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I SAMBAND MED
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RÖDA KORSETS
NYA RAPPORT
Inför seminariet
Sprid gärna information på så många sätt
som möjligt om när och var seminariet äger
rum och vilka som deltar, exempelvis genom
personliga kontakter, e-post-utskick, sociala
medier till kretsens medlemmar, närliggande
kretsars medlemmar, lokala samarbetspartners
med mera. Om någon lokalt lite mer känd
person deltar är det värt att uppmärksamma.
Målet är att de evenemang vi ordnar ska vara
så välbesökta som möjligt, för att nå ut i frågan.
Sprid gärna information om seminariet till
ensamkommande unga själva och bjud gärna
in dem att delta.
Överväg om kretsen i samband med seminariet
vill boka in ett möte med en eller flera kommunpolitiker och en representant från Svenska
Röda Korset centralt. Syftet med ett sådant
möte är att kunna tala ostört och på djupet om
förhållandena i er kommun och visa för kommunens företrädare att Röda Korset tar denna
fråga på stort allvar.
Om lokaltidningen har ett kalendarium, tipsa
redaktionen om när och var seminariet äger
rum och vilka som deltar. Här finns möjlighet
att nå ut till en större målgrupp. Om ni behöver stöd i kontakter med media, mejla gärna
press@redcross.se eller ring 08-452 48 20.
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Förslag på uppföljning
Inom två veckor efteråt: be om ett möte
med ansvarig politiker, till exempel socialnämndens ordförande eller kommunstyrelsens
ordförande, för att presentera Röda Korsets
rekommendationer och lyfta fram de som är
relevanta och viktiga i er kommun. Mötet ska
syfta till ett samtal om hur kretsen och kommunen bäst kan samarbeta framåt, även tillsammans med andra organisationer och föreningar
i kommunen, för att förbättra den humanitära
situationen för ensamkommande unga. Utifrån
samtalet på seminariet, kan man arbeta vidare
på någon särskild punkt? Om kretsen valde att
anordna ett möte i samband med seminariet, är
denna punkt inte nödvändig.
Inom en månad efteråt: erbjud er att
komma till ett ordinarie sammanträde med till
exempel socialnämnden, eller den nämnd som
är mest relevant i er kommun, och presentera
rapporten kortfattat och Röda Korsets rekommendationer för lokal nivå. Detta är ett sätt att
utöka nätverket till fler intresserade politiker.
3–6 månader efteråt: ta kontakt igen och
fråga hur det har gått med arbetet och om ni
kan vara till hjälp för att komma framåt med
arbetet. Visa att ni inte glömmer frågan och att
ni är samarbetsvilliga.

