Tillsammans gör vi skillnad.

